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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP------, 

•:(3 
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Pioc. N° 

\ Entrada_í jL  

REFERÊNCIA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2017 - PROCESSO N° 5.079/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO TURÍSTICO DE TREMEMBÉ - SP. 

FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., 

devidamente representada por seu sócio gerente, já qualificados, por sua advogada que 

esta subscreve, constituída na forma do incluso instrumento de mandato (doc.01), com 

fundamento no artigo 50, inciso XXXIV, alínea "a", inciso LV e artigo 37, ambos da 

Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com as determinações 

contidas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, mais precisamente o artigo 109, inciso I, 

alínea "h" e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, vem, à presença de Vossa 

Senhoria, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra a equivocada decisão 

proferida por essa respeitável Comissão Permanente de Licitação que desclassificou a 

proposta apresentada pela empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., 

tudo conforme adiante segue, rogando desde já, seja a presente dirigida à autoridade que 

lhe for imediatamente superior caso Vossa Senhoria não se convença das razões anexas, 

e "spont própria", não proceda com a reforma da decisão ora atacada, decidindo, por 

consequência, pela classificação da proposta dessa signatária, declarando-a vencedora 

do certame. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De Mogi das Cruzes para Tremembé, 
01 de dezembro de 2017.  

Bianca N. Mülier 
OAB/SP 171.075 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SENHOR PRESIDENTE 

I. DA TEMPESTIVIDADE  

A publicação da decisão administrativa ora atacada deu-se por meio do Diário 

Oficial do Município de Tremembé aos dias 27 de novembro de 2017 (fls.1345/1348). E, 

considerando que o prazo legal para a interposição da presente medida recursal é de 05 

(cinco) dias úteis, conforme dispõe o  art.  109, I, "b" da Lei n° 8.666/93, o termo final do 

prazo recursal na esfera administrativa dar-se-á em 04 de dezembro do ano em curso. 

Logo, as razões ora formuladas são plenamente tempestivas, motivo pelo qual 

deve essa respeitável Comissão conhecer e julgar a presente medida. 

II. DOS FATOS SUBJACENTES 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé/SP divulgou o Edital 

da Concorrência Pública n° 007/2017, cujo objeto é a contratação de empresa engenharia 

para execução de requalificação de praças no Centro Turístico de Tremembé — SP. 

Acudindo ao chamamento desta administração para o certame licitacional 

susografado, a RECORRENTE e outras licitantes dele vieram participar. 

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, após análise do conteúdo do 

ENVELOPE N° 01 — Documentação de Habilitação, julgou habilitadas para prosseguirem 
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no certame as empresas EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA 

E CONTRUÇÕES LTDA. e FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., ora 

recorrente (fls.1289/1292). 

Quando da abertura do ENVELOPE N° 02 — Proposta de Preços, o 

representante da empresa EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA 

E CONTRUÇÕES LTDA. consignou em ata que a FASUL PAVIMENTAÇÃO E 

CONSULTORIA LTDA. não havia apresentado o demonstrativo da composição do BDI, 

sendo que de prontidão, a RECORRENTE informou que referido demonstrativo não havia 

sido exigido pelo Edital da licitação em apreço bem como seguiu os padrões 

estabelecidos pelo Edital quando da apresentação de sua proposta (fls.1331). 

Sucede que, a Comissão Permanente de Licitação — COPEL encaminhou as 

propostas à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos para análise e parecer 

quanto à exequibilidade dos valores apresentados pelas licitantes (fls.1332). 

Por seu turno, a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos exarou o 

parecer de fls.1333, constatando que as propostas apresentadas pelas empresas 

habilitadas atenderam ao critério de exequibilidade em consonância com o  art.  48 da Lei 

de Licitações e Contratos (Lei n° 8.666/93). 

Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitação — COPEL, emite Laudo de 

Julgamento — Proposta, onde decide (fls.1342): 

"ACEITAR E CLASSIFICAR a proposta da licitante EDE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., valor de R$ 

1.618.111,33 (um milhão, seiscentos e dezoito mil cento e onze reais e trinta 

e três centavos), por se apresentar conforme com o exigido no Edital. 

