
SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO 

PROCESSO N' 	b 	 

Pedreira, 	e 
1,L! 

de  

 

Nosso negócio é Cuidar da Vida! 

 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA 

PREGÃO 11/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E PRÉ OPERAÇÃO DE 

UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA; COMPACTA, • 	ABERTA, NÃO PRESSURIZADA E FABRICADA EM AÇO 

CARBONO, COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE 252 

M3/HORA 

BIO G SISTEMA DE SANEAMENTO LTDA —EPP, devidamente cadastrada, 

vem respeitosamente a presença de Vossa Senhora, com fundamento no art. 4°, inciso 

XVIII da Lei 10.520/02, apresentar RECURSO À HABILITAÇÃO, pelas razões e 

fundamentos que seguem: 

• DOS FATOS 

Trata-se de processo licitatório na modalidade pregão, cuja finalidade é a 

contratação de empresa para fornecimento, montagem e pré-operação de uma estação 

de tratamento de água, compacta, aberta, não pressurizada e fabricada em aço carbono, 

com capacidade de tratamento de 252m3/hora para o SAAE Pedreira. 

Na data de 03 de julho e 2019 foi realizado o recimento e abertura de evenlopes 

contendo as propostas de preço e documentos de habilitação, após iniciou-se os lances 

verbais. Após, a empresa Acetecno do Brasil Industria e Comércio de Máquinas e 

Equipamentos apresentou o menor lance, e passou-se para fase de análise de 

documentação, momento em que a empresa BioG Saneamentos Ltda impugnou os 
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seguintes itens: a) o objeto social da empresa; b) o atestado apresentado não é 

compatível com o solicitado 

Deu-se por aberto o prazo para impugnação. 

DA AUSÊNCIA DO OBJETO SOCIAL 

Como é consabido a lei de licitações determina que é necessário que a atividade 

desenvolvida pela empresa tenha relação com o objeto licitado, a fim de que haja 

cumprimento da obrigação entregando o bem licitado e executando o serviço pretendido. • 
Assim, verifica-se que o objeto que está sendo licitado no presente caso é de 

grande porte, exigindo amplo conhecimento e desenvolvimento na área, de modo que 

não ocorra o desperdício de verbas públicas, causando prejuízos ao erário. 

Neste viés, o edital licitatório, prevê no item "3 — DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO", especificamente no item 3.1 "Poderão participar da licitação empresas 

brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do 

objeto licitado, sendo vedada a participação de [...]" (grifo nosso). 

Ora, por simples análise da documentação apresentada, verifica-se que o objeto 

• social, presente no contrato social, bem como os CNAE's da empresa, registrados no 

CNPJ não são compatíveis com o objeto licitado. 

Explica-se, o objeto licitado é: 

2 - OBJETO 

2.1. Contrafação de empresa especiatáada para fornecimento, montagem e pré operação de uma 
estação de tratamento de água: Compacto. aberta. não pressurizada e fabricada em aço carbono, 
com capacidade de tratamento de 252 m'/hora, em conformidade com o Anexo IV. 

Por sua vez, o objeto social da empresa que saiu vitoriosa é: 
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INICIO DAS Al I VI DADP.S. PRAZO DE DURAI,. ÃO e OILIF. ro %IRAM. 

Clanyujit_r - A sociedade snrt tos, tu* 10,s-idades em BUI] /14)Q4 

4io5ulé F  - rwarn de duravlo acra pot tempo indeterminado. 

Çjgaguitir A sociedade tamis!! objeto: Pabritoetçrkiv  e comerei-0~n J)193%.8.45_ 
1~  eialeas e—nrativas,  bohba,;ituWIWW  ~12 sni"nçijo de etb,I_ 
latnielloe tif1M-TiTifirUç , vasos de zealo, _ta~kat:21uuten . .arnerlyjsfn „Er_ 

--ealreer& ptg. egutpaiinentos 	Ivenmeptc. dc jmta enWm pita eantenekr de 
• '1/4Tninx • 	--- • peuelle..# 	 e_amace 	e repernia de - 

ríjuipamenNn 

Ora, muito embora conste a presença de equipamento para tratamento de água, 

a generalidade desta categoria pode englobar peneiras, filtros e demais itens que não 

possuem a mesma complexidade de uma estação de tratamento como está sendo 

solicitado no objeto da licitação.  

