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ILUSTRissIMA SENHORA PREGOEIRA OFICIAL DO SERVICO AUT6NOMO DE ÅGUA E ESGOTO DE

GUANHÅES - MG

P「egao PresenciaI ng O12/2021

ARF Sistemas de lnfo「ma弟o EIREL上PeSSOa jur(dica de direito privado ja

quaIificada nos autos do Processo Administrativo em ep(grafe, atraV6s do seu representante

iegai′ Vem′ temPeStivamente a presen縛de Vossa Senhoria apresentar:

CO NTRAR RAZ6 ES

ds inconsistentes raz6es dos recursos apresentados peia PoIo Consultoria e

Assessoria P11biica Empresa「ial, Seguidos nos mesmos termos peIo segundo licitante Leandro

Lima Assesso「ia P心blica Ltda.′ COnfo「me raz6es de fato e direito a seguir expostos.

l - DA S血丁ESE FÅTICA EXPOSTA PELA RECORREN丁E

Em breve sintese, aS Recorrentes alegam que:

1 ○ ○ atestado de capacidade t6cnica apresentado pela ARF Sistemas de lnformacfo

EIRELl n竃o estar registrado na entidade profissionaI competente, COnforme par塞rafo

19 do a由go 30 da Lei 8.666/93, e da resolucfo 782/9与do ConseIho FederaI de

Contab帖dade;
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2 - Ser a proposta da ARF Sistemas de lnforma96es lnexequ(vel, agraVado peia

distancia da sede da contratada a sede da contratante.

lI - FUNDAMENTACÅo LEGAL

A巾. 30 」ei 8.666:

A documenta9fo relativa a quaiificacfo tecnica limitar-Se-a a:

i - Registro ou inscrlCaO na entidade profissional competente;

iI - Comprovacfo de aptidfo para desempenho de atividade pertinente e

COmPat(vei em caracter(sticas, quantidades e prazos com o objeto da licitacfo,

e indicacfo das instalac6es e do aparelhamento e do pessoal t6cnico

adequados e dispon(veis para a realizacfo do objeto da iicitacfo, bem como da

qualificacfo de cada um dos memb「os da equipe t6cnica que se

responsab吊zara pelos trabaIhos.

Resolu9aO CFC Ng 782/95

Disp6e sobre o orquivomento de 。tes亡。dos em COnselho Regiono/ de Contobi/idode

paro力ns de /icito〆io.

Ac6「(垢0 2769/2014 Piena「io TCU

∵・・ O registro ou /nscrifdo no entidode prQ輝iona/ competente previsto r)O 。rき. 30,

inci5O / do Lei 8.666A993, deve se /imit’Or OO COn5e/ho queji5CO/ize o o亡ividode bdsico

Ou O SerVifO prepOnderante do /icitof∂0".

Editai do P「egao Presencia1 012/2021 SAAE de Guanh誰s

ite臆m与・1.2 Da QuaIificacfo T6cnica
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●　Atestado de capacidade tecnica, emitido por pessoa juridica de direito p11blico

Ou Privado′ COmPrOVando aptidfo da empresa Iicitante para o desempenho de

atividades pertinentes e compat(veis em caracteristicas com o objeto da

=cita肇0.

Anexo Vi - Proposta de precos

●　Declaracao: DecIaro estar de acordo com todas as normas do Edital e seus

aneXOS e que nOS PreCOS PrOPOStOS enCOntram-Se inc旧dos todas as despesas

COm Salarios′　enCargOS SOCiais e trabaIhistas, SegurO, hospedagem,

aiimenta亭fo, tranSPOrte e locomoc5o do pessoai t6cnico e demais despesas /

encargos incidentes que, direta ou indiretamente tenham 「ela誇o com o

Objeto proposto.

RessaIta-Se que:

Ao descrever ′′A documentofdo re/otivo d quo仰cof∂o t.gcnico /imi亡or-Se-d 。′′ no caput

do Art. 30 da Lei 8666′ fica claro que o legisiado「esta estabeIecendo um limite da ex-genCia a

SereStabeiecida ao ente pdbIico contratante. Ao todo sfo 4 incisos e 12 par鵡rafos de limites

m5ximos definidos neste artigo. Ou seja, O ente nfo pode exigir mais do que se descrevem os

incisos citados. Por outro lado em nenhum outro ponto da Lei 6 citado quais as exlgenC-aS

m予nimas de qualificacfo tecnica a serem cumpridas. Portanto fica ciaramente delegada a

COmPet釦cia do EditaI em estabelecer seus criterios de exlgenCia dos parametros da

qua旧cacfo t6cnica, naturaImente limitados ao que esteja descrito neste artigo.

Em sintese, O a面go 30 da Lei 8.666/93 oferece um grupo de aItemativas diferentes

Para que O ente determine o que lhe basta para comp「ovara qua=ficacfotecnica do licitante.
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A resolucfo 782/9与do ConseIho FederaI de Contabi‖dade (′′Disp6e sobre o a叩uivamenfo

de atesねdos em Consemo Regbna/ de Contab〃妃ade pa伯励os de休o種畜o? se limita a normatizar como

SeuS enteS federados (conse冊os e representa96es regionais) deve「fo fazer este registro e

arquiv糾os para posterior comprova9fo・ Fica tamb6m ciaro, que tal resoIu9fo nfo se arvora

em sobrepor itei′ nem redefinir seus =mites de abrang釦cia・ Portanto nesta resolucfo nfo

Se enCOntra a definicfo de nenhuma exigencia de obrigatoriedade de 「egistro do atestado,

mas apenas descreve como este registro deve ser arquivado no conseIho quando houver.

