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RECURSO PROPOSTA TECNICA

Salvador. 1l de agosto d,e 2021.

Ilustríssima Senhora. Ana Lúcia Luz de S. e Silva. Presidente da COPEL.

ReL: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n" 003 12021.

A MB ENGENHARIA E PROJETOS S/S, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ,MF sob n" 30.996.57410001-22. com sede na Avenida Tancredo Neves,

1632, Torre Sul - Salas 413 e 414, CEP: 41820-020, Caminho das Árvores,

tel: (71) 3113-1950, na cidade de Salvador, estado da Búia, por seu Íepresentante

legal infra-assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea "b", do inciso I, do

art. 109, da Lei no 8666 / 93, à presença de Vossa Seúoria, a fim de interpor.
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contra a pontuação das Propostas Técnicas, julgada por essa digna Comissão de

Licitação.

I _ DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituição paÍa o certame licitacional susografado, a

recorrente e outras licitantes, dele vieram participar.

Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a Comissão

de Licitação culminou por apresentar as seguintes notas das Propostas Técnicas:

LICITANTES LOTE PONTUAÇÃO

APÍ ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP

MB ENGENHÂRIA E PROJETOS LTDA

1E2 2,1

I

1 9.1

II _DAS RÂZOES DA REFORMA

De acordo com Edital da licitaÇão em apreço, no seu item 5. EOTIIPE TÉCNICA, estri

determinado que os licitantes deverão apresentar na Proposta Técnica o nome dos

profissionais que irão compor a equipe técnica mínima para realização dos serviços.

item este que não consía atendido na ProDosta Técnica da licitante RC Enpenharia

5. EQUIPE TÉCNICA

A proposta técnicâ devêrá âprêsentar o nome dos profissionais que irão compor a equipe técnica
mínima, conforme descrito abaixo;

- Coordenador/Gerente de Projetos: profissional de nível superior Sêniort com registro no CREA. A
atividade de Coordenação compreende, minimamente, as seguintes atribuiçôes:

ltt'tfu-a-
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Ocorre também que a MB Engenharia e Projetos atendeu amplamente aos critérios

determinados no referido Edital. a saber, não somente, mas principalmente em

consonância com o apresentado no Quadro 3, item 8, do Termo de Referência. Tendo

apresentado o detalhamento dos aspectos envolvidos no objeto, atendendo ao que

constâ no Edital, tendo também apresentado de forma bastante clara como se

realizarão os trabalhos, tendo inclusive apresentado o cronograma que inter-relaciona

as atividades.

A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.37, inciso XXI, da

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração

Pública e dá outras providências, estabelece que:

"Art. 3'. A licitação destirn-se a garantir a observôncia do princípio constitucional

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e serd processado e julgada em

esÍrita conformidade com os princípios bdsicos da legalidade, da impessoalidade,

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da

vinculação ao instrumenío convocaíório, do julgamento obj etivo e dos que lhes são

correlatos. "

"Art. 41. Á Ádministração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao

qual se acha estritamente vinculada."

Vale frisar que o caminho a seguir é o caminho da Lei, sobretudo porque, como bem

ensinou o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

"Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na

Administração Pública sô é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o
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particular significa 'pode fazer assim'; para o administrador público significa deve

fazer assim".

Como não poderia ser diferente, com sapiência. o mestre Hely Lopes Meirelles ensina:

"A vinculação ao edital signfua que a Administação e os licitantes ficam sempre

adstritos t os termas do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da

licinção, quer quanÍo ao procedimenío, quer quanío à documentaçtio, às propostos,

ao julgamenlo e ao conlrato. Em ouffas palavras, estabelecidas as regras do

certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento

e para todos os seus participanÍes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora."

(in Licitação e contrato administrativo. 14^ ed.2007, p. 39) (Crifei e negritei)

Outrossim, Marçal Justen Filho leciona:

"O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da

Ádministração, que se vincula d seus termos. Conjugando a regra do art. 4l com

aquela do art. 4", pode-se afirmar q estrita vinculação da Ádministração ao edital,

seja quanto a regra de fundo quanto àquelas de procedimento. Sob um certo ângulo,

o edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na

acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos praticados

no curso da licítação se resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas

constantes do edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da

licitação. Viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a

legalidade, a moralidade, a isonomia. " (in Comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos, 1 10 Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 401).
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De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se!

conforme item 10.3 do Edital. a desclassiÍicacão da RC Engeúaria, ou na pior das

hipóteses a redução da sua nota, pelo não atendimento ao item 5. EQUIPE TECMCA

anteriormente mencionado

10.3 - Serão desclassiÍicadâs as Licitantes cujes propostes técnicas não etendem às condiçôes e
requisitos estabelecidos no TeÍmo Referêncie

Figura 2: item 10.3 do Edital. COPEL- TOMADA DE PREçOS 0O32021-Pá9. ü47

Requer-se também o provimento do presente recurso, com efeito para que seja

revisada para mais a nota da MB Engeúaria e Projetos.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, Íàça esle subir.

devidamente informado, à autoridade superior, em conlbrmidade com o § 4', do

art. 109, daLei no 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3" do mesmo artigo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Salvador, I I de agosto de 2021
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RESPONSÁVEL TECNICO

MB ENCENTLARIA E PROJETOS SS
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