
LMO: PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAQAO DA CAMARA MUNICIPAL
DE NOVA VENECIA-ES.

Sr. Romildo AntOnio de Oliveira

TOMADA DE PRECO no 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO no 21.836/2018

     WiW\ hriUNiCIPAl.DE N+OVA VENECAES

       PROTOCOLO No

    oz   -y a! :L1l3

  ecetNdoem }J / Oi / t5 .

   orArio:        o ' ̂li      horas

 ubrica:     _

A GUALIMP - Assessoria e Consultoria Ltda, pessoa juridica

de direito privado, com sede na Cidade de GuaCui, Estado do
Espirito Santo, a Rua Manoel Alves de Siqueira no 41, Bairro

Bela Vista, Cep no 29.560-000, inscrita no Cadastro Nacional

de Pessoa Juridica CNPJ sob o no 39 315.221/0001-94,

representada neste ato pelo seu sOcio Adm. ANTONIO JOSE

GONQALVES DE SIQUEIRA, brasileiro, casado, adminislrador
de empresas, inscrito no CPF no 003.741.367-85 e CRA-ES no

7.228. vem a presenCa de V. Exa. Tempestivamente com
fundamento no ~lo. do artigo 26, do Decreto no 5.450/2005 e
na alinea "a" do artigo 109 da Lei 8.666/93, utilizada

subsidiariamente da Lei10.520/02, para apreseruar RECURSO
EM FACE DO _IULGAMENTO OA PROPOSTA TECNOA OA
EMPRESA GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA

LTDA, diame das razoes de fatos e de direito adiante
apresentadas.

1 . OA TEMPESTIVIDADE DA RECURSO

      Preliminarmente, d de se assinalar que o presente recurso e tempestivo,

tendo em vista que a data da ATA DE JULGAMENTO ocorreu na sessao publica
de 07/05/2018, e o presente data-se do dia 11/05/2017, portanto dentro do prazo
Oe 05 (cinco) dias uteis para apresentaCao de recurso conforme item 10 e subitens
do edital.
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2 . DA OBSERVANCIA AO PRINciPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E
DOS PRINciPIOS DO JULGAMENTO OBJETIVO, DA LEGALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.

2 1 - O principio da isonomia tem fundamento no art. 5o da Constituicao Federal e

esta preceituado no art. 3o da Lei no. 8.666/93 como se segue

Art. 3g A IicitaCao destina-se a garantir a observcincia do prinapio

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa

para a AdministraCao e sera processacfa e julgada em estrita

conformicfade corT7 os princ,pios basicos da legalidade. da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidacte, da

probidade administrativa, da vinculaCao ao instrumento convocatdrio,

do julgamento objenvo e dos que thes sao correlatos.

2.3 - 0 Princ[pio da Legalidade que e a regra Msica quanto ao direito publico,

segundo a qual o exerclcio do poder pelos Orgaos do Estado deve ser

absolutamente de acordo com o direito. Todos procedimentos estao dependemes

ao comando da lei e as exigencias do bem comum.

2.4 - O princIpio da razoabilidade que consiste na obrigaCao do julgador em agir

com bom senso, prudencia, moderaCao, tomar atitucfes adequadas e coerentes,
levando-se em conta a relaCao cte proporcionalidade entre os meios empreqados e

a 17nalidade a ser alcanCada, visando garantir a compatibilidade entre os fins e os
meios de forma a evitar restriCoes exageradas ou abusivas, vedando imposiCOes
que acarretem obrigaCoes, onus Du sanCoes superiores aquelas estritamente

necessdnas ao atendimento do interesse publico e que possam ferir os direitos
fundamentais.

2.5 - O princfpio da proporcionalidade, que preceitua que as competencias

adminisirativas somente poderao tornar-se validas quando exercidas na extensao

e irUensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento

da finalidade de interesse publico a que estao atreladas.

    A seguir, nos motivos do recurso perceber-se-a claramente a nao

observancia aos referidos princ[pios, uma vez que a exigencias contidas na Lei no

8.666/93 e no Editalde Pregao EletrOnico supramencionado nao foram observadas

de forma razoavel e proporcional, ferindo o julgamento objelivo e a legalidade do
certame deixando de considerar 2(duas) certidOes
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da empresa que vos subscreve, por excesso de formalismo sem estar de acordo

com a legislaCao aplicavel.

