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& IReformas

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, RESPONSÁVEL PELA
TOMADA DE PREÇOS O1/2019

RAZOES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS O1/2019 - EACH/USP - REFORMA - PINTIJRA DO PRÉDIO CICLO BÁSICO E TROCA DE
MANTA DA EACH/USP

PROCESSO Ne. 2019.1.1550.86.1

iilJQ JvIAURO JUNIOR:EPF!,inscrita-no-GNPJ sob o n-.18n386:7:73/0004--1:3r-e.s.Eabdecida-em-São-Paulo#ua

\danoel Goines Ferreira, n9 202, vem através de seu representante legal, com supedâneo no instrumento
convocatório, apresentar RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão administrativa sobre
o critério de aceitabilidade sendo considerada a média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% do valor Global estimado, considerando a empresa RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-ME a
rnelllor oferta na TOMADA DE PREÇOS O1/2019 - EACFI/USP, pelo quc expõe para ao final requerer o
PÉJlllntp1.! j

OA IRREGIILARIDADE NA PROPC)STA GARANTIA APRESENTADA, pela ennpíesa COSE EDINIZ RIBE}RcJ
?iNTURAS-ME

Nc 4ue tange à gcarantia contratual e proposta, o instrumento convoí.atório definiu

CLAt.}SULA TERCEIRA PRAZ.OS DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 0 prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e encerrar-se-á com .]
recebimento definitivo do objeto.

3.2 Se necessária a reprogramação do Cronograma Físico-Financeiro anexo ao presente contrato. o no\ü
Cronograma Reprogramado deverá manter rigorosa coerência entre as parcelas executadas e o respectivo
valor a ser pago ao executor dos serviços, respeitado o prazo máximo de execução.

3.3 0 PRAZO DE EXECUÇÃO D0 0BJETO é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data fixada na
ORDEM DE INICIO" e com o desenvolvimento obedecendo à programação fixada no Cronograma Físico

Finca rlceiro

3.3.1 A entrega da "ORDEM DE INICIO" à CONTRATADA deverá ocorrer
lias corridos, contados da data de assinatura do coritraEo.

'm prazo não superior a lO Ideal

].3.DACONTRATAÇÃO

13.2.2. A garantia apresentada pela ADJUDICATARIA deverá ser válida por no 'MINIEvIO' 270(duzentos e
setenta) dias, para cobrir todo o penedo de vigência do contrato, até reco.bimenLo definitivo, após o prazo
dc' observação indicado no item 2.2.1. cla minuta de contrato.
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$ 19 - A contagem dos prazos de entrega ou execução terá início: 1 - na data fixada no instrumento
contratual; ou ll - na data de assinatura do instrumento contratual ou da retirada/envio da nota de
empenho ou documento equivalente, quando não fixado outro prazo. $ 29 - Os prazos de entrega ou
execução serão contados em dias corridos, excluído o dia de início e incluído o do vencimento

0 0BJETO, tem por objeto a execução reforma, em regime de empreitada por preço global, para Pintura
do prédio Ciclo Básico, Troca de Manta da EACH.

Ocorre que por de critério de excesso de formalismo, a empresa está rigorosarílenLe sendo INABILITADA, a
garantia informada pela proponente e de 12 (doze meses) ou seja, aproximadamente 365 dias, valores
acima do requisitado em edital que diz o mínimo de 270(duzentos e setenta dias)

E bastante comum que no edital estejam previstas garantias para assegurar o cumprimento por parte dos
licitantes, idas as vezes encontramos duas situações que parecem iguais e flo(Jem confundir, entre garantia
da proposta x ÉJarantia do contrato

A garantia da proposta x garantia do contrato dex/em estar claras e seml)te devem estar previstas no
edital.

Os dois tipos de garantia são bastante comuns. fx4as a sua principal diferença é que enquanto um busca

prevenir propostas fraudulentas, o outro visa assegurar a própria execução do contrato

E importante então não confundir essas duas formas de garantias, lá que cad;
bife rente como vimos acima

lma possui uma função

/\inda assim, cada uma a seu próprio modo, ambas têm o condão de satisfazer o interesse público. Garantir
3 eficiência tanto do próprio procedimento licitcatório, quanto do contrato administrativo

Essencialmente o grande objetivo da garantia da proposta é evitar propostas
li'l'esponsaveis. A finalidade reside no fato de induzir responsabilidade na hora da empresa elaborar a
proposta.

