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ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LIGITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

PROÇÈSSO ADMINISTRATIVO 158/2021

TOMADA DE PREÇOS 27/2021

í'
WT - TECNOLÔGlAy GESTÃO E ENERGIA SA, pessoa jurídica

de direito privado, itnsçritdvriõ GNPJ/MF sob o n° 08.ó24,525'/QC).Õ1-OÕ, dôFh sede na Rua

carneiro Leâo, n® 203, Brqs, CEP...03040-000, Sdo Raplo/SP, oeste gto devidõménte

representada por seu sócio SC THIAGO HENRIQUE PESSOA, brasifeiro, portador da

Cédula de Identidade de RC n° 25.927.596-7, e CPF/MF n^ 220,858,613-22, conforme

Contrato Social apresentadd, vein, respeitosamente à presença dê Vossa Senhoria,

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão de classifiGação da prúpostd

da empresa RM Eropreendirtiéntos Eireli, nos termos do artigo 109, § 3°, da Lei

8.666/93, através dds inclusas razões, para sè]g recebida; processada e julgada érti

seus regulares efeitos.,, .
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INestes termos.

I
Pede é espera deferimento.

De Sãd Paulo/SP pârd Boituvd/SP. .

27 de janeiro de 2022. \
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WT - TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA S/A

THIAGO HENRIQUE PESSOA
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Este dacumenio íoí assin?ide digi.raira^rtf’ PP'"' Thiago Henrique pes.soa. â
va aosíte í)ttdl:/M^¥A%portadeassitv.!turas,s9m.st'4á
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tomada PÈ PREÇOS 27^2021

GONTRARRAZOANTE: WT -

eONTRAMAÍOADA; RM EMPREENDIMENTOS BREU.
lEGNOlOGIA, GESTÃO E ÉNRGIA LTDA,

dd' classíficdçqo equivDcdcld

Empfeendiméntos Eireli. onde após
,  Gulminando em erros

Tratd-sê de RAZÕES em face

planilhas apresentgdas pela RM
1 donstadd diversas incónsistêneiâs

da propòstd e

analise Griteriósd> foi

insanáveis.
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sãõ tempesfivas,AS presentes razões
de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da

protocoladas dèntror^ dò, prazo

publicação no diarió Óficidí do Estodo dê Sao Paulo.

Publicação esse que se deu, em 21 de janeiro de 2Q22.

Dê acordo com o regra constante do' art 110 da tei n
do início e inclui-se o do- vencimento.
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8.66Ó/93, ou sejd, ,exetyi-se o dia c
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Iconhecimento é medida que se impoe.sendo dssim, seu
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dd TOMADA DE PREÇOS 27/2021.
PARA EXEGUÇAO DE SERVIÇOS

engenharia ílétrica especiaüzaoa em GERENC1AMÊNT0_ e
'  OPERAÇÃO DE SISTEMA DE .LUMINAÇÂOPÚBLK:A, COMPREWDEHDOrMANUTW ||

preventiva do PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE
, mediante FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO ^ -

Em breve síntese^ trOta-§e

cujo objeto ê o CONTRATAÇÃO DE ÊMPRESA I
TÉCNICOS DE

CORRETIVA E

BOITUVA em todo o seu TERRITÓRIO I
equípamentòs e ferramental necessáría.DE OBRA, ã

de onálisè d.e

iu (equivOGdddmente)- pela classificação da
de 2Õ22, em sessãoEm 20 de janeiro

propostas, essa ilustre Comissão decidiu
rsl
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empresa RM Empreendimêntos Eíreii, que se yqleu de preços tnexequíveis pqra sqgra-
següir,. a engenhoslddde nqse vencedpfd do certqrné. t como evidenciado o

fqbriGóçdb de preços Odõ é o único motivo desGlóssificatôrio, más tambdm< erros no
mültipllGaçqo dos itêíls do plqoíinà orçamentaria, O quecomposição do BDI é na

conseqyèntêmente gítèrd 0 sua proposta final.

Visando reverter a indfdstâvei classifÍGdçaO/ apresentamos
pugnando pela possibilidade de Goniprovação de

planilhd com qs devidas
0 presente recurso administrativo,

que ôs valores qpresentadosjão inexequíyeis, bem como,
alterações çQrroborandp oS erros apresentados.

