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ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO APRESENTADO REFERENTE À TOMADA DE
PREÇOS N' 002/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 017/2022.

No quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, na Sala de Sessões do

Departamento de Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença

dos membros abaixo assinados para julgamento do recurso apresentado pela empresa habilitada em

sessão pública ocorrida no dia 1 1 de fevereiro de 2022. Registra-se que a empresa ejn questão é HJM

CONSTRUTORA EIRELI -- CNPJ 34.422.779/0001-55. Em linhas gerais sua habilitação baseou-se

na avaliação dos documentos técnicos feita pelo representante da Secretaria de Obras e Serviços, o

Senhor Flávio Paoliello que indicou não atendimento ao exigido na alínea "d" da cláusula 7.4.1.1 do

edital, que versa, especificamente, pela apresentação de atestados de capacidade técnico operacional em

nome da licitante. Isso posto, abriu-se prazo para interposição de recurso na forma da Lei e prazo para

contrarrazões aos demais participantes, tendo em vista que a licitante HJM mandou o recurso. A empresa

habilitada, na verdade, apresentou "impugnação ao edital de licitação" constante as fls. 658-665 do

procedimento licitatório, requerendo, ao final, ..."pela impugnação do EDITAL DA TOMADA DE

PREÇOS N' 002/2022, por estar em desacordo com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

(CONFEA), assim como a Lei que rege o edital em epígrafe (Lei 8.666/93) " (sic)- Vda-se que o

mandado pela empresa não é, ao menos no aspecto formal, recurso administrativo contra o julgamento

prolatado por esta Comissão na sessão pública ocorrida no dia 1 1/02/2022 nem, requereu reforma da

decisão para, em dando provimento ao recurso, habilita-la para prosseguimento no feito, contudo, pelo

princípio da instrumentalidade das formas esta Comissão conhece do recurso e passa a analisa-lo. Sob

nenhum aspecto que se olhe o recurso merece provimento, isto porque, o prazo para impugnação do

edital para rever quaisquer de suas cláusulas, como previsto na cláusula 14.1 1 deve ser feita até o 2' dia

útil anterior a data marcada para abertura dos envelopes, portanto, não é momento para discutir exigência

editalícia. Superado o ponto, esta Comissão, bem como os licitantes interessados em participar do

certame, ficam vinculados ao exigido no edital, de modo a garantir isonomia nas condições de

participação de todos eles, sendo, qualquer flexibilização ou análise interpretativa que fuja do

preceituado no edital uma afronta à legalidades'ransparência/Razoabilidade do ato administrativo. Isso

posto, compulsando-se os autos, vê-se que a empresa HJM, recorrente apresenta contrato de prestação

de serviços com a engenheira civil Caroline Federigui de Sousa Porto (para comprovação de vínculo)

datado de 17 de agosto de 2021 e atestado de capacidade técnica em nome da empresa Carolice

Federigui de Sousa Porto Engenharia ME inscrita no CNPJ 16.852.095/0001-01 do período de

20/01/20 17 à 20/0 1/20 1 8. Portanto nada coaduna: nem a engenl114.[ a civil-profissional autónoma possuía

vínculo com a empresa licitante anteriormente à agosto de 20lli i)sql o atestado de capacidade técnica
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está no nome da referida profissional, porque emitido em favor de outra pessoa jurídica que não a

participante, a já citada empresa Caroline Federigui de Sousa Porto Engenharia ME. Desnecessário, por

óbvio, maiores abstrações sobre tais quesitos, vez que a alínea "d" da cláusula 7.4.1.1 do edital exige a

apresentação de atestado de capacidade em nome da licitante, o que não ocorreu. Assim sendo não há

possibilidade jurídica nem legal para provimento do recurso, de maneira que esta Comissão não exerce

o juízo de retratação quanto ao julgamento já feito e mantem a habilitação da recorrente pelos fatos e

fundamentos aduzidos fazendo, portanto, aos autos subirem à Autoridade Competente para deliberação.
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