A previsão legal da garantia da proposta está no artigo 31, inciso 111 da l:;d g:$6$zÍ93

Diante desses indícios, a recorrente solicita que seja considerada válida a proposta da empresa COSE EDINIZ
RIBEIRO PINTURAS -ME, considerando para memória de cálculo da média aritmética estabelecida no iterri
9.4 do edital, por atender na integra as exigências do edital.

Todavia, é preciso atentar para que, no cumprimento desse princípio, não se peque pelo "formalismo",
consistente no apego exacerbado à forma e à formalidade, a implicar à absoluta frustração da finalidade

a, 202 . íel.: O11 3 {47
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precípua do certame, que é a de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração
Pública

DOPEDIDO

Diante do exposto, roga, desde já, ao Ilustre Pregoeiro que se digne acolher as illegações supracitadas e,
por conseguinte, anule a decisão que declarou a classificação a melhor proposta da empresa, RRX
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-ME, na TOMADA DE PREÇOS O1/2019 -- EACH/USP, determinando a
classificação da empresa COSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS -ME para efeito de cálculo da média aritmética
estabelecida no item 9.4 do edital

,4d argun?er7tar7dum fantum, caso seja julgada improcedente este recurso, roga que o Nobre Pregoeiro se
digne submeter este instrumento à análise da Autoridade Superior

Nestes termos
Pede deferirrleíltcJ

São PauloA09 de setembro de 2016

VITO M
CNPJ:tg~

PR

Q JUNIOR-ME

73/0001-13
FEDOR
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2019.1.1550.86.1  

TOMADA DE PREÇOS N. 01/2019 - EACH 

 

 

 

A empresa licitante RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME., pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente registrada na JUCESP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 

11.224.952/0001-05, localizada na Rua Artur de Oliveira, n. 477, Parque Peruche, São 

Paulo - SP, CEP: 02535-010, por seu representante legal Sr. CARLOS ALBERTO DOS REIS, 

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. n. 6.859.088 SSP/SP 

e inscrito no CPF/MF sob o n. 758.816.328-34, domiciliado na Rua Artur de Oliveira, n. 

477, Parque Peruche, São Paulo - SP, CEP: 02535-010, vem, respeitosamente à presença de 

Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

ADMINISTRATIVO, com fulcro na Lei 8.666/93, o que faz pelas razões de fato e de direito a 

seguir expostas: 
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I - DOS FATOS 

 

1. Em breve síntese do necessário, esta Recorrente sagrou-se classificada em 

primeiro lugar na etapa de preços do certame em epígrafe. 

 

2. Não obstante a isso, a Recorrente Vito Mauro Júnior Ltda – EPP., 

desclassificada em razão da inexequibilidade de sua proposta, culminou por materializar 

recurso administrativo, para em síntese, requerer a anulação do ato administrativo que 

classificou esta Recorrente e desclassificou a empresa José Diniz Ribeiro Pinturas – ME. 

 

3. Ocorre que, como se verá a seguir tal recurso não merece prosperar, senão 

vejamos: 

 

  

II - DO DIREITO 

 

4. Antes de adentrarmos ao mérito, é de bom alvitre rememorar que a 

Recorrente está recorrendo em nome próprio sobre direito alheio, eis que a empresa José 

Diniz Ribeiro Pinturas – ME., não apresentou qualquer recurso administrativo, 

precluindo em seu direito. 

 

5. Trata-se na verdade de uma teratologia, pois o presente recurso está 

eivado de vício de legitimidade, já que a Recorrente está recorrendo em nome próprio 

direito alheio, com expressa vedação contida no artigo 18 do Código de Processo Civil, in 

verbis: 

 

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico. 
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6. Só pela dicção do presente artigo, já se observa que o recurso 

materializado sequer pode ser conhecido, pois possui vício de origem. 

 

7. Nessa quadra, carece também de legitimidade de parte e de interesse de 

agir, assemelhando o presente caso ao da inexistência das condições da ação. 

 

8. A despeito do tema, destaca-se o teor do artigo 330 do referido Código de 

Processo Civil, senão vejamos: 

 

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 

I - for inepta; 

II - a parte for manifestamente ilegítima; 

III - o autor carecer de interesse processual; 

 ...” 

 

9. Observem que o Recorrente malfere todos os dispositivos do artigo 330 

destacado alhures, pois além de não ser parte legítima, ainda carece de interesse 

processual no feito administrativo. 

 

10. Com efeito, não se pode olvidar que esta Administração está subsumida 

aos princípios que regem a matéria licitatória, entre eles o postulado mais importante da 

República, a saber: o princípio da legalidade. 