3 - DOS FATOS SUBJACENTES

     Acudindo ao chamamento dessa InstituiCao para o certame licitaciona

susografado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram parucipar.

    Inicialmente proceOeu-se a abertura do envelope habilitaCao, sendo a

empresa considerada devidamente habilitada nesta faze de habilitaCao,

encontrando-se denlro das condiCOes previstas no edital do certame.

       Sucede que, ap6s a analise da documeruaCao relativo a Proposta Tecnica

apresemada pelo licitante, a Comissao de LicitaCao auferiu um total de 74

(setenta e quatrol pontos de um total de 86 foitenta e seisl pontos,
fundamentado sua decisao que a empresa nao haveria ter comprovado "Ter

realizado Concurso Publico para cargo de Tecnico Leqislativo em algum Poder

ou orgao publico", visto que os atestados apresentados da Camara Municipal de

Cachoeiro de ltapemirim-ES e da Camara Municipal de Colatina-ES, exibia a

nomenclatura do cargo como "Assistente Lellislativo", nao sendo compaUvel
com o solicitado pelo edital.

       Ocorre que, essa decisao nao se mostra razoavel e proporcional com as

normas do edital e demais normas aplicaveis b especie, como adiante ficara
demonstrado.

4- DOS FATOS

         De acordo com Edital da licitaCao em apreCo, a CAMARA MUNICIPAL DE

NOVA VEN�CWES, iniciou processo licitatOrio na modalidade TOMADA DE

PREQOS, do tipo MEHOR TECNICA E PREQO. com finalidade de "contrataCao

de empresa para prestaG'ao de serviCos tcicnicos especializados de
planejamento, orqanizaCao e realizaCao de Concurso Publico de Provas e

Titutos para seleqao de candidaros para provimento de c4rgos vagos de

Ntveis Superior e Mddio da camara Municipal de Nova Vene'cia, Estado do

Esptrito Santoi com o fornecimento completo de recursos materiais e
humanos e a execuCao de todas as atividades envolvidas e correlatas, em

especial com a elaboraCao, impressao, aplicaCao e correCao das provas,
assim como toda e qualquer IotifFstica necessaria a execuCao dos serviC'osl
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    A empresa hora recorrente, apOs convocada, apresentou toda a

documentaCao exigida no item 6 "Habilitagao" e seus subitens, sendo devidamente

habilitada para prosseguimento no certame.

         Na avaliaCao da Proposta T6cnica, conforme criterios descritos no edital em

seus itens 7 "Proposta Tecnica" e 9  "Dos Procedimentos", a comissao erUendeu

por suprimir 12 (doze) pontos da pontua<ao da empresa pela sustentaCao de que

a empresa apresentou Acervo para o cargo de 'Assistente Legislativo" e nao para

o cargo de "Tecnico Legislativo", conforme previsto no item 9.4.1, Tabela "B",

QUALIDADE 2.

      Ocorre que a empresa teve seu desempenho tecnico prejudicado por esta

decisao da comissao, tendo em vista que ficou aVibutda a pontuaCao de Tabela A

- 50 pontos e Tabela B - 24 pontos, totalizando 14 pontos, sendo que na verdade

o correto 6 86 pontos, conforme documentaCao apresentada.

   A analise t6cnica realizada pela comissao, constatou-se o seguinte
resultado:
'Tabela B - ServiCo Especializado/Quantidade

rQUAN7 DADE

LPORDSERVICO

   MAXIMO DE

PONTOS

         8 {oito)

O (zero)

[TerUrealizado Concurso Publico para um dos
 cargos de Escriturario em algum Poder ou
  Orgao pLmico
  Ter reatizado~o curs  P bk o para~a-go de
  T&cnico Legislativo em algum Poder ou Orgao
pubtico
                 oncurso PLiblico para cargo de
                      algum Poder ou Orgao pLiblico.
                                                                 TO TAL

/-      76 (dezessedS)

  24 (vime e quatro)

    Para fins de analise de habilitaCao tecnica e visando o registro de

informaCoes, foram analisados os documentos solicitados no ilem 9.4.1, Tabela 'B',

