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Recursos do Item - Sessão Pública 1 (Atual)
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11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -

10.266.352/0001-47 - CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

Intenção de Recurso

Data/Hora: 07/12/2020 16:40

Julgamento de Proposta:  Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta

Habilitação de Fornecedor:

 

Recurso

Data/Hora: 16/12/2020 23:01

Motivo do Recurso / Justificativa da Desistência:  À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DEMAIS ILÚSTRES
REPRESENTANTES Ref.: LICITAÇÃO SMOBI 014/2020-RDCPROCESSO n° 9583/2019 CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pessoa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.266.352/0001-47, com sede na Rua
Alferes José Caetano, nº 1617 – Sala 01, Bairro Centro, cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP: 13.400-126,
neste ato, representada por, Moacyr Corsi Junior, brasileiro, empresário, casado portador da cédula de identidade
RG nº 32.436.333-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 276.669.718-77, residente e domiciliado na cidade de
Piracicaba/SP, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 109, inciso I, alínea “b”,
da Lei nº 8.666/93 e demais alterações, bem como, o DIREITO DE PETIÇÃO, assegurado na alínea “a” do inciso XXXIV
do art. 5º da CF/88, interpor tempestivamente o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão de
DESCLASSIFICAÇÃO por parte da Comissão Julgadora da Licitação quanto à habilitação da empresa CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir aduzido. I -
PRELIMINARMENTE DO DIREITO DE PETIÇÃO Em atenção ao disposto na alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5º da
CF/88 em que é assegurado o direito de resposta à lesão concreta de bem jurídico do cidadão, requer a Recorrente
o acolhimento das respectivas razões aqui formuladas e que se não acolhidas, o que se admite por amor ao debate,
o pronunciamento com decisão motivada a respeito do pedido formulado. DA TEMPESTIVIDADE Tendo em vista a
decisão de DESABILITAÇÃO da empresa CORIS, acerca do julgamento exarada pela Douta Comissão de Licitação no
dia 09 de dezembro de 2020 e considerando o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata para interposição de recurso administrativo nos termos do item 14 do Edital é, portanto, tempestivo
o presente recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A Recorrente requer seja deferido efeito suspensivo ao presente
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recurso, nos termos dos §§ 2º e 4º do art. 109, da Lei de Licitações, suspendendo-se o andamento da presente
licitação: § 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto
eficácia suspensiva aos demais recursos. § 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. De acordo com Marçal Justen
Filho, in Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 9. ed., São Paulo, Ed. Dialética, 2002.p. 594: “O
recurso administrativo pode produzir efeito suspensivo, consistente na suspensão dos efeitos do ato recorrido até
que o recurso seja decidido. A lei determina a obrigatoriedade do efeito suspensivo quando o recurso se voltar
contra a habilitação ou inabilitação da licitante e contra o julgamento das propostas”. Diante disso, em respeito à Lei
de Licitação e, em especial, ao princípio da legalidade, requer esta Licitante a atribuição do efeito suspensivo ao
recurso. II - DAS RAZÕES DO RECURSO a) DESCONSIDERAÇÃO DA RECORRENTE No mérito, pleiteia a Recorrente
que atendeu todos os requisitos solicitados do edital, considerando que o valor aduzido pela empresa CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, se enquadra como proposta exequível, classificando-a, inclusive, em
1º (primeiro) lugar no certame. Quanto a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA a mesma apresentou a
proposta de R$ 592.000,00, a mais vantajosa para a Administração Pública e que corresponde ao Patrimônio líquido
de R$ 59.200,00 sendo que a empresa possui o Patrimônio Líquido de R$ 83.591,57 valor este acima dos 10%
ofertado. Foi também demonstrado que o Capital Social da empresa é de R$ 260.346,00 e os índices econômicos
demonstra a capacidade financeira em boa situação. Para o atendimento da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E
FINANCEIRA, poderá ser apresentada conforme prevista art. 31, §2º a garantia da proposta e para a comprovação
de patrimônio líquido e § 1 do art. 56 da lei 8.666/93 as garantias ao adimplemento do contrato a ser celebrado.
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: § 2o A Administração, nas
compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório
da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o
do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.” Neste feito e diante das
explanações supracitadas, requer a HABILITAÇÃO da Requerente, CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA –
EPP, no processo licitatório. III - DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: A) O recebimento do
presente RECURSO ADMINISTRATIVO tempestivo para HABILITAR a empresa CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, consoante à fundamentação supra; B) Seja alterada a decisão da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, Habilitando e declarando-se a empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
– EPP para prosseguir no pleito. Na hipótese do não conhecimento desse recurso por essa Comissão de Licitação,
requer-se a subida do mesmo à autoridade superior, conforme artigo 109, § 4º, da Lei 8.666/93, observando-se
ainda o §3º do mesmo artigo. Termos em que Pede e Espera Deferimento. Piracicaba/SP, 16 de dezembro de 2020.
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.

 

Contrarrazão

10.568.340/0001-77 - AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI

Data/Hora: 23/12/2020 17:32

Motivo da Contrarrazão/Justificativa da Desistência:  Contrarrazão RDC 14-2020 Apresentação de
contrarrazões em face do recurso apresentado pela empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
LTDA – EPP no RDC 14-2020. A empresa alega, em suma, que o possui patrimônio liquido superior ao da
proposta ofertada e ainda que a lei permite a contratação de garantia segundo Art. 56. A critério da
autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. E que segundo Art. 31. A
documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: § 2o A Administração, nas
compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento
convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado. Para o primeiro argumento o edital faz clara menção ao valor estimado da
contratação e não da proposta como aduz a recorrente.12.1.4.1. documento arquivado na Junta
Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de que a Licitante possui patrimônio líquido,
mínimo de R$ 93.447,06 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e seis centavos),
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do disposto nos
§§2º e 3º, do art. 31, da Lei Federal n.º 8.666/1993 . O uso da conjunção coordenativa OU serve neste caso
para exclusão e a opção presente no edital é de apresentação de patrimônio líquido. Para o argumento
acerca da garantia contratual o edital prevê a apresentação de garantia: 18.4. prestar garantia à execução
do Contrato. 18.4.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial



 

do Contrato e deverá ter vigência de 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo
Contratual, conforme art. 63, §2º, do Decreto Municipal n.º 10.710/2001 e deverá, ainda, ser prorrogada
sua vigência na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual e/ou sua complementação em caso
de acréscimo de valor. Neste sentido não há novidade na evocação do Art. 56. Desta feita os argumentos
apresentados não se sustentam a luz do próprio edital. Pedimos negar provimento do recurso.

Voltar
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