DESCLASSIFICAR a proposta da licitante FASUL PAVIMENTAÇÃO E 

CONSULTORIA LTDA., pois não apresentou a composição do BDI,  

conforme exigido no Edital. A ausência de apresentação da composição  

do BDI não permitiu à Área Técnica e, por conseguinte, à própria 

COPEL, o julgamento de modo claro e objetivo." 

A Comissão Permanente de Licitação — COPEL, ao arrepio das normas legais 

e contraditoriamente, desclassificou a proposta de menor preço, apresentada pela 
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empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., alegando que a 

composição do BDI fora exigida no Edital (Por qual item?), e que sua ausência não 

permitiu à Área Técnica o julgamento das propostas, o que vai de encontro ao parecer 

exarado pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos (fls.1333), que além de 

analisar a proposta, declarou-a exequível nos termos da Lei. 

Ocorre que referida decisão não encontra amparo legal bem como não há 

previsão editalícia, como adiante ficará demonstrado.  

III.  DAS RAZÕES DA REFORMA 

A Comissão Permanente de Licitação, ao desclassificar a proposta desta 

RECORRENTE sob o argumento de que não houve apresentação do demonstrativo da 

composição do BDI, incorreu na prática de ato manifestamente ilegal, uma vez que a 

proposta apresentada atende indubitavelmente as exigências do Edital bem como fora 

analisada e considerada como exequível pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços 

Urbanos (fls.1333). 

Vejamos: 

A)NÃO EXIGÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DO BDI PELO EDITAL 

No tocante a suposta ausência da apresentação da composição do BDI, insta 

salientar que o Edital da Concorrência Pública n° 007/2017, mais especificamente em seu 

item 4, que trata dos documentos a serem inseridos no ENVELOPE N° 02 — Proposta de 

Preços não faz exigência quanto ao referido demonstrativo. 

4. DO ENVELOPE N° 02— PROPOSTA DE PREÇOS 

4,1. A proposta deverá ser elaborada de acordo com as exigências 
pertinentes desta licitação, e apresentada em uma via, em papel com 
identificação da licitante, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
borrões e entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante 
legal da proponente, informando na parte externa ENVELOPE N° 02 - 
PROPOSTA, e demais dados de identificação na forma do item 2.3.2. 
4.2. Neste envelope deverá constar, obrigatoriamente: 
a) nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, 
fax e endereço eletrônico - se houver; 
b) Preços apresentados conforme a planilha exemplificativa, expressos em 
moeda corrente nacional, com no máximo duas casa após a vírgula, cujos 
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valores deverão estar apresentados livres de quaisquer incidências de 
impostos, taxas, encargos sociais, ou frete, que correrão por conta da 
proponente; 
C) Condições de pagamento, em até 30 (trinta) dias, contados da data de 
entrega da nota fiscal referente ao mês anterior ao serviço prestado, sendo 
que as medições deverão ser mensais; 
d) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias corridos, contados da abertura do ENVELOPE N° 2 - 
PROPOSTA; 
e) Prazo de execução, com previsão para 12 (doze) meses; 
OBS.: As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas 
do respectivo instrumento. 

4.3. 0 preço proposto deverá contemplar todos os custos diretos e 
indiretos porventura decorrentes ou de qualquer outra forma relacionada 
com a perfeita e integral execução dos serviços, objeto da presente 
licitação tais como, exemplificativamente: tributos, encargos sociais, mão-
de-obra,  etc.  

4.4. As empresas licitantes deverão apresentar, ainda, nome, 
nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial completo e 
cargo que ocupa na empresa, da pessoa que deverá assinar o contrato. 
Quando não for diretor, além da documentação, deverá apresentar 
procuração no ato de assinatura do contrato, ficando facultado à 
Administração elaborar contrato em nome do representante legal da 
empresa constante do contrato social, caso não ocorra à apresentação da 
documentação. 