O próprio registro de capacidade junto ao CREA demonstra que a empresa não 

possui qualificação para a construção de uma ETA, com referido vasão: 

C/Nossos Seeisüil apresado junto ao CRIE.A-M . FABRICAI: AO E t OM1 .N1 IALI/Ae AO Dl III EROS, i F.I.AS 
PI-SEIRAS ESTA Flt 'AS FROTATIVAS. 1301.3AS INDUSTRIAIS DE- PIO N 1 SSO EM SE PARACAEJ 	NIVEL Dl 
IILTRACAO MIE RO FII.TRACAO, VASOS DE PRESSÃO, TASQ1, I'S ARMAZINAMINTO,TAMPÃO PARA 
CAMARA DF PICT, EQUVPAMCZTOS PARA TRATAMENTO DE AIWA 1 111.-TROS PARA CONTE.Nt AO Dr 
Sejl IDOS.TIQUIDOS PARA PC1C0 DE PFTRO1 FO F 01_rTP ASAM 'Af S. 1 A NA ANUI' Ne AO E 

R kPA RA( AO Dt EQUIPAMENTOS 

Ademais, para corroborar a informação, verifica-se que no registro do CNPJ 

empresarial. consta a existência apenas nos seguintes CNAE's: 

	 1 — • 
cópia° r nf .iefeÇÃO na, A-1%-ifiwinf • ers"scA rfteseinf, 
211.254•00 • Fabricação de maquinas e equipamentos para saneamento  básico • ambiental, peças • acimado* 

t4 	 1 s 	A't Si'1,1NUAPIA3 

21,29•1••• Fabricaote de outras maquinas • equipamentos de uso qiral não especificados anteriormente- Peças • 

¡l Manutenção . nutanção e reparação de máquinas e equipamentos para uso gerai não eapeeMeados anteriormente 

eteSSOlios 

46.6343-00 - Comercio atacadista de Maquinas • equipamentos para uso industrial: partes e peças 
4619.9-99 • Comercio atacadista de outras Maquinal e equipamento' não especificados antoftOrrnente. partes • peças  

Ora, novamente é uma generalidade que não engloba a descrição do know-how 

necessário para o desenvolvimento de um equipamento de tamanho envergadura e 

resultado. 
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Tendo o edital do certame previsto que o licitante deveria ser pertencente ao 

objeto licitado, a Administração não pode descumprir as normais e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada, nos termos do art. 41 da Lei 8.666/1993. A 

vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados, 

significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas 

por todos, pois se evita a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos 

interessados do que pretende a Administração. 

Igualmente, não há falar em excesso de formalismo por parte da Administração 

Pública ao impor o cumprimento às exigências edilícias. Ordenar que os licitantes 

411 

	

	preenchessem todos os requisitos resguarda os princípios da legalidade e da isonomia, 

permitindo, pois, a prevalência do interesse público. 

Qualquer oposição às exigências do ato convocatório deve ser apresentada em 

momento oportuno, sob pena de se entender que as normas estão compatíveis com 

objeto licitado e os licitantes a elas aderiram. 

Desta forma, resta demonstrado que a empresa Acetecno não possui a condição 

de participação prevista no edital convocatório, motivo pelo qual deve ser 

desclassificada. 

• DA APTIDÃO TECNICA 

Do exame da documentação apresentada, denota-se que a empresa não possui 

profissional habilitado conforme determina o edital licitatório e a legislação vigente. O 

edital convocatório descreve no item 14.2 que deverá ser indicado o responsável técnico 

que deverá contemplar as atividades desenvolvidas para a execução do objeto do 

presente contrato: 

14 QUALIE1CACAO IECNICA 

14.1 - l'rOva de regularidade de registro on_ ii. scnçâo da empresa no CREA - Conselho Regional de 
Engenharia. Arquitetura e Agronomia nos termos previsto em Lei. EM NOME DA Licitante com validade 
no data de recebimento dos docurne, 	■-••0 	c-  c: 
14.2- pedi:inação de tindlcaçâO 	(s) responsável (is) técnico (s) contemplando todas as atividades 
necessánas para a execução dos serviços. op¡ei,o.dega 	clevido~te regístroáos .no, CREA 
descrevendo a função de cada um0 
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Pois bem, a empresa Acetecno não possui profissional habilitado que detenhas 

as atribuições necessárias para a execução do contrato. Elucida-se, na declaração 

nomeando o responsável técnico pelos serviços, foi indicado o Sr. Humberto de Angelis. 

