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Entrada
Regiatie

Senhores

Segue abaixo o recurso já enviado ao e-mail do PROTOCOLO.

ATT.

Marcelo Henrique Barretti Olivo
Advogado | OAB/SP 295.998

www.otívosgsfacoene-gocios com Dr

(12) 3522-9036 | (12) 99709-5960
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Mensagem original

AssuntoiRECURSO ADMINISTRATIVO - TREMEMBÉ/SP - CASAS & CASAS TELECOMUNICAÇÕES
Data:2020-ll-ll 16:46

De:Olivo <olivo@ativosgestaoenegocios.com.br>
Para:protocolo@tremembe.sp.gov.br, Financeiro <financeiro@somosconecte.com.br>

Cópia:PV Barretti <paulo@ativosgestaoenegocios.com.br>, denis@afonline.com.br,
denisafonline@gmaii.com.br

Prezados

Boa tarde

Representando a empesa CASAS & CASAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, apresentamos anexo
RECURSO ADMINISTRATIVO, junto à Prefeitura de Tremembé/SP, em razão da desclassificação da proposta
de preços durante a sessão pública do Pregão Presencial n. 032/2020, contido no Processo Interno n.
2.814/2020, que cuida da "Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de TELEFONIA E DADOS".

Na oportunidade, segue anexo o contrato social da empresa, demonstrando a representação legal do sócio
em que assinou o documento.

Aguardamos também o encaminhamento do boleto do "PROTOCOLO" para realizarmos o pagamento da
taxa respectiva.

Desde já agradecemos toda à atenção dispensada ao caso.

Grato.

Att.

Roíindcube Webmail :: Fwd: RECURSO ADMINISTRATIVO  - TREMEMBÉ/SP - CASAS & CASAS TELECOMUNICAÇÕES
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aprsí^ente su<( cf«>1*í de fxe^o pat meio de um MODELOiWINUTA de doci;'r.<írit»-;

írazído pelo eci!'a!. nâa podendo, automgticameftte. sef«m desdassificadas as

pfoposta qtie mo estivorern no pad^áo » formatação so^eriíte, O que se deve a>r5l«f,

ce fate e se os motivos e, epontamentos que fovjMgW «sta fecmmi» à *ua

tíescíassitoçáo. f*lo podería ser sanadas e tá esclansodos na própria sessáo

durante o certame jé que t3 Dfeçrreiro defcm desía aertoncprfo e do iretitulo da fe

pública.

Pi

Importe, neste momento, detalhar item à item, para que

as justificativas desse recunso fiquem bem elucidadas aa julgadof. V^'amos.

' itmi S.9 * /«r« - mcão #«««^ Cã^A tmmvm éo

Edita) íto Pregào, dia da sb^m, endereço camfMa, nêmmv da íetefooe, e #-

tmil;
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ofertado preço i vista;
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proposta, no minlmo tkr » fwwsenteí t#as, « MMiar jü ^ ma
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da âi3mtnis^s0o púpl«g. mrêomm dsmonstado o detáilhwda fU

pres^r;* petçáo

lí.b - 00 PRINCIPIO DA IMPESSOAUOAOE

Ainda nesta cyntônlo. vaia destacar que c representanlo

<•*9»!, coníonme consta «m Ata, esiana presente na sessão para aux>te desta analise »

diisgeoDa sm relação as eventuais omissões de informações m proposta de preço,
cu-^p' ntJo assim com os r«qi<rstos estafeetedos no edital e no Termo de Referénoa.

A comissão de licrtações em observânda prtncipo da
im:>essoatidade, deve buscar reaifcrar uma t^sputa e corteorrénei» fete, dando igusis
w.a.çóes e cb«mç«8 8 todos os interessados, estando ao nr^tefr» certantes

pubticof, acabem mm s sprm®m^o de tanc®s. descontos e Apj» meaado.
oom.- ocorre nesta sessão.
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Oíattte éo imo cofíítrto, e de melhor vtebtílmr

caturetlieçãí> ds ínfentar púbtko, pode a princípio da •

■- at- 4'' eítríla icf ff/oftúdp frente a oafws principsoi
V  ̂ücfirdSn n9/mih-f*¥nári0) r>-^ -' -

air&J

At» <.i«i!f4tio dtí düt wôire' com as rf#as/ao/was, os

tífntípíoi nír vjc <''-;c<fri«*iVí iv entír ii Ujjots úe -Jt» coirftíto dc pf«nctwo> Ip- ■■•

V ~r y'i;jo ->,» •'•-4“.rr!(»itn.“ .*0n'.o*.,'sl0>'!O.»(; oiitençâo *te pfi3{K>Ste msts V3(1tâ|e»í. S arfoçüo d('

k‘!< ■•.»r :.''pk .'•-j / .wíquilâ^Ao do optn: Como ?sn»frpic. essa «■Kfociotó pòâé ssf pefti' ! .

fí* sfçi. ptx Hdes de qo C-êPtas da Umào;

Kf*

«ioor (çrtfusl no emm« dos oropostaf dos licdantes não pode
ser e>iagtfod' ou omctuto, sob peno de desriossifiraçSr: de
pnoostps mips yantútoíoi, áewrdo aS $mpks ommáfi m

^  'írroqtihidàMek m 0 trt/meníaçúc õu m propõsta, desde que
t'rr<»f<'v>7/t*íi r í‘óa rcjie/n pfop/irús a Aâminhtrocão ou úoí
co'irc.rroT(í, lOícr :aoadas rr.rdfafíte dilí^nóm. íAccedSo
imZ/JOli: Henâria)

O disposta ao í..jt>uf tk> mi. 41 da leí 8 A6ê/Í993, <?ue proibe a
A-JrfíinistruçSo de destijinptii os normas e o edkoí, deve ser
aimado mednmte o ioaruderaçâo táw principias bmtfares crur
norteiam ç proced/nrento hulatprios dentre eks o éa ^uekrfào
da ormHtsto mais mntaiosa. ■Acérdâa 8482/2013-1- CémcraJ

U0ise sertfidô, p<i» m^ío do Acórdio r»o 342/2017  ~ is Cirnam.

