CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO - NEFGGS

AO
ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

OBJETO: Execução de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia
Consultiva para Coordenação de Projetos e Supervisão Técnica,
Ambiental e Social das Obras do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL, no Município
de Camaçari-Bahia

O CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS, formado por GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME (Líder) - CNPJ/MF sob o nº
14.912.594/0001-11, estabelecida na cidade Lauro de Freitas, Estado da Bahia, na
Av. Luiz Tarquínio Pontes, nº 1.754, Loja 108, Pitangueiras, CEP 42.701-450,
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - CNPJ: 00.103.582/0001-31,
estabelecida na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia,
3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06455-000 e FG CONSULTORIA LTDAEPP - CNPJ/MF sob o nº 22.751.478/0001-96, estabelecida na cidade Lauro de
Freitas, Estado da Bahia, Rua São Cristóvão, nº 1.732 – Loja 3, Quadra 1, Lote 1 a
4, Loteamento Jardim Tarumã, Itinga, CEP 42.739-005, já habilitada no bojo do
processo licitatório em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria,
com fundamento no artigo 109, I, “a”, da Lei Federal nº. 8666/93, apresentar,
tempestivamente, CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
I.

TEMPESTIVIDADE
Foi-lhe comunicada, em 23 de julho de 2021 (sexta-feira), a

interposição do recurso administrativo em epígrafe.
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Portanto, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, em cuja contagem há de
ser excluído o dia de início, teve a sua fluição somente principiada no dia 26 de
julho de 2021 (segunda-feira), a findar-se, portanto, em 30 de julho de 2021 (sextafeira).
Protocolizada na presente data, inquestionável, por conseguinte, a
tempestividade do oferecimento destas razões.

II.

MÉRITO
Contra a r. decisão proferida, na fase de julgamento da proposta

de habilitação, pela d. Comissão de Licitação, nos autos do certame em apreço,
interpôs, a Recorrente CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.,
alijada da licitação que foi, recurso administrativo objetivando a inabilitação do
CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS.
As arguições da Recorrente não merecem prosperar conforme
passamos a demonstrar.

III.

CONTRAPOSIÇÃO

À

ARGUMENTAÇÃO

DA

RECORRENTE

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A

O recurso da Recorrente não apresenta qualquer comprovação
fática entre a suposta falha da Comissão Especial de Licitação e a análise real e
objetiva da documentação, ou seja, trouxe argumentação frágil, sem comprovação
de qualquer parâmetro desrespeitado pela Comissão Especial de Licitação,
questionando de forma descabida a Comissão Especial de Licitação, que em
momento algum inovou e/ou desrespeitou em sua análise as diretrizes consignadas
no edital, motivo pelo qual o CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS deverá
permanecer HABILITADO.
Em seu recurso a recorrente CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S.A cita:
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A Recorrente alega que o Consórcio não disponibilizaria locação
de veículos para atender aos serviços.
O Consórcio apresentou na página 243 a responsabilidade de
disponibilização de veículos para realização dos serviços objeto da referida
licitação, conforme abaixo:
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Além disso o Consórcio apresentou na página 248, atestado
devidamente registrado no Conselho de Engenharia / CREA que realizou serviços
objetos da licitação em referência e que utilizou veículos para realização dos
serviços objeto da referida licitação, conforme abaixo:

A Recorrente também alega que para atender ao item 11.9, alínea
i “que não foi apresentado documentos que comprove que o Consórcio não
apresentou a disponibilidade dos serviços utilizando da tecnologia com
DRONES”

O Consórcio apresentou na página 244 a responsabilidade de
acompanhamento das obras a partir da tecnologia com DRONES para realização
dos serviços objeto da referida licitação, conforme abaixo:
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O Consórcio apresentou nas páginas 262 uma declaração do Sr.
Paulo de Tarso Ribeiro de Souza, autorizando e disponibilizando a utilização de
equipamentos de drones e na página 263 e 264 consta a certidão de cadastro na
ANAC operado pelo Sr. Paulo de Tarso Ribeiro e Souza, conforme abaixo:
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Á vista do exposto, pede e espera, o Impugnante, seja negado
provimento ao recurso apresentado pela Recorrente CONCREMAT ENGENHARIA
E TECNOLOGIA S.A, mantendo a habilitação do CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO –
NEFGGS no certame.
O recurso desse Recorrente também não apresenta qualquer
comprovação fática entre a suposta falha da Comissão Especial de Licitação e a
análise real e objetiva da documentação dos demais concorrentes do certame, ou
seja, trouxe argumentação frágil, sem comprovação de qualquer parâmetro
desrespeitado pela Comissão Especial de Licitação, questionando de forma
descabida a Comissão Especial de Licitação, que em momento algum inovou e ou
desrespeitou em sua análise as diretrizes consignadas no edital, conforme
demonstrado e detalhado pela impugnante em sua contrarrazão.
Não bastasse essa tentativa sem fundamentos o recorrente tenta
achar desesperadamente qualquer motivo para a inabilitação do CONSÓRCIO
INTEGRAÇÃO – NEFGGS, e tenta criar um argumento frágil de que não
atendemos ao exigido no edital.
A fragilidade das assertivas da Recorrente é flagrante, malogrando,
assim, o seu intento de provocar a reconsideração da decisão proferida pela d.
Comissão de Licitação, cuja fundamentação amolda-se, à todas as luzes, com as
normas legais e editalícias. Á vista do exposto, pede e espera, o Impugnante, seja
negado provimento ao recurso apresentado pelo Recorrente CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A, mantendo a HABILITAÇÃO do CONSÓRCIO
INTEGRAÇÃO – NEFGGS no certame para os itens já apontados pela d.
Comissão.
IV.

CONCLUSÃO.
Ante o exposto, é que se requer, sejam recebidas e conhecidas as

presentes contrarrazões, com a consequente prolação de decisão que seja, no
sentido de desconsiderar a argumentação dos itens acima expostos pela
Recorrente CONCREMAT

ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A, julgado

totalmente improcedente os seus recursos, haja vista as significantes discrepâncias
apontadas nas argumentações.
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Acaso seja mantida por essa douta Comissão a decisão
impugnada, o que, por certo, incorrerá, requer, de logo, seja o presente
encaminhado para o conhecimento e decisão por parte da Autoridade
hierarquicamente superior, na forma do artigo 109, §4º, da Lei n. 8.666/93.

Lauro de Freitas, 29 de julho de 2021.

Atenciosamente,
CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS

FELIPE BARRETO GOMES
Representante Legal do Consórcio
RG 15.692.686-57 - SSP-BA
CPF/MF 861.569.215-75
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