
ATIVA 
ENGENHARIA 

-05LP/091  

M,11'Ii. 03* 
ges' 

e 
o 

# 06 	 4. 010  
k 	r :30 	 ç,9 NO o CP isl. .4 

11 oat 	 ,x65,011,:vAl‘ 
00 

ILMA. PRESIDENTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL 
DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-SUCOP 

CONCORRÊNCIA N° 02/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2867/2022 

REF.: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER 
BRASILEIRA NA AV. TANCREDO NEVES, S/N, STIEP — SALVADOR/BA, 
AO LADO DO HOSPITAL REDE SARAH, DE ACORDO COM O EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 

ATIVA ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 
05.542.871/0001-50, com sede na Avenida Tancredo Neves, n° 939, salas 1002, Edifício 
Esplanada Tower, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, vem, 
respeitosamente, no prazo legal, por seu representante legal infra firmado, com 
fundamento no item 15 do Edital de Licitação e no art. 109, § 30  da Lei n° 8.666/1993 (Lei 
das Licitações e Contratos da Administração Pública), apresentar CONTRARRAZÕES 
ao Recurso Administrativo interposto pela Recorrente, objetivando manter a justa e 
sábia decisão da Comissão Permanente de Licitação-COPEL - que declarou 
desclassificada a licitante AGC Brasil Comércio e Serviços Eireli, pelos fundamentos 
de fato e de direito que doravante passa a aduzir: 

1- DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

A Recorrida Ativa Engenharia Ltda. foi informada da publicação em 23 de 
março de 2022, no Diário Oficial do Município, iniciando-se o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para interposição das Contraxrazões ao Recurso Administrativo, conforme disposto 
no item 15 do Edital e no art. 109 da Lei n° 8.666/1993. 

Assim, as presentes Contrarrazões são tempestivas, vez que interpostas antes 
do encerramento do lapso temporal editalicio/legal, que somente se dará ao final do dia 30 
de março de 2022. 

II — DA JUSTA E SÁBIA DECISÃO DA COMISSÃO PERMEANENTE DE 
LICITAÇÃO-COPEL 

Após análise das propostas de preços, a Comissão Permanente de Licitação-
COPEL, proferiu justa e sensata decisão declarando AGC Brasil Comércio e Serviços 
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Eireli desclassificada do certame, conforme Ata de Sessão Pública lavrada em 09 de março 
de 2022. 

A Comissão desclassificou a licitante AGC em razão de ter apresentado 
proposta em desacordo com Anexo VII do Edital, pois não informou o valor coeficiente 
"K"; não informou o valor do BDI, bem como deixou de apresentar as declarações 
previstas no referido Anexo, alíneas "a" a "j", violando o subitem 10.2, alínea "a", subitens 
14.1.1 e 14.1.3.1 do Edital. 

Tal decisão deve ser mantida, conforme fatos e argumentos expostos a seguir, 
cumprindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

III - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE AGC BRASIL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 

A recorrente AGC Brasil Comércio e Serviços Eireli, apresentou recurso em 
22/03/2022 contra a decisão proferida pela COPEL que declarou a mesma desclassificaria 
na Concorrência Pública n° 002/2022, conforme Ata de Sessão Pública lavrada em 09 de 
março de 2022. 

A recorrente AGC alega que apresentou menor valor, que a proposta pode 
ser corrigida através da promoção de diligência e ausência de declarações não é 
motivo para desclassificação. 

Tais alegações não merecem prosperar, visto o que será tratado a seguir. 

IV - DOS FATOS E DA ADEQUADA APRECIAÇÃO DO EDITAL 

Da análise das razões do recurso da recorrente AGC verifica-se nítido caráter 
de irresignação e a tentativa de se sagrar vencedora do certame. Para tanto, a Recorrente 
invoca de maneira equivocada os princípios regentes da licitação, em especial o da 
vinculação ao instrumento convocatório. 

De modo infundado, a Recorrente busca interpretar as cláusulas do Edital à sua 
maneira e conveniência. Negligencia de modo veemente o Princípio da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório, o que revela flagrante afronta e desrespeito aos princípios da 
licitação, os quais foram observados pela digna Comissão de licitação, conforme será 
exposto. 

De acordo com o item 24.13 do Edital de licitação, acaso restem dúvidas em 
relação à proposta de preços, é facultado à Comissão Permanente de Licitação-COPEL, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligências, destinadas a esclarecer ou 
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complementar a instrução do processo, vedada a criação de exigências não previstas no 
Edital. 