íj"jndc de raprtsentaçáo «ye fo; to^-.sWerada p'«íMdkada por perda de ofcjelo em face da

fMvopscao da Tetroada de Preços, foi da.1a tíéfída ao wjoiopio d« Itaslé/BA de pue;

i  em raíio da jumprudència cooseUdada do TCU ÍAcordios
1 /3J/2ÍÍ0& e l./34/2^9-Plenano, entre twírosK coo%yfa
form»$tsfr*-o exc«$stw a dtidâssificaçlo íle íiír»ijre«

SMã

deKte';quc .sep
•  • possiwet ihrif » mhmêçio pmteâ», *em ptetodicar «

andtMmcrtto da $e$sSo, sítwaçio ocorrkfo no julgamento das
propostas das empresai na Tomada de Preços {.„! {Processo
TC r»o 032.051/2016-6 Acdrdio no 342/2017 - la Umarj
Relâtof. ministro Awfusto ShermanJ.

parifc pantq dç certame Hcstatàrio
■^rp

Somas Côirectc ■ ■ Cl2í3i?2.44Stf
im mmmn

'  (12)SÜSf-144®©
€Hui |9sé Ai^titilrt ám Satite,

41 ' Jardim Santanar Traoiamil • sr
cona€^#toma$coftt^;^m.br

liM
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t-).'tt'- ■ ■ i Vt-; . í* \Í í{<nt, ;. t,. í «.»• t.- ' r„tji ,'«,i 'fítÍÍa#;,:«^^fiS;j ̂  * í

•  .! ,'; 1'< .i;->-,> -•>SJ . TS !»»!.(v?r , .1 -iHl .••rfto ='-»-f-.(.;t ♦ t,-«

i«'S «inljfrrr u 'j .-w Jt «e*-1 -

'*-• '.'(.'.('-U.-íVí ?> .!> jíf' U'í e\ ■■ )ti*íín:-fti<*c ti c li*» ích i > v í d < i> * .d «,'(«

.,1'ifs'rfr ['P'. ,!í-!;>=saM; :tu'<iin! (v'* ríMircffífíiiíS

'ni-Krt

i  Ui-vt,’ lorvpdtdar 4 .ir.;»sjt‘f j'.ca ce.

‘  a. -1 <t. ('h- t )> ,;;*w v»"-:iatp,« u a »•»•!'{ fie*. fim {le arie-psip^í .^tiíR

:#5 n:ic{H fí-srírioí n-;;í-r,>:)v'gj, Po' é>'iS mdlwsi, aí íOltJ

T-.peearí* pf-ardi*. íK'c'e"‘do v.ifMr, eritferjf'ia, »etriiíre s.'<n obípfvâfíia aa meíhs'

r,nr,:t 3.3«lmmi«raçio, ria caijt?, > stfíioía roncorrèpcia

V.j:»: leTsfe'^» -jue o «írtame ItCitalarto eiao a*"» íibs

er*-' > mas um mçio q-j* byíra o atertdimfínís gai oeceasidádes pufcjtcai iJt-tá-çâo

t4if *. jv jm ' torfyrso de >,P*, irt.»-» i«n a>otedimenta» düiíirtaJu.» <> jüittuctfU' »

meihcif pmpos*,-' *í a ma». yjft‘a|jíâ, ; simp!psín«rtíp íairrtofar o mpiPor ‘cumiWíridr -í>

edstan 'd/do peiaqaaí s decííây roereífe ipr a:twâda *

IM- OO VALOR OFERTADO, 00 F8Wett»I0 OA ECONOMICIOADE E EFICIÊNCIA

Sendo o fim da üdtação a «scotía da proposta ma=s

»an?a|i3S3, deve c atímimsíradar estar mcianbido üe bonestidade- ao cuidar da cwsa

pútíica. não daspendencto, m seu laJante. recursos desnecessartes. Reladooa.se

coíí-i 0 pnncípto da mofgiídatíe bem corno com o da efioênaa, «sta rnsarklo no texto

cor.st'tacJonal pela Emenda n ® 13/98.

M»rçil lusten FMho, no tocante «o prirve^N» da economiocíjq#

as.íiffi at.rma "... WJo báSfta t»om*ítWade e boas rntefitõ» para validação de atos

.*dr-.«-,is{r;íí.'vos, A«etnomifidade impde *doçáo d» scdsíçlo mars íonwníente e eficiente scts o

d« 7.ita da g#«ti© dos r«c«fí« públiitíM" {Justòn ftlbo, 1998, pMi

jr*‘  Uonerte

Rua José Alox^r» ilot
41 - Jaréiin Sm^tm
c@ne€t^#oni«s^«tst®.«#«iAr

í121 $Í22-4%Ü|ia|
im ÍS8S?-lé^
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RM/= fi’

*■:t
T-U> r‘t4n>-, í>:ü t1,'í *í« <s.;,-,-,'U«

< í / (ja 8»a;jfií. cs

waito!, ^-‘.fíio tuc*’Ct Kli-'»'-

’ ü Hí' r> i ■; .1

..i -‘ .;4'.-K<U-

^Pfof^sstK Htly lope^. rnsm c i^í^teívjiT.^^tUí;
r  :