4.5. Somente serão aceitas as propostas que abranjam a totalidade dos 
serviços e elaboradas em conformidade com este edital e seus anexos, 
com prazo de execução do objeto a contar da Ordem de Serviços. 

4.6. Ao apresentar suas propostas, as proponentes concordam em assumir 
inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços propostos, 
inclusive no que se refere à responsabilidade técnica. 

Ao tratar da proposta, o item 4 do Edital fez previsão expressa quanto à sua 

elaboração bem como indica quais os dados deveriam ser informados. 

Sendo que, o Anexo Ill— Modelo de Proposta determina que apenas a Planilha 

Orçamentária, deveria acompanhar a Proposta de Preços sob pena de desclassificação 

(fls. 202 v.). 
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Não há qualquer exigência quanto à apresentação da composição do BDI junto 

à proposta. Diga-se, tal demonstrativo sequer é mencionado por qualquer item constante 

do Edital da Concorrência Pública n. 007/2017. 

Posto isso, é inegável que a Proposta de Preços (fls.1317-1329) foi 

apresentada com estrita observância às determinações constantes do item 4 do Edital, o 

que não justifica a desclassificação da proponente. 

Além do que, a Comissão Permanente de Licitação — COPEL sequer indicou 

qual item do Edital, a RECORRENTE teria, supostamente, deixado de cumprir. 

Todavia, alega a Comissão Permanente de Licitação — COPEL que a planilha 

de composição do BDI é parte integrante do Edital e que a mesma foi disponibilizada para  

download,  o que o faz com o intuito exclusivo de justificar sua exigência. 

Ocorre que, o item 20 do Edital dispõe: 

20. DOS ANEXOS 

20.1, Fazem parte integrante e indissociável deste Regulamento, como se 
nele estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS de I a VIII e os arquivos 
eletrônicos 	(disponibilizados 	no 	endereço 	eletrônico 
http://www.tremembe.sp.gov.br/category/licitacao/concorrencia-publica/):  
ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO, MAPAS, TABELA E PROJETOS; 
ANEXO II- MODELO DE CREDENCIAL; 
ANEXO  III  - MODELO DE PROPOSTA; 
ANEXO IV- DECLARAÇÃO; 
ANEXO V- MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO VI- DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO; 
ANEXO VII- TERMO DE VISTORIA; 
ANEXO VIII- TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. 

A planilha de composição do BDI sequer consta como anexo do Edital. 

Foi disponibilizada pela administração na forma de arquivo eletrônico 

meramente informativo. 

Assim como a planilha de composição dos itens unitários, também não exigida 

pelo Edital, foi disponibilizada, na forma de arquivo eletrônico, pela administração, junto 

com o Edital e seus anexos. 
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Nos termos do  art.  40 da Lei 8.666/93, o Edital deverá conter, entre outros 

requisitos: o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, critério para 

julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos. 

O Edital em comento dispôs quanto a forma e prazo de apresentação dos 

anexos II, Ill, IV, VI e VII, entretanto, jamais dispôs, muito menos exigiu, a apresentação 

da declaração da composição do BDI pelas licitantes. 

Analisando detidamente o Edital, é inegável que nenhum de seus itens exige a 

obrigação de entrega, pelo licitante, da composição do BDI, e, em consequência, em que 

momento do certame tal entrega se daria. De modo que não poderia, alegada exigência 

ser critério de desclassificação de qualquer proposta apresentada. 

A ilegalidade cometida pela Administração gera a nulidade do ato a que se 

recorre, eis que inexistente previsão editalícia quanto à entrega do demonstrativo da 

composição do BDI (fundamento utilizado pela COPEL para desclassificar a Proposta da 

RECORRENTE). 

Ausente tal exigência, e, se esta Administração entendia que sua apresentação 

era imprescindível ao julgamento das propostas, não deveria ter simplesmente 

desclassificado a RECORRENTE, como o fez (porque o edital não exigiu a apresentação 

daquele demonstrativo junto com a Proposta de Preços), mas poderia, por exemplo, fixar 

prazo para sua apresentação, diante de clara omissão, a respeito da mesma, quando da 

elaboração do Edital. 