QUALIDADE "2" do edital, constantes das fls. 723 a 751, sendo todos os demais

documentos apresemados considerados como REGULAR nao deixando duvida

quaruo aos demais itens da proposta tecnica, conforme item 94 1, Tabela "A",

QUALIDADE "1, 2 e 3' do ato normativo do certame

        Desta forma, a comssao decidiu por suprimir 72_(doze) pontos da empresa

pelo motivo de que os Atestados de Capacidade Tdcnica apresentados pela

OAB/ES 23.703
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empresa GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, (fls. 725 a 727). nao

atenderam as exigenoas constantes do item 9.4.1, Tabela "B", QUALIDAOE "2"

do edital, pois nao constava o nome do cargo de "Tecnico Legislativo" e sim de

'Assistente Legislativo";

        DiarUe desta analise, a empresa foi prejudicada para prosseguir no certame

pelos motivos acima descritos, tendo em vista que sua pontuaCao tdcnica ficou

atributda somente em 14 pontos, sendo que na verdade o correto e 86 pontos

5 - DO ITEM 9.4.1, Tabela "B", QUALIDADE "2"

       Em relaCao e este item, verificamos um grande equivoco dosjulgadores,

visto que o Atestado de Capacidade T6cnica emitido pela Camara Municipal de

Colatina/ES, (fls 725) e Chmara Municipal de Cachoeiro de ltapemirim/ES, (fls

726 e 727), onde ambos descrevem o cargo: "Assistente Legislativo".

           Facil identificar que o cargo "Assistente Legislativo" permite referir-se ao

conjunto de experiencias de um servidor que tem como atribuiCoes as que se

'destinam a prestar assessoria tecnica 2 Mesa Diretora, ao Plenario, as Comissoes

Parlamentares e unidades da Camara na elaboracao de pareceres, projetos de leis,

resoluCoes e decretos legislarivos, entre outros", logo o "Tdcnico Legislativo"

conforme requerido a comprovacao na QUALIDADE "2H do item 9.4.1, do edital de

TP, e entendida como expressao sinOnima de uso equivalente, motivo pelo qual,

entendemos que a exigencia foi perfeitamente atendida par esta empresa.

         Tanto d fato, que d evidente a similitude e equivaiencia erure os termos, pois
ao proceder pesquisas em relaCao as exigencias contidas na ResoluCao no
348/2005, que "OISPOE SOBRE O PLANO OE CARGOS E CARREIRAS DOS
SERVIDORES OA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENSCIA-ES, ESTABELECE
PERSPECTIVAS  DE  OESENVOLVIMENTO  FUNCIONAL,  NORMAS  DE
ENQUAORAMENTO E oA OUTRAS PROWOSNOAS" encontramos a seguinte
situacao;
          0 normativo regulador origmano em seu anexo I consta na DenominaCao do

         A nova redaCao dacfa por meio da ResoluCao no 36912009, onde o cargo foi
dividido em "Assistente Legislativo ll e Assistente Legislativo", Nfvel de vencimento
Vll e VI respectivamente;
    Ainda em 2009, pela ResoluCao 31212009, nova redaCao foi dada,
retornando a DenominaC'ao do cargo somente para "Assistente Administrativo:
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           No ano de 207 7, a ResoluCao 2831207 7, transforma o carqo de "Assistente

Legislativo'para "Tecnico Legislativo:  vindo a ser novamente confirmada em 2072,

por meio da ResoluCao 387l2077, cujo as ATRIBuiCoES, REQUt5l TOS e PRE

REQUISITOS continuam os mesmos desde sua criaCao em 2005.

         Todos essas transformaCOes, podem ser veriflcados na resoluCao 387/2005,

compilada contida no sltio da camara Municipal de Nova Vendcia/ES, por meio do

endereCo eletrOnico ilttp nwww3        s gov b

         Ainda com referencia e resoluCao 387/2005. omro ponto Ce deixa evidente a

igualdade entre os cargos, d que no Anexo V "DescriCao dos Cargos' apresenta

redaCao idemica, como pociemos ver:

                      ANEXO V
DESCRICAO OOS CARGOS DO QUAORO DE PESSOAL

CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVO - (Transformado)

   1. DESCRlqAO SINTETICA: Compreende os cargos c7ue se
destinam a prestar assessoria tecnica a Mesa Diretora, ao Plenario, as
Comissoes Parlamentares e unidades da Camara na elaboraCao de
pareceres, projetos de leis, resolugoes e decretos legislativos, entre
outros.