C»DÍ0ÍÜ 'V. ,

i  ' ' -íev!:'í?i- (■*..(>’<«,>i! • ;> qu<í rif* -frif-r-,- s f-jj< ^ rfí"v
p*:í;<.^ 1'.,. it.iij;!* crt-íttító. atf*-

■íTKíáywf/lrtftÇiRio d~
'  _\.,Í ;ío <,i,irtü'1í: OW* 'fí^f pO^.*’ádj
n,:i. í-.i;\ ■■ % ^..jl j.tcír, yo'.i

5  ) ttUáíí!".-s: i'»' 'f-ííl--: •■ ''•py.MtTHT tf a-"

•.■;;.;i»tí’)‘ííadç í" íif j--nn ii ’f:'«í!ro*»' - íC'íf*i>s '“<i«(f i-í'í»

■V

irrr

JK'

'h

V. < í

Pon-Ki»<j 0 i}ue í*i tísr"^3 tíôste R ÓfgJo é -lue w
DOSiura ètfí í toco o rao.riscf. enfendec-do me d>ánfô dcs-

t3!0í» 3pcniâ3cft povieniQs íi^rníii t^wí o RrogSr; stMdiió dé ifreguiáftd«(3eS:
aai(l-> OAS dwoí.óíís fomaás». -fts 'qaaRfKWerlám íw sido él-genciadas. a ícmadas ew

t*a arnpta c<.r>c.o‘'fêrjas,- pc.r va{ar-«e d<> s^ro;; i.a('âvBfs »> i1ian><' dó (mnciüio da

óoG arroiCiíJade 3 ser ob»n.?idf>

mantenha 3 mesrna

sm fcfríw snèfee às pKüDGStas dô preço apresentadas fw

processo, visliíníbramos qus a- proposta-mais sranfaiaaa para a admioísiração seria a

pfotKx^ia da empresa gA§âS^^.èMâm£ÇOMMi£âSâ^^^ no vaicK
de aprowrasdamervte RS 1,.1S0.4OO,ô{>, sé raiisiderarmos lodo o perfotío de vigência
contratual (5 anos) sendo õü*» a prtfpom da uivca empresa «assrftcada.

I£lJ£M£âMâ§iLSA.- ̂estaó'3 em spforcnadam-.hte R$ 1.544.400,00, cerca d&
30% acima, o que fere f- ttescumpre a pnnciçío ri a acorianicidada a sar utííaadü @

oos«'vaao nas contratações re3k'«las peió admwíSVaçào ptibitca,

.As3'm. ao sí fazer uma anátee simpBficatía dos tmrics

da Í8í, b»m como das especifícaçOss do edital, a destíassâci^oid» pfí^sKSa desta
ferxjrTefite d»»r@u de f&m» esu*vooads e consiste em TQJM, OESCWWPf8MÊNTO

ao pnncípo ds viricwteçic cio íítíita}. o qusl eemiitis e reâlixaçào dé d%encti pw parte
í:ia (x>ntssâo de licitações, »o |)«i*ldplo da afnp.ía pámclpaçâ» de Intaressados. e ao
(ífifKopío dâ economttitteíte;.;íaf«KSo ros processos . admi.wstfatívc» dos órgâcís

pubíicos.

Rua }osé Aiancandri rféi SaiM^aSi
41 * Jardim Santana. Tramambé ^ SP
con«cta#famoicontctt.tom, br

i!ll
Cll|ÍS85f*l*4Í ©
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Gefitaíie,. têíido err -t'»ía m& m: pfim<iâm mtnsÈs

L 0ieiii34í»i sáo f|iQi!tDf',ip«r8  «líftcafifi; da «iif dfcsaiasatficâu “j^ía ,
;> reco^renle. ímponaoEfí. destacai fjMç o!»!«(' f>f«gf.<iifr) rrr tl©teiTi«i»oo ^ ^

sí;ss4o, sfíiSKíH-se da fè pübliíSí ao soliolaf m t^piâBetúBrãé da gffipi3«â
Casa ■^€iecornins.caçõs6 <iúe eíaü€ra>se.3 dedarafifcfaííafilfi n9 |táf9*íi. de füfmgj
maatíStírfíâi já qm Ifâl8,«*si ■ di afoa fánípfef, *i8clafa0o; b í|U6 ô&v*3f|ii-- ■ ■

Cfena/ptide ses firrnjda diiranle a spssio publica, visabdo a aftibiâ -fartiepacsfS já®

r*fPi* ? * H>: . i í#I m

■ M
*

m

l
m

mm
i

»

Wi

W m
1

:,C'U!pci!tividadB do oartaoie

4,1.5. As «iipm»s prníktpimm do prenvswi liclNsôrla
ifeverào 4pr«emar ]«srtaa»eiiu* mm a pr«p«ta,
díri líirrtÇiiíi fk- qin* (Jk})«'>e de Rede de Tra»!smts<íá« «ni
Tihra. ItiMaliirta na Prtfeiíura Mtsolfipal át
rrcmcsiííè, o« p»ssitíil»dadc it infr*r>tni4«ra i
instalars

Partante, esmo essa iníooTíaçás estava apeoas

(=‘‘,nofuiíd8 no íemio de ftcfef8nc«. fOi parmiiido a e^3 empresa recorrente que »

fu-esse 3 proprto punno. em sessào, declarando naquele momento o cumprimento

3qu6ía exí^ènda. já que s Edital permit® <nie o pregoetto sane os enros omissões e

tí sítgencte sobre documentos para asclarecer os apc«it8m«cHos da sessão.