O Ac6rdfo 2.769/2014 a que se refere a recorrente言gualmente estabeIece a limita肇o

que quem deve fazer o registro, Sem em nenhum momento estabeIecer a obrigatoriedade da

exig釦cia nem do atestado nem de seu regist「o.

O Edital′ em Seu item 5"1.2 ′′Qua=ficacfo t6cnica′′ nわexige o registro, e nem POr isto

infringe a Lei 8.666, nem meSmO em Seu artigo 30, e muito menos iresoIu亨fo 782/9与do

CFC.

Por 11itimo′ aO final da proposta de precos, tOdos os licitantes reque「entes do presente

「ecu「so, aSSinam sua conco「d含ncia tacita a todas as normas do Edital eseus anexos,

川- DAS NOSSAS CONTRARRAZ6ES

Os requerentes′ na aPreSenta誇O de suas argumentac6es nos recursos impetrados,

insinuam erro na redacfo do EditaI′ distorcendo o significado do Art. 30 da Lei 8.666. Ora, Se

nem mesmo o atestado de capacidadet6cnica 6 exigencia expI(cita, que dira o seu registro no

CRC.
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O EditaI′ tal como foi redigido 6 pe事a perfeita. A exigencia do atestado de capacidade

t6cnica foi rea=zado′ foi exigido o registro da empresa no CRC bem como de seu profissionaI

respons5veI・ Nossa documenta9fo apresentada para hab冊acきo cumpriu pienamente a todas

exigenClaS eStabelecidas no Edita上

Quanto a alegada ′′inexequib出dade′′ de nossa proposta, nOVamente OS requerenteS

estfo se ′′esperneando′′ na tentativa de fazer algum argumento vingar para desqua=ficar o

SuCeSSO Obtido pela Pregoeira e sua Equipe nesta disputa. Observe a diferen9a entre nOSSO

Iance vencedor (R; 28・800,00) e o冊mo lance do concorrente (R; 29.950,00). Estes vaIores

COrreSPOndem a R; 2・400,00 mensais (nossa iance vencedor〉 e R; 2.49与,84 mensais (亜imo

Iance do concorrente); 3,993% de diferenca. Resta perguntar porque motivo R; 95,84 e o

divisor de ieuas entre p「oposta exequ予veI e inexequIvel, quando comparados nestes valores?

A reducfo obtida entre o preco inicial proposto pela ARF (R; 42.000,00 para R;

28.800,00 equivalendo a 31,43%) ou quando comparado ao maior valor iniciaI proposto (R;

与1.600,00 para R; 28.800,00 equivalendo a uma reducfo de 44,18%) s6 pode ser visto como

um sucesso da atividade da comissfo de pregfo. Afinal este 6 o prop6sito da legislacfo que

implantou a modalidade de pregfo.

AIegar que a dist鉦cia entre a sede da contratada e a sede da contratante

representa「ia fator que inviab出zaria nossa proposta, 6 novamente um argumento falso. N6s

temos plena confianca na so=dez de nossa proposta. Nosso trabaIho est5 projetado para ser

reaiizado em sequ釦cia de visita肇o a outros cIientes que temos na mesma regifo. Os custos

de desIocamentos estarfo rateados peIo atendimento que i「emos realizar nestas visitas em

Sequ釦cia. Caso o contratante tivesse preocupado com este aspecto, POderia ter exigido na

eiaboracfo do Edital, que fosse apresentada planilha de custo demonstrando esta viab冊ade.



見R留∴調　S主s亡e孤急s de　ェ龍童o翻龍a§a°　罷工R遍もェ

Percebe-Se em tOdas as argumentae6es apresentadas peIos requerentes que se

referem a exig釦cias que nfo foram estabelecidas no Edita上Ocorre que ago「a nfo 6 mais

tempestivo este tipo de manifestacfo. Caso tivessem se manifestado em tempo de

impugnacao do Editai′ eXigindo adequacfo de sua redaefo aos par台metros aqui discutidos,

Certamente tOdas as propostas estariam adequadas e a disputa se「ia a mesma,

PrOVaVeImente com os mesmos resultados.

IV- DOS NOSSOS PEDIDOS

Ante o exposto, REQUER que Vossa Senhoria digne em:

1) Conhecer e prover a p「esente CON丁RARRAZ6ES na sua integralidade, a

fim de juIgar integraimente improcedente as Raz6es Recursais das Recorrentes, nO finaI,

mantendo a Recorrida habilitada e deciarada vencedora do presente certame, PrOSSeguindo o

PreSente feito com a homoIoga9aO do objeto a seu favor.

Caso nao se」a eSSe O entendimento de Vossa Senhoria, O que nfo se espera,

remeter os autos a autoridade superior, nOS termOS do art. 109, §49 da Lei 8.666/93.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Passos-MG, 22 dejunho de 2021.

Diretor-ARF Sistemas de Informac6es