      CARGO: TECNICO LEGISLATIVO - (Atual)

   1. OESCRICAO SINTETICA:Compreende os cargos que se
destinam a prestar assessoria tecnica a Mesa Diretora, ao Plenario, as
Comissoes Parlamentares e unidades da camara na elaboraCao de

pareceres, projetos de leis, resoluCoes e decretos legislativos, entre
outros.

Fonte
http //www3.cmnv es gov br/Arquivo/DocumenWlegislacao/htmUR3482005html.

    Notem que nao h8 apenas similitudes entre os cargos, mas sim total

igualdade de atribuiC6es, requisitos de escolaridade e outros fatores, vislo que

comprovado somente ter havido mudanCa de nomenclatura do cargo, as demais

condicoes cominuaram as mesmas.

          Vejam o entendimento do TCU em relaCao a expressoes smOnimas, que tem

o uso equivaleme:

GRUPO ll - CLASSE Vll - Plenario
#aw:yi~~#-P ,~-
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TC-079.857I2074-6

Narureza; RepresemaCao.
 Orgao: Centro cte Inteligencia do Exeroto - CIE.
Interessada: empresa Orion TelecomunicaCoes, Engenharia Ltda., CNPJ
07.077 976l0007-22.

[. . .]

            56. Cabe, por oportuno. tecer as seguintes consicteracOes. Ainda que

possa haver dispLrtas de natureza comercial quanto a possibilictade de

utilizaCao  como sinbnimos,das expressdes 'sala cofre'e 'sala seSlura:

e fato que t7a empresas no mercado que fazem uso equivalente para ambas.

         57. Segundo informado no sltio da Pax Tecnoloqia. aquela empresa

considera que sejam expressdes equivalentes para descrever o mesmo tipo

de instaiaCao. Tambem as empresas Reclecom e D'q,co,np actotam uso

equivalente para as duas expressoes.

        58. Cabe, ainda, considerar que a constrWfio/instalaqao da 'sa/a

cofre'nSo determina que a empresa responsdvel detenha exclusividade no

fornecimento de equipamentos e respeaivos serwtos de manutenCao,

segundo pacF17co entendimento do TCU (Acordao 7 698l2007 - TCU -

Plcv78rio),

    59.Ent:retantoi se uma empresa e considerada apta ao

fornecimento da instalacao cte 'sala sefilura: com caracterfsticas de

'sala cofre:  tambdm o seria, em principio, para fomecer os serviqos de

manuteWao prevantiva e corretiva desse ambiente.

     Segundo o entendimento do TCU, fica evideme que a disputa comercial

emre empresas quanto a possibilidade de utilizaCao de sinOnimos das expressoes,

e fato. e que M empresas que fazem uso equivalente das expressOesLe assim

sendo, o termo "Assistente Legislativo" e "T6cnico Lecjislativo": devem ser

considerado como equivalentes, haja vista que compreende a analise do

curriculo ou Utulo, o devidojulgamento dos recursos e a divulgaCao do resultado

com a classificaCao.

6 - DA NOTA FINAL DA LICITANTE;

A nota final da licitante no certame, conforme item 9.16, sera realizada com a

ado<ao dos seguintes procedimentos e ponderaCao:

              -

a) MultiplicaCao da PT{Pontuagao Total Tecnica) por 7,

b) MuioplicaCao da PP (Pontua;ao Total de Pregos) por 3
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O Soma do produto da multiplicagao da Pontua<ao Total Tecnica (PT) por
7 com o pnoduto da multiplicaCao da PontuaCao Total de Pregos (PP) por
3, e, ao final, diwdir por 10.

A empresa recorrente auferindo o total de 86(Oitenta e seis) pontos na proposta

tecnica, classificada e 3o lugar na Proposta de PreCos, teria direito a nota final com

o seguinte indice:

NF = (86 x 7) + (80 x 3)/10

NF = (602 + 240)/10

NF = 84,20

7 - DAS CONCLUSOES

         Os principios da proporcionalidade e da razoabilidade sao referenciados, de

forma implfcila, em normas constitucionais e, de forma explicita, na lei que rege a

 AdministraCao, devem, portanto, nortear as atividades das Entidades vinculadas ao

Poder publico.

        Com espeque nos princtpios. a autori(ladejulgadora deve eleger a soluCao

necessaria, mais coerente, mais adequada, mais prudeme, mais apropriada para o

caso concreto de seu julgamento, coma o intuito de promover a isonomia dando

tratamento igual a todos os interessados, em busca da competiCao no caso

concreto. Isso porque o ordenamento juridico patrio nao se alinha com atos

administrativos desproporcionais e desprovidos de razoabilidade.

      Evidente que nas atualizaCoes contidas do PIano de Carreira da camara

Municipal, o cargo 'Assistente' foi transformado para 'Tdcnico', e ainda

contemplam as mesmas atribuiCoes e requisitos exigidos desde sua criacao, o que

demonstra nao ser razoavel a desconsidera<ao dos atestados apresentados, visto

que oriundos de respeitaveis drgaos do Legislativo da regiao e do estado.

        Por se tratar de concurso promovido para camara Municipal, ente do poder

Legislativo, os Atestados emitidos pelas Camara Municipal de Colatina/ES, e

Camara Municipal de Cachoeiro de ItapemirimlES, com os nomes dos cargos de

'Assistente Legislativo', 6 plenamente compativel em ganero, numero e grau, com

as exigencias do edital.
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   CEP - 29 560-OOO -Td (28) 3553-029

J~s~ ~
Boirro Belo Visfo- GuaCu(-ES
-CNPJ-39.315.221!000i-94



         Diante das consideraCOes apresentadas, uma vez que o recorrente provou a

regularidade e compatibilidade dos Atestados Apresentados na sua Proposta

Tecnica, d desproporcional e desarrazoado exigir - como exigiu a Comissao ', a

apresentaCao de Atestado de Capacidade Tdcnica apenas com a nomenclatura

do carcjo de T6cnico Leqislativo, considerando que este seja a Linica forma capaz

de demonstrar o cumprimento das exigencias do edital.

    Em face ao exposto, conforme vastamente demonstrado, d razoavel

considerar que tambem podem ser realizadas diligencias do processo licitat6rio

tanto na fase de habilitaCao, como na fase de julgamento das propostas como

verdadeiro dever de atuaCao, sempre que constatada duvida a respeito de

informaCOes contidas em documentos e propostas de determinados licitantes.

         No caso de diligencias, a compatibilidade dos atestados pode ser verificada

por meio do sitio da empresa, consultando os concursos da camara Municipalde

Colatina/ES, e camara Municipal de Cachoeiro de ltapemirimlES, nos seguintes

endereCos eletrOnicos:

     http.//gualimpconsultoria.com.br/intranct/anexo/ANEXO I CARGOS REQ

UISITOS   PDF

       http://gualimpconsultoria com.brnntraneUanexo/ANEXO II COFXIT%C3%89

UDOS PROGRAM%C3%81TICOS...PDF

               http://gualimpconsultoria.com.br/inLranet/a nexo/27 [1 3 B DBA2 3J2707 20111 5

3003 pdf

8- DOS PEDIDOS

       Diante do exposto, requer a essa respeitivel Comissao que se digne em
reformar a decisao exarada. mais precisamente que pontuou com 74 (setema e

quatro) pontos no preseme certame a GUALIMP - ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA, visto que a contabilizaCao correta da pontuaCao da mesma

e imprescindivel para validade deste certame, vez que, fartamente demonsVado,

cumpriu totalmente todas as exigencias reguladas no referido instrumento

convocatdrio, na Lei no 8.666/93 e na ResoluCao Municipal no 348/2005

         Outrossim, lastreada nas razoes recursais. requer'se que a essa comissao

que reconsidere sua decisao e, caso necessario, efetue diligencia conforme

previsto no artigo 43, ~ 3o da Lei 8.666/93, e na hipdtese nao esperada disso nao

ocorrer, faCa este subir, devidamente informados, b auloridade superior, em
conformidade com o ~ 4', do art. 109, da Lei no. 8.666/93

OAB/ES 23.703
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Requer, seja aplicado efeito suspensivo ao presente recurso

        Requer, sejam intimadas as demais licitantes para, querendo, impugnarem

o presente recurso administrativo.

         Nao sendo acatado a presente medida recursal. requer que sejam extraidas

peCas de todo o processo licitatOrio, remetendo-as ao llustre Representante da

Procuradoria responsavel pela analise das irregularidades decorrentes das

contrataCoes, com o fim de apurar possiveis irregularidades na pratica dos atos
administralivos na condlKao do referido certame.

Pede-se deferimento

GuaCuI- ES, em 10 de maio de 2018.

Antonio# sa:rSiqueira
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