Ainda conforme § 30  do art. 43 da Lei n° 8.666/1993: 

1 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a foragi/ementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta "(grifo nosso) 

Resta claro que não seria possível a promoção de diligência para correção da 
proposta, pois caso assim o fizesse a Comissão estaria afrontando os princípios expressos 
da licitação: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, conforme o 
art. 30  da Lei n° 8666/1993. 

Vejamos ainda que a Recorrente sequer tinha conhecimento completo do Edital, 
pois não atentou para apresentação de uma simples proposta conforme item 10.1 e 10.2 do 
Edital e carta proposta conforme modelo estipulado no Anexo VII do Edital. 

Ao interpretar as cláusulas do Edital à sua maneira e conveniência, requer a 
correção de proposta com inclusão de documento e informação que deveria constar 
originariamente da proposta. Pois ao apresentar sua proposta a Recorrente deixou de 
apresentar: o percentual do BDI considerado, não apresentou as declarações importantes 
sobre a execução da obra e sobre a proposta apresentada conforme itens "a" a "j" e 
também deixou de apresentar documentação que comprove a condição de ME/EPP para 
que seja beneficiada do regime diferenciado e favorecitnento na licitação que é concedido 
às microempresas e empresas de pequeno porte. A correção da proposta da AGC com 
inclusão de novo documento é uma afronta à isonomia entre as participantes. Com  a não 
inclusão de documento que comprove a condição de ME/EPP, a recorrente AGC não 
pode ser beneficiada pelas prerrogativas da Lei 123/06 - Estatuto das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte. 

Assim a Ativa Engenharia LTDA, empresa classificada e na condição de 
ME/EPP, que apresentou proposta conforme disposto no instrumento convocatório, 
conforme Anexo "VII e por ter apresentado documento Certidão Simplificada Digital 
emitida pela JUCEB que comprova sua condição EPP para ser beneficiada do regime 
diferenciado e favorecimento na licitação que é concedido às microempresas e empresas de 
pequeno porte, estaria sendo prejudicada, caso sej oportunizado a recorrente AGC a 
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inclusão de nova proposta contendo as declarações conforme itens "a" a "j", o BDI e o 
documento que comprova a condição EPP. 

V - DOS PRECEITOS LEGAIS 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

(—) 
/17- verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o 
caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com 
os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser detidamente registrados na 
ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 
V -julgamento e classificação das propostas de acordo com os critenos de avaliação constastes 
do edital; 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

"5 2° Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no 
edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a findo perdido, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. "(pifo nosso) 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

'7- as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação( 

Ora, o que se vê é a não aceitação por parte da Recorrente da justa e sábia 
decisão proferida pela douta Comissão de Licitação, em estrita observância às regras do 
Edital, sendo o recurso interposto uma afronta aos Princípios da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Igualdade, Probidade Administrativa, 
Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo. 

VI- DOS PEDIDOS 

Na esteira do acima exposto e em estrita conformidade com os Princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicida Igualdade, Probidade Administrativa, 
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  Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo e dos demais princípios 
que lhes são correlatos, a Recorrida Ativa Engenharia Ltda. pede que: 

Sejam conhecidas as presentes Contrarrazões ao Recurso Administrativo em sua 
plenitude; 
A Comissão Permanente de Licitação-COPEL julgue improcedente  o Recurso 
Administrativo interposto pela recorrente AGC Brasil Comércio e Serviços Eireli, 
mantendo a decisão que a declarou desclassificado. da Concorrência 
Pública n° 002/2022, conforme Ata de Sessão Pública lavrada em 09 de março 
de 2022; 
Outrossim, na hipótese de que seja reforma a decisão da Comissão Permanente de 
Licitação-COPEL em classificar a recorrente AGC Brasil Comércio e Serviços 
Eireli, que a mesma seja NÃO SEJA declarada como empresa ME/EPP, por 
não ter apresentado documento que comprove essa condição; 
Por derradeiro, dê regular prosseguimento ao presente certame. 

Termos em que 
P. Deferimento 

Salvador/BA, 28 de março de 2022. 

(5&eb el.).%Nz 
ATIVA ENGENHARIA LT3 A 

CNPJ n° 05.542.871/0001-50 
Manuela Vasconcelos de Castro Abreu —Rep. Legal 

CREA/BA: 39.202/D 
RG: 06.598.651-22 SSP/BA 

CPF: 791.194.765-15 
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