 

11. Predicado estampado em nossa Magna Carta no “caput” do artigo 37, 

senão vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
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princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(g.n) 

 

 

12. Nessa seara, estabelecem os artigos 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993, in verbis: 

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. (g.n) 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada. 

 

 

13. Assim, não pode o Agente Público agir à margem da Lei, pois não se 

trata de ato discricionário da administração, mas sim de ato vinculado. 

 

14. Com efeito, a própria Lei do estado de São Paulo de n. 10.177/98 que 

regula o processo administrativo no âmbito estadual, anuncia em seus princípios: 

 

“TÍTULO II 

Dos Princípios da Administração Pública  

 

Artigo 4.º - A Administração Pública atuará em obediência aos princípios 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 

finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos. (g.n) 

 

 

15. Rememorando as lições do saudoso Hely Lopes Meirelles, tem-se “A 

legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador 

público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do 

bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. 

 

16. Diogenes Gasparini define: “O princípio da legalidade significa estar a 

Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se 

podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação 

estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e 

expõe-se a anulação. Seu campo de ação, como se vê, é bem menor que o do particular. 

 

Na Administração Pública, não há espaço para liberdades e vontades particulares, deve, o agente 

público, sempre agir com a finalidade de atingir o bem comum, os interesses públicos, e sempre 

segundo àquilo que a lei lhe impõe, só podendo agir secundum legem. Enquanto no campo das 

relações entre particulares é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe (princípio da autonomia da 

vontade), na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei define até onde 

o administrador público poderá atuar de forma lícita, sem cometer ilegalidades, define como ele 

deve agir.” 

 

 

III - DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

  17. Assim, por todo exposto, requer seja negado provimento ao recurso 

apresentado pela licitante Vito Mauro Junior Ltda EPP., mantendo-se irretocável a r. 
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decisão que desclassificou a Recorrente, bem como a licitante José Diniz Ribeiro Pinturas 

– ME., como medida da mais lídima JUSTIÇA.         

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

             

          São Paulo, 17 de Setembro de 2019. 

 

 

             RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME 

          Sócio – Carlos Alberto dos Reis 



 

 

 

Tomada de Preços 01/2019 – Reforma – Pintura do prédio “Ciclo Básico” e troca de 
manta da Escola de Artes Ciências e Humanidades EACH/USP 

Processo nº 2019.1.1550.86.1 

 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, a empresa VITO MAURO JUNIOR – 

EPP interpôs recurso administrativo contra a desclassificação da proposta da empresa JOSÉ 

EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME, no qual foram apresentados seus argumentos. Com relação ao 

referido recurso, temos a esclarecer o que segue: 

 

I – DAS PRELIMINARES 

O recurso foi interposto tempestivamente pela empresa VITO MAUTO JUNIOR - EPP, 

devidamente qualificada nos autos, em face do resultado da licitação em epígrafe, 

fundamentado pela Lei nº 8.666/93. 

a) Tempestividade: o presente recurso foi manifestado dentro do prazo previsto. 

b) Legitimidade: a empresa recorrente participou da sessão pública, apresentando proposta de 

preço. O provimento do recurso significa a possibilidade de anular a desclassificação da proposta 

da empresa JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS – ME e, consequentemente, o recálculo da média 

aritmética utilizada para verificação de exequibilidade, interesse direto da recorrente. Portanto, 

legítima se mostra sua pretensão. 

 

II – DAS RAZÕES DE RECURSO 

A Recorrente, inconformada com a desclassificação da sua proposta alega os seguintes motivos 

resumidamente: 

 Afirma que por “excesso de formalismo, a empresa (JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS – 

ME) está rigorosamente sendo inabilitada”; 

 Entende que “a garantia informada pela proponente é de 12 (doze meses), ou seja, 

aproximadamente 365 dias, valores acima do requisitado em Edital, que diz o mínimo 

de 270 (duzentos e setenta) dias”. 

 

Por fim, encerrando sua peça, requer a “anulação da decisão que declarou a classificação da 

melhor proposta, RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME, para efeito de cálculo da média 

aritmética estabelecida no item 9.4 do edital”. 

 

III – DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO 

A empresa RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME., em suas contrarrazões encaminhadas 

dentro do prazo legal, em 19/09/2019, resumidamente: 



 

 

I – 

Esclarece que “a Recorrente está recorrendo em nome próprio sobre direito alheio, eis que a 

empresa José Diniz Ribeiro Pinturas – ME., não apresentou qualquer recurso administrativo, 

precluindo em seu direito.” 