Entretanto, na documentação apresentada, especificamente na certidão de pessoa 

jurídica registrada junto ao CREA, verifica-se que o responsável técnico é um engenheiro 

mecânico: 

• 

• 

Rnpuatáiteis I renko4. 
Nouse. 111."%,1131..RT()1')E A.NtAk.l IS 
Rexputiiiabilitimiri l eertica aprut adia em u4 
Cariem.* I 35 	tiiprxii44 psiu 	 e.or1 rki 	si. 

RNr 2604.53":',I91 
Tutifo E:NertN141:i'RLI MI A:Amo.) 
Arribuiçik-.4 	 ARTIGO 	 1 ,f Nrp.:!. 1)i 	í)1 1‘ 	 1 	LX )S..11\1 IA 

Ocorre que, o engenheiro mecânico não possui as atribuições necessárias para 

desempenhar os serviços objeto da presente licitação, pois não possui qualificação para 

o desenvolvimento de estações de tratamento de água, tratando-se de atribuição 

pertencente ao engenheiro sanitarista. 

No próprio documento apresentado pela empresa Acetecno consta as 

atribuições do profissional do engenheiro mecânico, nos termos do art. 12, da resolução 

218 do CONFEA: 

Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECáNICC ou ao ENGENHEIRO MECâNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO 
MECâNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE 
MECâNICA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 10  desta Resolução, referentes a processos mecânicos, máquinas em 
geral; instalaçôes industrias e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecánicos; veículos automotores; sistemas 
de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e 
correlatos. 

Disponível em: http://normotivos.confeo.orq.briementas/visualiza.asp?idEmenta=266   

Por sua vez, as atribuições do engenheiro sanitaristas são cristalinas e 

condizentes como objeto licitado, conforme art. 18, da resolução 218 do CONFEA: 

-d. lê - Compete ao ENGENHEIRO SÀNITARISTA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 10  desta Resolução, referentes a controie sanitário do ambiente: 
captação e distribuição de água; tratamento de água, esgoto e resíduos; controle de poluição; drenagem; higiene e 

conforto de ambiente; seus serviços afins e correlatos. 

Novamente, o edital de uma licitação estabelece regras que devem ser cumpridas 

tanto pelos concorrentes quanto pela Administração, daí comumente ser chamado de lei 
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interna da licitação. Disso não há grandes dúvidas. Porém, deve ser entendido como 

regra que deve obedecer aos regulamentos superiores, ou seja, à própria Lei n° 8.666/93 

e aos princípios norteadores da Administração e da Licitação. 

Neste cenário, a Lei 8.666/93, dispõe no art. 30, §6°, que: 

"As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas. 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais 
para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua 
disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de 
propriedade e de localização prévia." 

Ora, está consignado no edital a necessidade de profissional técnico que 

contemple todas as atividades necessárias para realização do objeto licitado. É 

consabido que o engenheiro mecânico não tem qualificação para desenvolvimento de 

estações tratamento, atribuição exclusiva do engenheiro sanitarista. 

Portanto, a habilitação da empresa sem profissional qualificado para o objeto do 

contrato, estaria indo de encontro ao disposto no edital, o que violaria o Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório. Também acarretaria na violação ao Princípio 

da Legalidade, posto que a própria lei de licitações prevê que deve haver o cumprimento 

do pessoal técnico especializado como requisito à perfeita qualificação técnico 

profissional. 

Diante disto, não resta outra alternativa a administração, senão inabilitar a 

Acetecno posto que não preenche os requisitos mínimo. 

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTO 

Diante do exposto, requer-se que: 

a) Seja julgado procedente o presente recurso, com a finalidade de inabilitar no 

certame a Acetcno do Brasil Ind. e Com de Máquinas e Equipamentos Ltda, 

por não ter condições para o desenvolvimento do objeto, bem como não ter 

apresentado profissional com qualificação suficiente; 
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b) Ainda, pugna pela suspensão do Pregão de n° 11/2019 até a decisão final 

acerca do recurso apresentado; 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

CapinzallSC, 05 de junho de 2019. 

• 
Bio G Sistemas de Saheamento Ltda 

79.841.904/0001-08 

• 
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