IV-OO PEDIDO

Dianto tte exposto, requer que a Ihisir» Píp^ira m
digne

ai Ao receWrrujnto tim presentes fm6m rwfssfcs, por
serem tampe«iv»s;

ScrncHi Cõner.tt

8u» J®#é Mm»ném dei S«nt^
-  rmMinbl *41 oi! 3672-44S3

_ 3672-3373
(12) 98657-16U iS

e.
'■•ò C
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_^,,<”CASAS & CASAS.TBLECOMUNICAÇOES LTOA * ME .
..-AAtònIo Perrsando de Sout» Casas iunior t Sócio f*rofm«tirio

RG n 41.071,890-8 ?CPF ti. 3€?.068.298-7t

Of. Martelo Hewique ííarretti Otivo
AífvOfado * OAB/SP O» 295.998

ftCi nt 43,71S,3rWMI/ OF n|^« 499.2«I^S

(12) 3872-4483
(12) 3872-3373
(12)99657-1440®

ftua fosé Alexandre do« Sant<i«,
41 ♦ j«r<Hm Santana, Tramtnilíé - SP
conect##snfnosCôfi«cte.c©m*br
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1 .^protocolo
0.824.574/19-9

JUCEo

COí^VJÊWID TAUBAje-t-
PÜSTO-DE-SERVrÇÒ ,

ALTE RAÇÃüI^rülT^WbAÇAO ÇO

CASAS & CASÂS TELECOMUNÍCAÇÕc!!] ... ivic

CNPJ: 10.839.643/0001-87

iil |l!|

Antonio Fernando de Souza Casas Junior, brasileiro, solteiro, nascido em

05/03/1987 em Tremembé/SP, empresário, portador do RG: 41.071.890-8

SSP/SP expedida em 07/03/2018, CPF: 367.066.298-71, residente e

domiciliado na cidade de Tremembé, estado de São Paulo, à Rua José

Alexandre dos Santos, nS 41 - Jardim Santana - CEP: 12120000,

Tiago de Souza Casas, “brasileiro, solteiro, nascido em 02/09/1989 em

Tremembé/SP, empresário, portador da cédula de identidade RG;

46.666.053-4 SSP/SP expedida em 09/09/2010 e do CPF: 394.391.348-10,

residente e domiciliado na cidade de Tremembé, estado de São Paulo, à Rua

José Alexandre dos Santos ns 41 - Jardim Santana  - CEP; 12120000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a

denominação social de Casas & Casas Telecomunicações Ltda ME, com sede
na cidade de Tremembé, estado de São Paulo, sito  à Rua José Alexandre dos

Santos nfi 41 - Jardim Santana - CEP; 12120000, constituída do acervo de

empresa individual NIRE nS 35123992558 em sessão de 15/05/2009, com

contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o

nS 35227060040 em sessão de 11/10/2012, alterado sob o na 381.670/14-

4 em sessão de 23/09/2014, alterado sob o nai84.055/15-5 em sessão de

24/04/2015, inscrita no CNPJ; 10.839.643/0001-87, resolvem de comum

acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu contrato

social, mediante cláusulas e condições, a saber;

Tf

ii
A

A!tera-se para casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, o estado
civil do Antonio Fernando de Souza Casas Junior, acima qualificado,

B'

Altera-se o endereço residencial de Antonio Fernando de Souza Casas:

/v!' Junior, para Rua Engenheiro Beltrão n® 25 - Parque das Fontes - Tremernbé
-SP- CEP: 12120000. .

Scanned by CamScanner
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f'çyf

Correção do número da cédula de identidade do sócio Antonío Fernando
de Souza Casas Junior, acima qualificado, para o número do R6:41 091 890-
8 SSP/SP.

D"

Retira-se, da sociedade o sócio Tiago de Souza Casas, acima qualificado, que
cede e transfere 10,000 (dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um) real cada
uma totalizando R$ 10.000,00 (dez mil) reais, para o sócio ora admitido
Mames Pierre de Oliveira Casas, brasileiro, solteiro, menor impübere,
nascido em 11/09/2009, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo,
empresário, portador da cédula de identidade R6 nS 56.474.155-3,
expedida em 11/06/2012 SSP/SP e do CPF n? 447.698.318-97; cede e
transfere 10.000 (dez mil) quotas no vaior de R$ 1,00 (um) real cada uma
totalizando R$ 10.000,00 (dez mil) reais, para o sócio ora admitido Eduardo
de Oliveira Casas, brasileiro, solteiro, menor impúbere, nascido em
21/03/2013, na cidade de Tremembé, no estado de São Paulo, empresário,
portador da cédula de identidade RG: 62,472.511-X, expedida
28/07/2016 e do CPF: 544.003.538-93, ambos representado
genitores, a Sra Alessandra de Oliveira Casas, brasileira, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascida em Ubatuba - SP no dia
28,701/1987, portadora da cédula de identidade RG: 45.449.937-1 SSP/SP,
expedida em 15/05/2002 e CPF: 341.366,638-03 e Antonio Fernando dê
Souza Casas Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão pardal de
bens, nascido em Tremembé - SP, no dia 05/03/1987, portador da cédula
de identidade RG: 41,091.890-8 SSP/SP, expedida em 07/03/2018 e CPF:
367.066.298-71; cede e transfere 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R$
1,00 (um) real cada uma totalizando R$ 30.000,00 (trinta mll) reais,
sócio Antonio Fernando de Souza Casas Junior, acima qualificado, ambos
residentes e domiciliados na Rua Engenheiro Beltrão n® 25 - Parque das
Fontes - Tremembé ~ SP - CEP: 12120000, o sócio ora demitido Tiago de
Souza Casas, acima qualificadçi, declara ter recebido todos os seus direitos
e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que
título for, dando plena, geral e raza quitação.

em

por seus

para a

A administração da sociedade será exercida somente pelo sócio Antonio

Fernando de Souza Casas Junior, acima qualificado

Scanned by CamScanner
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Em consequência desaas:aiteraç»e.vq cont;^t;®>social passa a ser redigido

pelas cláusulas e condtç9íts%eguij]féf;!

