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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

REF.  TP  N2 012/2021 — PROC. N2  324/2021/DL/PMD 

ANSU CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n. 26.262.900/0001-09, estabelecida na Rua Major Capilé, n2.2103, Centro, na 

cidade de Dourados/MS, representada por sua representante legal, Sra. Suelen 

Cristian Pereira de Oliveira Gardin, casada, portadora do RG 1388788 SEJUSP/MS e 

CPF 001.308.251-58, Internacionalista, exigidos nos autos deste Processo, tipo 

menor prego, vem, respeitosamente, apresentar, à presença de V.  Ex.,  com 

fundamento no artigo 109, inciso II da lei de Licitações 8.666/93, seu PEDIDO DE  

RECONSIDERAÇÃO,  relativas a presente TOMADA DE PREÇOS, acerca da decisão 

que recusou as indagações sugeridas no recurso administrativo e no pedido de 

esclarecimentos. 	 RECESS  DO 
Departaviepto de Licitasbes 
DATA:   t  ( 	 

DOS FATOS 	 HaV.: 	 O (r)  ,  
ASS:  

0 certame ocorreu em 10/02/2022, e a ata 03 de resultado  mom  

21/02/2022, ocasião em que foi declarada habilitada a empresa TRENTO SOLUÇÕES 

EM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP para o certame e inabilitou a empresa ANSU 

CONSTRUTORA LTDA — EPP. 

Tempestivamente, esta peticionária manifestou sua intenção 

de recurso, que foi protocolado no Departamento de Licitações em 18/02/2022. 

Qual não foi nossa surpresa ao constatarmos que, apesar de embasado fielmente no 

descritivo jurídico e técnico nossas razões de recurso foram julgadas improcedentes, 

reafirmando a empresa TRENTO como a única empresa habilitada a participar do 

certame e passar para a próxima fase. 

Nos documentos julgou Razões e Contrarrazões do Recurso, a 

Comissão Permanente de Licitação não avaliou o texto editalicio relativo aos itens 

editálicios descritos e também relativo aos atestados técnicos discutidos passou 

para que a Secretaria Municipal de Obras o fizesse, data máxima vênia, de forma 

extensiva e inflexível, conforme transcrição abaixo. 
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7.4. 	Documentaçáo Relative á  Regularidade  Fiscal e Trabalhi9ta  Wt. 29  da  Lo'  i  Federal o° Y,666/0) 

b. No caso do cadastro de contribuintes muoiopal. Mrgv§§ do CallaodoIrigArioao MoriitfoAl. 
Alvará de Licenca e Funclonarriento ou Alvará de Locelizesgo a Puricionernerito. 

Vale reforçar que o edital de licitação é claro quando menciona 

a exigência prevista quanto na apresentação de Cartão de Inscrição Municipal, 

Alvará de Licença ou Alvará de Localização e Funcionamento, pois a opção é a 

apresentação do Cartão de Inscrição Municipal em conjunto com o Alvará de Licença 

ou a apresentação do Alvará de Localização e Funcionamento. 

Não obtivemos respostas técnicas e consecutivamente a falta 

do seu embasamento legal quanto ao nosso recurso aonde: 

1- Fls. 05 Ocorre que, apesar do  art.  30 e da SCimula/TCU 263 

se referirem, respectivamente, comprovação de "atividade 

pertinente e compatível" e "serviços com características 

semelhantes"... "Aceite a comprovação de capacitação 

técnica proveniente de obras diferentes daquela licitadas, 

passando a ter como critério a semelhança entre os 

serviços a serem comprovados... Acórdão 1.502/2009-

Plenário. 

2- Fls 06 Do edital 7.2.1. Capacidade Técnico-Operacional II — 

Comprovação pela empresa licitante ter executado os 

serviços  de características e complexidades semelhantes 

pertinente e compatível ao objeto dessa licitação...,  objeto 

que 6: execução de reforma da COBERTURA da Escola 

Municipal "Professora Maria da Conceição Angélica". 