SMfMENOiMWOS ,
EÕIIAI - SUPRESSÃO DOS VAIOMS-
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proposta apresentada pela RM

corta, propostqj. otertdndô 0 vqlor findi de R$
mil, vinte e .oito reais: e dezoito

fíliço finonçeirO e CQmposiçqo do BDI
qpresentdr suo planilha

totois, demonstrarn de forma detalhada os

de cada serviços, a fim de demonstrar sua

planilha: apresentqdq peia empresa RM

h

Õra, D. Cpmissâo, a

iMPRÊENDllv\iN?6S, é Gomposta põr Syq.

.241.028, VB (ÍÜm'milhão, duzentps e quarenta e ymi

Gentavos), planiíha orçamentaria, cranogramd

no percentual de 24,5%. Rèssaltamos que ds ,|iGit,antes ao
orçgmèntoria, com os valores ynitários e

O

valores çorísideradós “para d execução
contudo, oexeqyibilidode-,

EMPREEMDÍMÉNTOSv prova d dê sua. inviabilíddde.
J Explicamos. ,

Por meio da ptdniiha orçamentaria disponibilizada pela
Prefeitura de Boity^a. em seu primeiro item> 1, soiicita que sejam apresentados os
valores para deslocamento da mão. de obra, ou seja, deslocamento dO Eletricista, do

do Mòtorista, Gonformê recorte ;abaixo da planilhaAuxiliar dê EletrÍGÍstã' e '

disponibilizada:
estado íje áÃÕ Waulo.
município DÊ BPIJUVA
departamento dê pClTAÇÔES É CQNtRATOS

 I

■g

I
;ão.e efipjenfeação dó aílyg de ilüriiinação públicaI  .

.0Objeto: eont!
Tor s■mIsm® MISIJ ■>3irav/»-wi I'■Mí.‘rd-. ■ ■

no manutenção de1 1HSRS 5Mfb
oiBLCiCAiye^Or' -~- mí. . 1 R$ 2.27R$ 9.Ü7'hCl0

RS í.72RS e.é7
aiíklIar.çe aETraasrA.,d.

RS' 1.B6Rí '74PfiMCrrOBÍSTA

Este dócumenio íoí as^nade^l^iíaliDBntepoflMsgo.HWús
rameirn leão, 203 Bfas ~ 03Od„OrOQO - Sac ■^n.uio  / S. • BraBSlU t tTi
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A partir do item t.1, sõo apresentados os valores parq q
soíieítddo no termo de referência, como por

de íroca/instalação de lâmpada de 70W - VAPOR DE,
efetiva realização de çada serviço

exemplo, no item. 1.1 - Serviços

SÓDIO. Desta forma, são. apresentados noVos' valores, onde estão ihcluídos todos os
a cada Um'dos profissionais.custos, inclusive os custos de salários pagôs

ESTADO DÈ SÃO PAULO,
MUNICÍPIO DÉ BOltÜVA

ObjotorCônlfatâOâo de em'fjrésa fepédiázèda para mánufenção e

■: r;;
.'rn

DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
W1

'  nsB RS ■ .6.67 K. 1,72

.  28,1.81 T
1 ■-

B-ErHCETA,

AuxuAROsaeiHasTÀ, ' J
‘ h

h
1,B5 rr-irr. •f.p.í' ;í

i-SSis i rüàãú út'11;
nif.r* RS 16,35a;2-haèifagsTA.: ^

Aúxt.iARoe.B.BTaosÍA.
RS 2,9Bg.Ci,27!..
RS 10.78RS 43.13.0.2hGL>CIASTEIi/IW COM CESTO. ■

LÃliPADA DEVAPpRDeSÓaODEiTO ^ RS ■ 28,33. RS 6,601IMO

^::

âkV&si-
í

. 4,05

BS i'l,92 . RS, ?,S3.
0i2haaRjOsTÁ,.

AUMLlARtEaeiRiqSTA., h

fô 43,13' RS 10,78.0,2: s>
CQM cesto,,

ILAWPADA VAPOR SODÕ ioOVV-mjBULARDE.AÇOFIDOCOÁ1A ABOTNBR-,1ÉC60662/iW E(X*1,SaOF«CICa
RS 31.0? BS 7,78MNUT 1
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i/AiP HFSSAttAlí QUE OS VÁ108ES APRKENTApOLJilft

41AMIIHÃ ÕtflAMENfÁRiA DA PBEfBtiJRÃ WUNlÇIPAi, fitl
mAvIMOS ACatAvBS PARA CABA ITEM.

A, SÃQ OS VALORESanffi

to

analisarmos a planilha apresentada pela empresa RM ||
EMPRíENDIMENTOS, constatamos evidente e insanável erro cometido, visto que a

desiocamento acima do màxímp permitido peld

Ao

mesma: apresentou valores de ■f

Prefeitura MuniGipql de B.oituva, vejamos; 1

1
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„ ./'- .t.Air.s i 4i3n 7n."5.- Brás * 050.110-000  - 5ão Pâulo / .SP Brasil
Esle íbcumentoTffl assiníído
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Gsnfórme imagsm àcimo. dca plânilhá apresentada pela
EMPREBNplMÊNtDS,. ioçlusivév rübriçdda por todos os

de abertura dos envelopês proposta , fítíü demonstrado de fo
éfihprésa RM

rma CLARA ©
sessão

EVIDENIE p déscumprinfi.ento. ao apresentar os IIvaiorés de deslocamento acima do
Imáximo permitido, conforme seguê;

> ÉLETRICISTA: '
i
?/

MÁXIMO PERMITIDO: R$^,Ó7 '
o

‘

0 VALOR RM; R$11.45- 2
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> ÀUXILIAR DE ELETRIÇl$TA:

MÁXIMÒ PERMITIDO: R$ 6,87

0 VALOR RAA:R$8>34

o

> MOTORISTA:

MÁXIMO PERMÍTlDO: R$ 7,40

o VAL0R RAA:R$1Í>17

o

Prèzddess .senhoFes da,comissão de lÍGÍtáçâõ, os Yolores
máximos, cònstahfgs do planühg òrçam.entaFiG! elaborádã. peíõ Preféiturq Municipal

réSpeitqdQs sop pena dè déscíássifieapão.dé Bòitüva devem sorí
V

Uma vez CGminqdõ ó Vglor mãximo em edital, propQstgs
que g supprem Serão âesfciassifiggdgs sumariamente. li:

Q

Em determinada Hçitagãq realizada pela modalidade
fgz pertinente ãs; licitações realizadas via

U
ar

íQ;
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Concorfêneia, cujo raçioçíniõ também, se

tomada de preços, assim entendeu ò Tribunal de Cpntas dg União (TCU): ny
Xí.
o

N

Representação fórmüladg ao TCU apontou indÍGlos de
irregularidades na Congorrêneia n.° 41/2DQ3, conduzida pela Companhia Energético
do Piauí (Gepisaj, que teve por objeto â prestaçã.Q de sèrviçós de manutenção

no sistema de iluminação públicacorretiva ê prêventiva

'*3'

6
o

l/y

, em rêdès de distribuição e
de distribuição, das unidades consumidoras localizadas nas zonas urbanas e rurais e

•O
■tíi

■n

i■D - V.
M

muniçípiòs Gircunvizinhos, do Êstado do Piauí.
:x

G

a

Entre as passíveis: irregularidades, estgria á ausência de i=|
‘ ps* %

desclassificação, dds propostas das. licitantes que apresentaram, em todos os lotes,
preços acima do vdior máximo estipulado nó
contrariando o art, 48., 11, c/c o art. 40, X, da Lei n.° 8,666/?3[,3]

ti

í
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S oprojeto básico constante do edital.
•o ‘j:■if

B. B
^ p:
•fç V

apontado pelo próprio TCU, a pesquisg de
requisitos básicos para õ instrução do

õ Coso, pgra g fixãção de

Conforme
B ^
^ ;

mercado è o vdlor referenciõl (que são
lícitgtórioj i^T servirão de parâmetro, quandoprocêssQ

ÚD 'S 1
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Este dôoiteiertto foi sissiaado dígiíairten.te Pí?r Thiago.Hüiirique Passfla. , J
’  Síá ao sitt http.s'://v\%w,par,tsld®ss:iaatura.s\,&aiti.pr,>,.í;0
Rsir, romeiro Ltíão,' 203 - Brêa '.:()3.04£)-OOO  - Sãa Pâúlcí / Brasi!
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roem

preço má>çimo quondo ódetado pela Administração.  O preço imtoimo servira, então,
oomo valor limite dè fiorte para desctossificoção agtômâtioa das propostas que, de
forma intenciôndl ou eqyivocddamente, se apresentem ao certame com valores
òcima deste feto limite.

preçõs/propostqs

editol, nõo sètó possível do
didnte deConsequentemente,

do vator máximo previsto em
fornecedor/liGitanfe, devendo tal prapòsto ser0

expreSsdmente ocimo
negociar tal preço
desclásslficadq sumàridfnente

com

bdstâSse 0$' mofivõs apresentados OGima,
RM empreendimentos,

. , Como sè- nao

sufieientos para emdasar O' desGlassificaçõo dd empreso t
ressaltamos que

r.m/lPl RMENTAR N°: 2.669. DE 20 DE

descbnformidade çom a lei vigente no município na composição do BDI.

munlGipal, previsto pela LEIelo desGumpriu legídoçâo
nEZÈMBRO DE 2017, visto qué apresentou aiíquota

de ISS em

IC

á
s

U~

Vejamos;
Conforme texto do lei citada adma. teem como, tabelq

ANEXQ VIL onde ^tõo deseritos todos os, serviços  e suos respectivas alíquotas.
hipÃtese alaufhá há alíquota de 3%constam õ perGentuol de 2% oü 5,

conforme demonstrado nq çomposição do BDI da empresa RM iMPREÊNDlMENTOS;
%, em :
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Pvte documçnio íol aswinade tiigitEttoente p0r Thia^S Hentsque fítssm J
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Ora .senhores da çomissâó dê lioitação, alteração de

qlíqüõtd/ihnpostõSi não fere apends os prihcípiõs dê iSõPomia previstos pèlq téi, bem

domo a vinGolação do édítdl e prindipalmente os leis rnunidípais vigentes.

Nõõ sé trdta, dpenas de umq peejuend dífèrença dè

vplores, o pano de fundo ê o evidente desGumprimènlõ és regras editalÍGias, já que g

êmpresQ RM EMPREENDIMENTOS dêliberddamente, deixa de atender âs normas

editalÍGias e legislações municipais, criandQ suas própfids régrds de GOraposição de

preços, Itens, esses, observados-pelas demâis.GpncorrenteSi em suas predficqções.

í,,.paténfe'd duébrd da; isPnomia e,. em deGorrênoia, a

ofensq, de morte, iao caráter competitivo. Não se trdía^ de situações peGuliares que

lhe permítèm melhores condições«dei preços. Tratâsse de, efetivo desGumprlmento ao

edital, Gom supressão'de impostos exigidos aíserem reGolhídós do município.

-ri ' Üm cenário que, se permitido, importa em' que as

■ participantes, ü seu' bel prazer, gpresentém vaiares maiores em suas propoStqs, itens
previstos, como-i! fdrmd de aumentar os desGontos aplicados, e manter .a

exequjbilidáde das propostas. -

m
=9

IUm absurdo que jamais pode sÇf permitido.

Im Gohformldade eom arf. 41 do Lei no 8.ôóó/19^3: "a

Administração não -pode descumprir qs normas e condições do edital, ao qudl sé |

acho éstritdmente vinGUlado", issê dispositivo é; tão restritivo qué sê utilizou da ^

expressão “estritdmente vinGUloda”-. Logo, ndõ M espaços para arbitrariedades ou |
escqihás dê fíGitantes^ por regras não estabelecidas no editãí. Nõ mesmo sentida, o |
Administração devê buscar a propostg mgis vantajósã dentro das regras dp edítol è |
sem julgdmentos subjelivos.

à

I

Ror último, porém não menos importoníe, ressaltamos que

muítiplícação dOs valores unitários pelqs quantidades estimadas nq plànilhâ, estão

todas inGorretâs, resultando em uma proposta flnql muito diferente dô apresentado.

a

3

X)
fO

I
c

&D

-5?
az

Este documente fei âssavaâo ■^aigíSalíHsate Ror thiago Henrique Ressoa. |
-àÉl«íe»afsííâi4s2SSB«0ÍIS® SÍÍS iíüps:/,%AW.po,rírijd8a§Unaturin,riS
Ru8 Cârneiro ■LsãO, 2'03 - Brás. ^ BS.OilO^-.OÜé  - Sã.o Pãulo / SP * BrsSIl
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DesíQ formó, é incontest© qu6. Q proposta apresontoda

empreendimentos EIRÉÜ., não Otondè às hormas editglícids.
desGlassificâçcro-. porgyéstôeS do mais lidlniã Justiço.

pela èmpresa RM .

Roíõo pêlo quaí> se dèv.e o suo

,

iCBSíSIiSS í

:Rw :’4 i
.Í...Í>'-7

Và
5.«k «a»-*

Ante o exposto, requer-se sejo recebido, proOessoda e
refofitio dq deGisgo erri que ciassificou o

RM EMPREENDIMENTOS,, e que sejo cònsiderodo
analisado Os presentes razoes, com g

proposta apresentada pela empresa

desclassifiGoda, por ser aGertada e justa decisão dessa Ilustre Gomissâo.
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v  iNestés termos,

pede e espera deferimento.

De São Poulo/SP pgra Boituva/SP.

<

<

i27 de jançiro de
O
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WT -TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA SA

THIAGO HENRIQUE PESSOA
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