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade tem o nome empresarial de Casas & Casas Telecomunicações
Ltda ME

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede social encontra-se estabelecida na cidade de Tremembé, Estado de

São Paulo, à Rua José Alexandre dos Santos 41 - Jardim Santana - CEP:

12120-000, onde responderá judicial e extra judicial pelos atos que praticar,

podendo quando convier aos interesses sociais, constituir filiais em

qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é a exploração do ramo de atividade de SERVIÇOS DE

COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, TELECOMUNICAÇÕES, PROVEDORES
DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES , PROVEDORES DE VOZ SOB
PROTOCOLO INTERNET - VOlP E COMÉRCIO VAREJISTA DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios declaram que exercem atividades

economicamente organizadas, sendo assim, uma Sociedade Empresária

nos termos do art, 966 e 982 do Código Civil,
n

<7t\

r

ím

/
j
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iCtÁUStlLA.QUA^JA

Fica proibido o uso da firma |
de negócio alheio ao objetivo da sociedade.

para endossos, avais, fianças ou qualquer tipo

CLÁUSULA QUINTA

O capital social no valor de R$ 100,000,00 (cem mil reais), devidamente
subscrito e integralizadp em moeda corrente Nacional, divididos
100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim
distribuídos entre os sócios:

Antonio Fernando de S. Casas Junior,

Marcos Pierre de Oliveira Casas

Eduardo de Oliveira Casas

TOTALIZANDO

em

..R$80,000,00

R$ 10.000,00

.. R$ 10.000,00

R$ 100.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1.052 da Lei nS 10.406 de 10 de
janeiro de 2002, a responsabilidade de cada sócio  é restrita ao vaior de

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.

80.000 quotas

10.000 quotas.

10.000 quotas.

100.000 QUOTAS

suas

CLÁUSULA SEXTA

Os sócios ngo, poderão transferir parte ou totalidade de suas quotas para
pessoas estranhas, sem antespferece-las ao outro sócio que igualdade de
condições terá a preferência na aquisição, k comunicação será feita por
escrito e não havendo manifestação do direito de aquisição no prazo de 30
(trinta) dias, estas poderão ser alienadas ou çpdíâas a terceiros.

lí

IIN.-J á
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jJJtÁUSULA SÉT^A;

A administração da sociedade caberá somente ao sócio Antonio Fernando

de Souza Casas Junior, que na forma da lei, poderá delegar seus poderes a

urna ou mais pessoas físicas como diretores e procuradores.

Aludidos diretores e procuradores estão dispensados de prestar caução e,

por período de tempo indeterminado e sob a designação que lhes vier a ser

estabelecida pelo sócio administrador, terão poder para praticar os atos

necessários ou convenientes à administração da sociedade, inclusive:

a) A representação ativa e passiva da sociedade, em Juízo ou fora dele,

inclusive a representação perante qualquer repartição federal,

estadual ou municipal e autarquias;

b) Orientação e direção dos negócios sociais.

PARÁGRAFO ÚNICO: As administradores terão responsabilidade limitada

ao valor do capitai social subscrito perante a sociedade e para com os

terceiros, salva nos casos de excesso de mandato ou ainda, peios atos que

praticar com violação da lei e do presente instrumento, assumindo,

especificamente, nestes casos responsabilidade solidária e ilimitada.

CLÁUSULA OITAVA

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de um dos sócios, a

sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data

e se convier aos herdeiros do pré-morto, será elaborado rtovó Contrato

Social com a integração dos mesmos na sociedade.

Caso não sejam :integrados, receberão os seus haveres, apurados no

balanço especial em 60 {sessenta) prestações mensais e consecutivas, sem

correção e sem juros, vencendo a primeira em 90 (noventa) dias após o
evento.

PARÁGRAFO ÚfíilCO. O tneshio prpcedimento será adotado em outros

casos em que a sociedade sé resoSfá em relação a seu sócio ; hí
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:-€LÂU5UL-A NONA'

Somente o sócio Antonio Fernando cie Souza Casas Junior, terá uma

retirada a título de pró-iabore de acordo com as possibilidades da

sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

No caso de qualquer um dos sócios pretender retirar-se da sociedade

deverá comunicar o outro, por escrito, sua decisão, com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

No dia 31 de dezembro de cada exercício será elaborado o inventário, bem

como o baianço patrimonial e de resultado econômico da sociedade (artigo
1.06S da Lei 10.406/2002), onde os lucros ou prejuízos por ventura

existentes serão, distribuídos ou suportados por cada um dos sócios,

proporcionalmente, ao capital social de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros  e das quantias retiradas, a
qualquer título ainda que autorizados pelo contrato,;quando tais lucros ou

quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

I

Mè
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CLÁUSULA.-aÉClMA .TERCEIRA

A sociedade iniciou suas atividades em 08/04/2009  e o prazo de duração da
sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes

previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

O administrador da sociedade assume, no exercício de suas funções, o
cuidado e a diligência que costumam empregar na administração de seus
próprios negócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O administrador declara, sob as penas da lei, de
que não está impedido de exercer a administração da. sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aplicam-se à atividade do administrador,
couber as disposições concernentes ao mandato.

ou

no que

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade como dispõe o artigo
1.056 da lei 10.406/2Ü02.

i
I
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CLâi^ULA-.DÉCIMá SEXTA

Todas as deliberações dos sócios que se fizerem necessárias, tais

aprovação de contas do administrador, aumento/reduçao do capital,
desígnação/destituição do administrador, modo de remuneração, pedido
de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e
incorporação, e outros assuntos, sejam por imposição da iei ou relevância
da matéria para a sociedade, serão tomadas em reunião convocada pelo
administrador para este fim, como rege o artigo 1,072 do Código Civil em
vigor. Como dispõe o parágrafo 1? do artigo mencionado, a opção pela
reunião descarta a necessidade de assembléia,

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A

epoca, mediante convocação do administrador

como

reunião dos sócios será realizada em qualquer
ou sócios.

parágrafo SEGUNDO: As deliberações serão aprovadas por % do capital
social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA

No uso da faculdade estabelecida peio artigo 1.066 da Lei 10.406/2002
sócios resolvem não constituir o Conselho Fiscal.