II – Recorda o artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, que assegura que “A licitação destina-se a 

garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

Encerra sua contrarrazão requerendo que seja negado provimento ao recurso apresentado pela 

licitante Vito Mauro Junior Ltda. EPP, “mantendo-se irretocável a r. decisão que desclassificou a 

Recorrente, bem como a licitante José Diniz Ribeiro Pinturas – ME.” 

 

IV – DA ANÁLISE 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

Preços, rege-se pela Lei nº 8.666/93. 

Isto posto, traz-se à análise, para maior elucidação dos fatos, as seguintes considerações, que 

refutam as argumentações elaboradas pela recorrente: 

A licitante ataca, de maneira infundada, a decisão da Comissão Julgadora de Licitações em 

desclassificar a proposta da empresa JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS – ME. 

I - Em primeiro lugar, ressaltamos que esta própria empresa, que sofreu a desclassificação de 

sua proposta, sequer questionou os atos da CJL, tendo credenciado um representante na data 

da sessão pública de abertura de propostas e tendo disposto do prazo legal para impetração de 

recurso administrativo. 

II – Esclarecemos, ainda, que há uma distorção equivocada ou ausência de percepção ao se 

afirmar que a garantia especificada na proposta se refere à garantia contratual (objeto do item 

13.2.2) ao invés de se referir à garantia do serviço, visto que na sessão pública, no ato de 

desclassificação, foi informada oralmente, a todos os representantes presentes, a divergência 

do prazo proposto com o prazo da garantia exigida no serviço, ou seja, prazo não inferior a 05 

anos.  

O instrumento convocatório estabelece que serão desclassificadas as propostas que não 

atenderem integralmente às disposições deste edital. Ofertando uma garantia menor do que a 

estabelecida, o custo e, consequentemente, o valor proposto tendem a cair. Nesse sentido, não 

se faz razoável para a Administração e para as outras licitantes, que ofertaram as propostas 

conforme o Edital, que a CJL considerasse válida uma proposta que não cumpre integralmente 

as exigências do Edital, que tenha a garantia do serviço inferior à exigida em Edital e proposta 

pelas outras licitantes. 

A recorrente VITO MAURO JUNIOR – EPP afirma que “o grande objetivo da garantia da proposta 

é evitar propostas irresponsáveis”, entretanto sequer o Edital pede para que a garantia seja 

informada. Ao definir um prazo e este sendo menor que a do Edital, não há outra alternativa, 

senão desclassificar a proposta da empresa JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS – ME e, 



 

 

consequentemente, desconsiderar o valor na média aritmética utilizada para fins de 

exequibilidade. 

Ressaltamos ainda que esta análise segue os Princípios da Administração Pública, 

principalmente no que se refere à Legalidade e Moralidade. 

 

V – DA DECISÃO 

Diante de todo o exposto, e, em observância aos Princípios Basilares da Licitação, e à legislação 

de regência, a Comissão Julgadora de Licitações da EACH/USP informa e opina à autoridade 

superior competente que, em referência aos fatos apresentados e da análise realizada nas 

razões e tudo o mais que consta dos autos, considere o que segue: 

Preliminarmente, CONHECER do recurso formulado pela VITO MAURO JUNIOR - EPP, porém, no 

mérito, NEGAR PROVIMENTO em sua totalidade, vez que as argumentações apresentadas pela 

Recorrente não demonstraram fatos capazes de demover esta Comissão Julgadora de Licitações 

da convicção do acerto da decisão de desclassificação da proposta da empresa JOSÉ EDINIZ 

RIBEIRO PINTURAS – ME. 

Desta feita, submeto o presente processo à autoridade superior para que profira decisão, 

salientando que esta é desvinculada deste parecer informativo. 

 

São Paulo, 20 de setembro de 2019. 

 

 

 



 

 

Fls.___________ 

Rubrica________ 

  
DECISÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 
PROCESSO Nº 2019.1.1550.86.1  

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019  

RECORRENTE: VITO MAURO JUNIOR - EPP 

 
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos 

da informação da Comissão Julgadora de Licitações, DECIDO:  

 

CONHECER do recurso formulado pela empresa VITO MAURO JUNIOR 

- EPP, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO em sua totalidade, 

mantendo, assim, a decisão da Comissão Julgadora de Licitações na 

Sessão Pública.   

 

É como decido.  

 

São Paulo, 20 de setembro de 2019. 

 
 

 
 
 

Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda 

Diretora 