3- Fls. 07 Do Edital: Telhamento... inclusive com fornecimento 

de material e mão de obra e/ou fornecimento de mão de 

obra de colocação com a quantidade  minima  de 

800,00rn2... foi apresentado a composiçao dos itens de 

cobertura metálica e cobertura de telha cerâmica via 

SINAPI, o qual a comissão de engenharia sequer respondeu 

se há ou não similaridade, e caso não houvesse 
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similaridade na mão-de-obra que comprovasse o seu 

entendimento. 

4- Fls. 12 ...H6 de ser mencionado também que o item 

constante na Alínea B do subitem 7.2.1.11 B como tido de 

maior relevância não consta sequer na planilha 

orçamentária,  que tão somente é apresentado como: na 

planilha orçamentária o item 4.1. RETIRADA E 

RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 

MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, ou seja, na 

quantidade de 2.063,45m2  como retirada e colocação (sem 

o seu fornecimento) pois, o item de fornecimento tratado 

na planilha orçamentária é o 4.2 TELHA DE BARRO 

CERAMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 

PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 

RENDIMENTO DE *16*TELHAS/M2 (ROMANA 17,5 

TELHAS/M2). Ou seja, o edital prevê a compra e 

fornecimento na quantidade de 3.792 unidades ou 

237,00nn2  (metros quadrados), portanto, bem a menor do 

que solicitado na alínea B, e quando menciona o 

quantitativo de 800m2  dever-se-ia ser de RETIRADA E 

RECOLOCAÇÃO, e não uma criação de redação. 

5- F1s. 23 e 24 — Apresentamos a composição SINAPI 100329 

para a retirada e colocação de telha cerâmica de encaixe, 

com mais de duas águas incluso o içamento. AF_07/2019 e 

sua composição que trazia: 

7175 — Retirada e colocação de telha cerâmica 

88316 — Servente com encargos complementares 

f18123 — Telhadista com encargos complementares 

93281 — Guincho elétrico de coluna CHP 

93282 — Guincho elétrico de coluna CHI 

COMPARANDO A SIMILARIDADE DA MÃO DE OBRA 

EXIGIDA NO EDITAL (SEMELHANÇA) 
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Apresentamos a composição de telhado com telha 

metálica SINAPI 94213 

7243 - Telha trapezoidal em  ago  zincado... 

11029 — Haste reta gancho de ferro... 

88316 —Servente com encargos complementares 

88323 — Telhadista com encargos complementares 

93281 — Guincho elétrico de coluna CHP 

93282 — Guincho elétrico de coluna CHI 

Não houve sequer a menção por parte da equipe técnica 

julgadora, ou a negativa da similaridade (prova). 

6- Fls. 26 — A curva ABC, demonstrou que o item tido como de 

relevância técnica sequer tem 2,26% da planilha 

orçamentária, ou seja, não é relevante como capacidade 

técnica de julgamento, conforme Portaria n2  108 de 01 de 

fevereiro de 2008 — DNIT e o Egrégio Tribunal de Contas da 

União, sequer foi efetuada uma contraprova. 

A contrarrazão da empresa declarada habilitada é totalmente 

infundada pois induz que todo o recurso apresentado por nos como desarrazoado, 

utilizando inclusive por consequência que a empresa poderia se beneficiar da 

prerrogativa legal mencionada na Lei Complementar n2  123/06, o que seria ilegal, 

conforme constatação efetuada pela Comissão após nosso recurso. 

DO DIREITO  

"Art.  109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação 

desta Lei cabem: 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou 

do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; " — Lei 

8.666/93. 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, e pelo que mais dos autos consta, a ora 

Recorrente requer o provimento deste PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, para o fim de 

que Vossa Senhoria reanalise nosso recurso administrativo, à luz dos argumentos 

aqui trazidos, e que o nosso pedido seja aceito, ou inabilitando a licitante TRENTO 
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SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, e habilitando a recorrente para 

participação da segunda fase do certame, ou habilitando ambas empresas para 

conhecimento das propostas para que sagre o melhor prego para contratação. 

Dourados/MS, 10 de março de 2022. 

Termos em que, 

Pede Deferimento 

Suelen Cristian Pereira de Oliveira Gardin  

Representante Legal 
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