, os

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Todas as divergências serão resolvidas peia interpretação deste contrato
sendo os casos omissos regidos pelas disposições dos artigos 1,052 à 1 087
0 Codigo Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades
mpresanais, na forma e tipo de Sociedade Limitadas, subsidiariamente e

que for aplicada, a Lei das Sociedades Anônimac; hom
disposições gerais para as Sociedades Simples que regem á matér“"'°

no

as

—■

Xivv
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CLÁÜ9ULA-DÉCIMA.:N0NA

Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competentes
a Foro da Cidade de Tremernbé, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

E assim por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e

disposições, passam a assinar em três vias de igual teor para um só efeito,
sendo urna das vias deste instrumento arquivada na Junta Comercial do

Estado de São Paulo, e as demais com as devidas anotações devolvidas aos

contratantes para a documentação de cada um.

Tremernbé, 27 de Junho de 2019

/Amonio Fernando de Souza Casas Junior
7

Tiago dé iza Casas

ÀÍ!'%'r(xrd3j:i- fi.dJCuiíC. Cçici.
Marcos Pierre de Oliveira Casas

Representado por:
Alessandra de Oliveira Casas

Antonio Fernando de S. Casas Junior

i./

Uv^rKÍLC^ (C2F 'i M.lC. Q0'J
A

Eduardo de Oliveira Casas

Representado por:
Alessandra de Oliveira Casas

Antonio Fernando de S. Casas Junior

15 AGO tm

TESTEMUNHAS
/•O

Lavln?6^oreira Alvarer)|a
R6: 6.092.071,-9-SSP/SP RG: 18.415.352-9 SSP/SP
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excelentíssimo senhor prefeito municipal MARCELO VAQUELI, SUBSCRITOR
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO MARCO AURÉLIO DUARTE DOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBE - ESTADO DE SAODO EDITAL. E
SANTOS, DO 1
PAULO.

Proc. W1

PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2814/2020

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA E DADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n° 05.334.864/0001-63. estabelecida na Avenida São João, 2A05, Jardim das
Colinas CEP: 12.242-000. na cidade de São José dos Campos. Estado de São Paulo, e-mail.
licitacao@nipbr.com. através de seu representante legal que esta subscreve, por meio de seu
representante legal abaixo assinado, Sr(a). Ana Carolina Campos Ribeiro Barros, casada,
aerente de contas, portador do RG n° 33.733.391-9  e inscrito no CPF/MF spb n 367.022.638-
99. vem respeitosa e tempestivamente, RATIFICANDO  a ^  ̂manifestada na Sessão Pública do Pregão Presencial ocorrida no dia 06/11/2020, para
apresentar as RAZÕES DO RECURSO, pelos motivos de fato e de direito que passa a aduzir.

DATEMPESTIVIDADE:1.

O item 9.2 do Instrumento Convocatório prevê que "O prazo para recurso sera de 03 (ties)
dias úteis com a apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarao a correr no

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos .
término do prazo

A RECORRENTE manifestou imediata e motivadamente sua intenção^de interposição de
recurso, após declarada a vencedora, conforme consta da Ata da realização da sessão publica
do pregão do dia 06/11/2020 (sexta-feira).

Desta forma, a apresentação das presentes Razões de Recurso é tempestiva, já que e
apresentada dia 11/11/2020 (quarta-feira), requerendo desde ja sejam recebidas e acolhidas
in totum.
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2, PRELIMINARIV1ENTE-.

Da Isonomia nas Licitações;

A Constituição Federal prevê, no seu art. 37, XXL  a contratação de obras, serviços, compras
e alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a todos os
concorrentes a igualdade de condições. A obrigatoriedade da aplicaçao do principio e
reiterada no art. 3° da lei 8.666/93.

O principio da isonomia pode ser considerado como um instrumento regulador das normas,
para que todos os destinatários de determinada lei recebam tratamento parificado.

Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um especifico processo
licitatório devem ser interpretados à luz do principio da isonomia o qual, nao objetiva a
proibição completa de qualquer diferenciação entre os candidatos, pois essa ira ocoirer
naturalmente com a seleção da proposta mais vantajosa a administraçao publica sua
verdadeira aplicação é a vedação de qualquer discriminação arbitrana, que gere desvalia de

detrimento de alguém, resultado esse de interferências pessoaisproposta em proveito ou
injustificadas de algum ocupante de cargo público

Assim é obrigação da administração pública não somente buscar a proposta mais vantajosa
mas também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade

Cabe salientar que apesar da característica de essencialidade da i^sonomia, e a nao pode ser
exacerbada, mitigando busca da proposta mais vantajosa, assim nao e cabível que um defeito
irrelevante ou perfeitamente sanável exclua uma possível melhor proposta, mesmo por que
essa exclusão gera além da ofensa ao principio da "vantajosidade"  , uma ofensa ao propno

retira da concorrência um candidato perfeitamente apto.principio da isonomia quando se

licitatório tanto durante o ato convocatório, queA isonomia deve ser pilar de todo o processo
é aberto a todos dentre os quais serão selecionados os que se enquadram nas características
necessárias, exceto aqueles que por ato anterior estejam impossibilitados de participar ,e na
fase seguinte do processo, sendo que o julgamento das propostas deve ser feito baseado nos

convocatório, sem qualquer influencia subjetiva, oucritérios objetivos delimitados no ato
preferência dos julgadores também nessa fase

Cabe a Administração promovente da licitação, em casos que haja qualquer p
questionamento à aplicação ou não da isonomia, usar do principio da proporcionalidade afim
de que não sejam comprometidos o nem o interesse publico nem a equidade entre os
concorrentes, para que assim a licitação ocorra de forma justa e que venha a sanar as
necessidades que ela se propõe.

Em caso de comprovadas irregularidades maiores, com ofensa direta nao so a isonomia, mas
também a moralidade e a probidade administrativa,  o processo licitatorio deve ser considerado
nulo. pois uma ofensa desse porte retira dela suas características principais de legalidade e
concorrência leal em busca do melhor para o Estado,

^ DALLARí, AclilsondeAljreiJ Aspectos Juntfeos da Licitação SãoPa.ilo; Saraiva, 2003

7ed São Paulo Diatèiica . 20CCJLtSTEN FILHO Marçal Ccmentáriosà Let cie Licitações e Contratos Admnistrativos

MEiRELLES Hety Lopes Dirc-iic administrativc brasileiro 26 ed atual São Paub Malheiros 2001
ücitacãoe contrato admiriistfativo n erJ aOrai SâoFaulc Ualhenos lyOb
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Baseados nos melhores ensinamentos quanto a isonomia que deve ser aplica nas licitações,
cumpre-nos relembrar fato ocorrido na sessão pública para abertura das pi opostas do Pregão
Presenciai N“ 32/2020, onde o D. Sr. Pregoeiro utilizou das prerrogativas traduzidas no item
15.3 do Edital, transcritas abaixo:

15.3 - 0(A) Pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar
omissões ou erros puramente formais obseivados na documentação e

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação, sendo possível  a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.

Acertadamente o D. Sr. Pregoeiro permitiu que o representante da empresa Casas & Casas
prepara-se e apresentasse declaração no momento da sessão do Pregão, para sanar omissão
formai, resultando na participação integral do representante e da empresa Casas & Casas no
referido Pregão Presencial, fato que não ocorreria caso o D. Sr. Pregoeiro fosse legalista e
formaiista em sua conduta na condução da sessão pública.

Mas o fato que causou estranheza e motiva esse Recurso Administrativo, foi a mudança, a
diferença do tratamento para com essa ora Recorrente, que na mesma situação não obteve o
mesmo tratamento do D. Sr. Pregoeiro. tendo sido inabilitada em caso raro e evidente de
excesso de formalismo e legalista, embrulhado em situação desconfortante de tratamento

desigual, fato que resultou em resultado final DESVANTAJOSO para a Administração do
Município de Tremembé.

DAS RAZÕES DO RECURSO - MÉRITO:3.

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé publicou edital de licitação^ na
modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item. objetivando a ''CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DADOS,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL", com data de abertura para dia
06/11/2020 às 09h00.

Aberta a sessão pública do Pregão Presencial, compareceram somente as empresas Casas
& Casas Telecomunicações LTDA, Telefônica Brasil S.A, e NIPCABLE DO BRASIL
TELECOM LTDA, ora RECORRENTE.

Realizado o credenciamento, foram abertos os envelopes contendo a proposta de cada
licitante, efetuando-se a ordenação pelo menor preço, tendo ficado em primeiro lugar para o
lote 2 do Pregão a empresa NIPCABLE DO BRASIL com proposta de R$ 229.926,00, a
empresa ora RECORRENTE, em segundo a empresa Casas & Casas com proposta de R$
238.080.00, e por último a empresa Telefônica Brasil S/A, com proposta de RS 308.880,00.

Posto esse cenário, e dada a palavra para os representantes das empresas presentes
sessão do referido Pregão, foi apontado que essa empresa ora RECORRENTE, e também a
empresa Casas & Casas, não apresentaram uma simples declaração que não estava
relacionada nos documentos a serem apresentados nas propostas e habilitação das licitantes,
mas que estava incutida e disfarçada no meio das descrições dos serviços a serem

na
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executados, confundindo-se com as obrigações da empresa a ser contratada para a execução
dos serviços.

baila o teor da declaração que motivou a desclassificação de duas empresas doVale trazer a

certame:

Texto transcrito do Termo de Referência - Anexo I  - B

4.1. Acesso ,
4.1.1. O acesso deverá ser fornecido obrigatoriamente através de hibra

nenhuma hipótese, outro meio deóptica, não sendo aceito, em
transporte de dados;

4 12. Deverá ser de acesso bidirecional (Full Duplexj e simétrico

velocidade minima de 100 Mbps, com especificações minimas conforme

segue abaixo e descrito no subitem 4.6. e tabela 2;
4.1.3. O uso da Fibra Óptica como melo de transporte dos dados deverá
ser utilizado em todos os enlaces (trajeto) desde  o backbone da

operadora/fornecedor de Telecomunicações, até o Modem instalado
dentro do datacenter da Prefeitura:

4.1.4. Não será aceito sublocação de meio físico, devendo a contratada

prover o seiviço por meios próprios;

na

4.1.5. As empresas participantes do processo licitatório deverão
aoresentar luntamente com a proposta, declaração de que dispõe
de Rede de Transmissão em Fibra, instalada na Prefeitura Municigal
de Tremembé. ou possibilidade de infraestrutura a instalar;

4.1.6. Acesso simétrico (Mesma velocidade nominal nos dois sentidos):

4.1.7. Velocidade minima de 100% da velocidade nominal;

4.1.8. Disponibilidade real mínima de 99.2% (SLA).

4.1.9. A contratante não tera qualquer tipo de limitação quanto a

quantidade (em bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;

4.1.10. Possuir taxa de perda de pacotes menor ou igual a 1%;

4.1.11. Laténcia média; menor ou igual a 75ms;

4 112 Vedada a utilização de Rádio como meio fisico em qualquer um
dos enlaces utilizado, desde o Backbone da operadora até o Data Center

da Prefeitura;

(grifamos onde está a exigência da Declaração)

Frisamos D Sr Pregoeiro, que essa exigência não consta na relaçao de documentos^ que
deveriam ser apresentados na proposta e habilitação das empresas licitantes, veja que das 3
empresas licitantes, duas se confundiram com a referida exigência_ e nao apresentaram a
declaração, justamente por estar incutida no meio das especificações técnicas do sei viço,
gerando confusão e desentendimento, e tornou-se uma grande armadilha para os licitantes e
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com todo o respeito cometeu uma grande falha desclassificando apara a Administração que
proposta mais vantajosa presente na licitaçao.

Mas a razão mais importante a ser posta è que essa declaração não ®
Di-ático uma vez que é fator essencial e de primazia que as empresas que paiticipem de cmi
processo licitatório estejam aptas para executar os serviços
Lpresas seriam candidatas a receberem as mais pesadas multas e todas as penalidades

Ors'e'4ToSeto do certame em questão, nem geram desejo em fazer negócios nas
empresas que não possuem infraestrutura necessária para sua execução, que e

Se'^dira^ssim a declaração que motivou a desclassificação dessa ora RECORRENTE e
fie icaz 3 o atinge o seu propósito, e utilizar a referida declaração para desclassificar
ineficaz, g gRANDE EXCESSO DE FORMALISMO.proposta mais vantajosa é um

atitude fortemente combatida pelos E. Tribunais de Contas,
bem sabe o D. Pregoeiro, mas vamos trazer

Sobre o excesso de formalismo,
não faltam jurisprudências e ensinamentos, como
resumidamente alguns ensinamentos a seguir:

A licitação pública destina-se, conforme dispõe o art. 3“ da Lei no 8.666/1993, a_garantir que
a proposta mais vantajosa seja selecionada pela Administração. Essa ^
julgada em conformidade com o principio da vinculaçao ao instrumento convocatoria Durante

— a seleção, a comissão de licitação deverá ter cautela para não infringir os princípios licitatorios.

Nesse sentido é preciso evitar os formalismos excessivos e injustificados a fim de impedir a
ocorrência de clanos ao erario e valorizar a economicidade e vantajosidade da proposta.

veementemente contra o excesso deO Tribunal de Contas da União - TCU posiciona-se
formalismo:

fim de habilitação devem ser compatíveis com o objeto da licitaçao.As exigências para o
evitando-se o formalismo desnecessário.

Caberia no máximo por parte da instituição promotora da licitação ■proniover diligência
destinada a esclarecer a questão, indagando da empresa a
aprendizes", o que não configuraria irregularidade, qualquer que fosse a resposta obt da. Por
lonseauinte votou pelo provimento dos recursos de revisão intentados, e, no pon o pela
reieicâo das iustifica^tivas apresentadas pelos responsáveis envolvidos, levando o fato em
consideração para votar, ainda, pela irregularidade das
de aplicação de multa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado. Acordao no
7334/2009 - 2a Câmara,1

Fm acórdão deste ano o TCU novamente fez um alerta a respeito da necessidade de ocorrer
LxSaío Ss « edi.a,s d= liei,ação, ,d ,„e . u,™ ™d,dd b.nefica, a
incidência de burla à lisura do certame.

^ Nesse sentido, por meio do Acordão no 342/2017  - 1a Câmara,
foi considerada prejudicada por perda de objeto em face da revogaçao da Tomada de Preços,
foi dada ciência ao município de Itaetê/BA de que.

[  ] em razão da jurisprudência consolidada do TCU (Acórdãos 1.791/2006 e 1-734/2009-
Plenário entre outros), configura formalismo excessivo a desclassificação de empresa
Scipante de certame licitatório em decorrência de mero erro matenal , desde que seja^AV.
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possível aferir a informação prestada, sem prejudicar o andamento da sessão, situação
ocorrida no julgamento das propostas das empresas na Tomada de Preços [...]. 2

Mais uma vez o TCU considerou um formalismo exacerbado a desclassificação da empresa.

TCU costuma orientar osSalienta-se também que, quando há situações nesse sentido, o

gestores a interpretar o edital sob a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade,
de possibilitar o maior número possível de concorrentes.

Pois bem ainda trazendo os fatos da sessão de abertura das propostas o D. Sr. Pregoeiro^
cheqou a’permitir que a ora RECORRENTE por sua representante, devidamente a^npaiada
nor orocur^ão com poderes para tanto, fazer a declaração de próprio punho, que oi assinada
e carimbada, declarando conforme a descrição do item 4.1.5 do °

acertadamente permitiu e sem titubear que o representante da empresa Casas &forma que .
fazer a declaração para a participação do Pregão.  - r

Mas dessa vez o D Pregoeiro voltou atrás de sua decisão, e mesmo com a declaiaçao feita,
assinada e carimbada, como o próprio D. Pregoeiro solicitou que fosse feita, o D. Pregoeiro
em um lapso voltou atrás d. sua decisão o condução da 'TTÍremTÉ“ambém dÒ

no ