
GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA.

CNPJ: 19.345.686/0001-80

Ilustríssimo Senhor

LUCAS MANOEL ALVES RIBEIRO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E

URBANISMO DE GOIÁS

REFERÊNCIA: EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2015.

ASSUNTO: RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO FAVORÁVEL À EMPRESA GSP TURISMO,

TRANSPORTE, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME.

Senhor Pregoeiro,

GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito

privado, CNPJ nO 19.345.686/0001-80, com sede na Rua Itauçu, nO 152, Qd 10, Lt 02

- Sala 8, Conjunto Guadalajara, Goiânia-Go, representado por seu representante legal,

abaixo assinado, participante do pregão eletrônico nO 03/2015 realizado no dia 28 de

setembro de 2015, inconformada, data vênia, com a HABILITAÇÃO (LOTE 2) da

empresa GSP TURISMO, TRANSPORTE, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME., CNPJ nO

19.431.554/0001-71 vem RECORRER contra a habilitação e classificação desta, o que

faz com suporte no art. 30 e 109 da Lei Federal 8.666/93.

Requer digne-se Vossa Senhoria de receber e considerar da decisão

recorrida ou caso entenda incompetente encaminhe o procedimento à autoridade

competente para que dele conheça e o proveja, pelas razões a seguir aduzidas.

Termos em que;

Pede deferimento.
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RAZÕES DO RECURSO

Senhor Presidente

A recorrente não se conforma com a habilitação do preço final proposto

pela GSP TURISMO, TRANSPORTE, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME. CNPJ nO

19.431.554/0001-71 porque a mesma juntou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

referente a serviço que não presta.

A capacidade técnica específica comprova-se por atestados de

desempenho anterior. Com efeito, ilustre pregoeiro, a recorrida ofertou comprovante

de qualificação técnica equivocado, o qual não comprova em nada a capacitação

requisitada no Edital, posto que do contrato resultante do Contrato: PR-DPCT-065/2015

a mesma só realizou a "locação veículos com 06 (seis) unidades, tipo executivo com

condutores".

EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

Exige o Edital, no item 9.1.5, a apresentação de condição quanto à
comprovação de capacidade técnica:

"9.1.5 Apresentar pelo \ menos 01 (um) atestado de
capacidade técnica em papel timbrado, fornecido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha
executado, a contento, serviços compatíveis com o objeto desta
licitação" .(GRIFEI)

Ou seja, "Contratação de veículo modelo utilitário
executivo, com motorista: Características Mínimas do Veículo:
Veículo automotor para transporte de passageiros, tipo
automóvel utilitário, original de fábrica; Direção assistida
(hidráulica, ou elétrica, ou eletroidráulica); Capacidade para
transporte de, no mínimo, 15 (quinze) passageiros, mais
motorista; Ar-condicionado de fábrica integrado frio/quente;
Assentos individuais e reclináveis; Cortinas, vidros
escurecidos; Travas de segurança; Tacógrafo; Freios ABS;
Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN; Air Bags frontais -
Motorista e passageiro, caso possível; Sistema de freios ABS,
caso possível". (GRIFEI)
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Não estando qualificada na forma da inscrição, lhe falta condição essencial para

se habilitar e assim deve ser julgada pelo Ilustre Pregoeiro e essa Colenda Comissão de

Licitação.

A Recorrida juntou 01 (um) atestados de capacidade técnica ineficazes.

Um, fornecido pela CELG Distribuição a qual refere-se a "locação de

veículos com 06 (seis) unidades, tipo executivo com condutores".

Não há dúvida que o serviço de transporte referido nesse atestado foi

meramente atividade de locação de veículos tipo executivo automóvelsedan.

Não se trata de "serviços pertinentes com o objeto deste edital" conforme

exigido pelo Edital.

"A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão
técnica do licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o
mesmo possui pleno conhecimento técnico para a execução do contrato, caso
se sagre vencedor do certame.

Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a
"Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes,
pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do
aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato administrativo."

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a
Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por
terceiro alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o
objeto licitado em outra oportunidade e a referida execução foi a
contento, o que gerará confiança e segurança à Administração licitadora de
o aludido licitante possuir expertise técnica.

Marçal Justen Filho enaltece a relevância do atestado ao
discorrer que "em todo o tipo de contratação pode cogitar-se da exigência
de experiência anterior do licitante como requisito de segurança para a
contratação administrativa. Aliás até se pode afirmar que em muitos casos
a capacitação técnica operacional se evidencia como a única manifestação
de experiência anterior relevante e pertinente.

Convém destacar que a interpretação do artigo
concerne aos atestados, deve ser cautelosa e primar pela
precípua da exigência, qual seja: a demonstração de que os

30 no que
finalidade
licitantes
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possuem condições técnicas para executar
Administração caso venha a sagrar-se vencedor.

Portanto, a apresentação de atestados visa demonstrar que os
licitantes já executaram, anteriormente, objetos compatíveis em
características com aquele definido e almejado na licitação. A finalidade
da norma é clara: resguardar o interesse da Administração - a perfeita
execução do objeto da licitação, procurando-se, com a exigência de
demonstração de capacidade, preservar a competição entre aqueles que
reónam condições de executar objeto similar ao licitado."

CNPJ:19.345.686/0001-80
o objeto pretendido pela

Por todas estas razões, não resta dúvida que os agentes públicos deverão

atuar ao examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da

razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo moderado.

o Edital é lei entre as partes e mesmo depois da adjudicação,

comprovando-se a falsidade, equívoco ou inverdade de qualquer documento, pode o

Pregoeiro com sua Equipe de Apoio rever o ato de habilitação e reformá-Io, para

adequar-se à verdade e respeitar os princípios de legalidade e de isonomia.

POR ISSO, requer e espera digne-se Vossa Excelência de receber,

conhecer e dar provimento ao presente recurso para anular a decisão de habilitação da

empresa recorrida e habilitar e classificar esta Recorrente, para cumprimento do objeto

do Lote 2 - Transporte, por ser de direito e justiça.

Assim requer por ser de direito e justiça.

Goiânia, aos 28 dias do mês de
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