Não pode a Administração, sob o argumento de que a apresentação da referida 

declaração era imprescindível ao julgamento das propostas, criar critério de 

desclassificação (exigência de apresentação da composição do BDI junto com a proposta) 

não contido no Edital. 

Inegável que a Administração possui discricionariedade na elaboração do 

Edital do certame licitatório, quando deve dispor de modo exaustivo todos os critérios e as 

exigências a serem observadas durante a realização do procedimento, de modo a retirar 

eventual subjetivismo no julgamento das propostas, evitando-se, assim, o emprego de 

interesses diversos dos que norteiam a Administração Pública. 
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Cabe também à Administração, cumprir rigorosamente as exigências editalícias 

que formulou, em estrita observância as disposições lançadas, ou seja, em total respeito 

ao Princípio da Vinculação ao Edital. 

Portanto, o Poder Discricionário da Administração esgota-se na elaboração do 

Edital de licitação, momento, a partir do qual, caberá a Administração Pública vincular-se 

estritamente a ele, em observância ao princípio da vinculação ao edital, previsto no artigo 

41 da Lei 8.666/93, segundo o qual, "a administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada",  evitando, assim, eventual 

situação de injustiça, temerária ao interesse da coletividade. 

O artigo 30  da Lei Federal n° 8.666/1993 institui os princípios básicos a serem 

observados pelo Administrador Público no exercício de suas funções:  

"Art.  3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomía, 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 corre/atos." 

Em relação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório nos 

processos de licitação, Hely Lopes Meirelles assevera: A vinculação ao edital significa que 

a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do 

permitido no instrumento convocatório da licitação, qudr' quanto ao procedimento, quer 

quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 

estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante 

todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou 

entidade licitadora. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, 12" 

edição, São Paulo: Malheiros Editores. Pg. 31) 

A jurisprudência é uníssona em determinar à Administração Pública a 

observância às cláusulas do Edital no decorrer da análise das propostas oferecidas nas 

licitações e frisa a importância de obedecer tal premissa basilar, de modo a garantir a 

isonomia, o julgamento objetivo, a impessoalidade e a escolha da proposta mais 

vantajosa. 
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"APELAÇÃO. Mandado de segurança. Licitação. Impetrante vencedora em 
Tomada de Preços, porém desclassificada por não ter apresentado 
Demonstrativo da Composição do (chamado) BDI. Inexistência de regra  
no corpo do edital a determinar o momento de apresentação ou a 
própria apresentação do documento,  apesar de integrar o "Anexo VIII" 
do edital. BDI inserido na proposta de preço, por força de norma expressa 
contida no 'item 6.3' do Edital. Ausência de possibilidade de 
subfaturamento ou superfaturamento com base no BDI, incluso no preço. 
Ausência de indícios de intenção de fraudar Edital cumprido, assim 
como os princípios da legalidade, da ísonomia e da vincula ção ao  
edital. lndemonstrado o chamado "jogo de planilha". Julgamento objetivo  
que exige o afastamento da dúvida gerada pelo próprio edital.  
Sentença de parcial procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário, 
não providos." (APELAÇÃO N° 0003204-75.2009.8.26.0539 TJ/SP — 
Relator Oswaldo Luiz Palu — Publicação: 20/04/2012) 

Portanto, o fato da Administração criar critério de desclassificação (exigência 

de apresentação da composição do BDI junto com a proposta) não estabelecido no Edital, 

conforme acima demonstrado, compromete não só o resultado da licitação, como a 

própria execução do seu objeto. Atos como esse afrontam o princípio da segurança 

jurídica, na medida em que eiva de vícios o julgamento das propostas, sob pena de tornar 

subjetiva tal apreciação. Frisa-se, portanto, o atendimento aos princípios basilares aqui 

expostos, os quais, em última instância, garantem a lisura do certame e norteiam todo o 

procedimento licitatório. 

Face a inexistência de previsão editalícia que exija o demonstrativo da 

composição do BDI pelas licitantes, incorreu em erro a Administração ao desclassificar a 

proposta da RECORRENTEentaçao e Consultona 
B)SCJMULA N°258 DO TCU 

A Comissão Permanente de Licitação — COPEL, utilizando-se da parte final da 

Súmula 258 do TCU, quer justificar a obrigatoriedade da apresentação do detalhamento 

do BDI pelas licitantes. 

SÚMULA N° 258/2010 
"As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais 
e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou 
serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e 
das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da 
expressão 'verba' ou de unidades genéricas". 

Na realidade a Súmula n° 258 do TCU se refere a 3 composições que devem 

integrar o orçamento que compõe o projeto básico da obra bem como constar dos anexos 
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do Edital de licitação, quais sejam: a) composições de custos unitários; b) detalhamento 

de encargos sociais; e c) detalhamento do BDI. 

Ainda que a Comissão Permanente de Licitação tenha disponibilizado as 

composições supra transcritas junto ao Edital e seus anexos, conforme orientação da 

Súmula n° 258, não fez qualquer exigência de sua apresentação por parte das licitantes 

no Edital da Concorrência Pública n° 007/2017, de modo que as licitantes não tinham a 

obrigação de apresentá-las. 

Entretanto, curiosa é a atitude da Comissão Permanente de Licitação — 

COPEL, que, na tentativa de justificar sua decisão desmembra a Súmula 258 do TCU e 

passa a exigir apenas o detalhamento do BDI, abstendo-se do demais (composição de 

custos unitários e detalhamento dos encargos sociais). 

E pior, desclassifica a proposta tida como exequível pela Secretaria de Obras 

Públicas e Serviços Urbanos (fls.1333), de menor preço e mais vantajosa para a 

Administração!!! 

E mais estranho ainda, é que a concorrente EDE TERRAPLANAGEM, 

PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA., ainda que não obrigada a 

apresentar as composições descritas pela Súmula n° 258 do TCU, haja vista a não 

exigência pelo Edital da licitação em comento, espontaneamente, apresentou apenas o 

demonstrativo da composição do BDI 
„ ,-(âo e ConsultorL  

Diga-se, justamente o documento não exigido, e pelo qual a RECORRENTE foi 

indevidamente desclassificada... 

C) ANÁLISE DA PROPOSTA — EXEQUÍVEL 

Alega a Comissão Permanente de Licitação — COPEL que a ausência do 

demonstrativo da composição do BDI não permitiu à Área Técnica o julgamento da 

proposta da RECORRENTE, o que vai de encontro ao parecer exarado pela Secretaria de 

Obras Públicas e Serviços Urbanos (fls.1333), que além de analisar a proposta, declarou-

a exequível nos termos da Lei. 

Ademais, o item 4.3 do Edital prevê, de forma expressa, que "0 preço proposto 

deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos porventura decorrentes ou de 

FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. 
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qualquer outra forma relacionada com a perfeita e integral execução dos serviços, objeto 

da presente licitação tais como, exemplifícativamente: tributos, encargos sociais, mão-de-

obra,  etc.".  

Exatamente como que fez a RECORRENTE, eis que sua proposta de preços 

incluiu além dos custos diretos, o BDI de 24,18% (conforme Planilha Orçamentária de fls. 

1318/1325), que é a taxa de BDI utilizada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística 

de Tremembé, conforme Planilha Orçamentária disponibilizada pela própria 

Administração. 

IV. DO DIREITO 

Ab initio, cumpre verificar que o artigo 3°, caput, da Lei n° 8.666/1993 

preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados  à 

observância dos termos e condições previstos no Edital.  

"Art.  3° 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 vincula ção ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos." 

E, tendo a RECORRENTE cumprido com todas as exigências previstas no 

Edital de convocação, não prospera a desclassificação de sua Proposta de Preços. 

Importante que se saliente o chamado princípio do julgamento objetivo, qual 

seja, deve-se observar o critério objetivo previsto no Edital, apoiando-se em fatos 

concretos exigidos pela Administração e confrontados com as propostas oferecidas pelos 

licitantes, conforme se verifica nos artigos 44, caput, e 45, caput, da Lei n°8.666/1993,  in  

verbis:  

"Art.  44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital  ou convite, os 

quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta 

Lei. 
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Art  45. 0 julgamento das propostas será objetivo, devendo a 

Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 

conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 

pelos licitantes e pelos órgãos de controle." 

Imperioso destacar o artigo 41 da Lei de Licitações, que dispõe:  

Art.  41. A Administração não pode  descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Portanto, serve o presente recurso como tentativa administrativa de se 

modificar a decisão proferida por essa r. Comissão Permanente de Licitação - COPEL que 

desclassificou a Proposta de Preços da RECORRENTE, apesar de a mesma haver, 

incontestavelmente, atendido às exigências reguladas no Edital de Licitação do processo 

concorrencial acima especificado. 

Não sendo o mesmo julgado procedente, não restará outra alternativa à 

RECORRENTE, senão buscar junto ao Poder Judiciário a solução para a ilegalidade ou 

equívoco acima apontado. 

V. DOS PEDIDOS 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-

se o provimento do presente recurso, com efeito para que essa r. Comissão Permanente 

de Licitação - COPEL se digne rever a decisão exarada, anulando-a, na parte atacada 

neste, declarando classificada a Proposta de Preços da FASUL PAVIMENTAÇÃO E 

CONSULTORIA LTDA, e posteriormente, declarando-a vencedora do certame, haja vista 

ter apresentado o menor preço. 

A classificação da proposta da recorrente faz-se imprescindível à validade do 

presente procedimento público concorrencial, vez que, conforme amplamente 

demonstrado, a RECORRENTE cumpriu com todas as exigências reguladas no 

instrumento convocatório. 

E, na hipótese não esperada disso ocorrer, faça este subir à Autoridade que lhe 

for imediatamente superior a fim de que a mesma profira decisão definitiva na instância 
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administrativa, em conformidade com o § 4°, do  art.  109 da Lei n° 8.666/93, observando-

se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

De Mogi das Cruzes para Tremembé, 
01 de dezembro de 2017.  

Bianca N. Müller 
0A13/SP 171.075  

Pavimentação e Consultoria 
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P RO C U RAÇÃO 

FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., com sede na Rua Princesa 

Isabel de Bragança, n.° 235, sala 1.106, Centro, Mogi das Cruzes / SP - CEP 

08710-460, inscrita na CNPJ sob o n.° 02.827.211/0001-28, neste ato, devidamente 

representada pelo sócio, HENRIQUE DO NASCIMENTO MOLLER, brasileiro, 

solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n° 52.424.679-8 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 343.213.948-99, residente e domiciliado na 

Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, n.° 440, bloco B, apto 111, Centro, Mogi das 

Cruzes / SP - CEP 08710-680, pelo presente instrumento de mandato nomeia e 

constitui como sua procuradora: BIANCA DO NASCIMENTO MÚLLER, brasileira, 

casada, devidamente inscrita na OAB/SP 171.075,  OFF  293.030.600-91, com 

endereço profissional na Rua Princesa Isabel de Bragança, n.° 235, sala 108, 

Centro, Mogi das Cruzes / SP - CEP 08710-460; conferindo-lhe amplos poderes 

para atuação no foro em geral, com a cláusula  "ad  judicia", em qualquer juízo, 

instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes, 

defenderem-me nas adversas, seguindo-as até final decisão, utilizando os recursos 

legais e acompanhando-os, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, 

receber e dar quitação. Enfim, praticar todos os atos que sejam necessários ao bom 

desempenho do presente mandato, agindo separada ou conjuntamente, podendo 

substabelecer no presente mandato, com ou sem reserva de poderes, que tem 

como finalidade específica a propositura dos recursos administrativos e/ou judiciais 

cabíveis referentes ao Processo Administrativo n° 5.079/2017 instaurado pela 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé/SP, Concorrência Pública 

n°007/2017. 

Mogi das Cruzes, 01 de dezembro de 2017. 

i- 
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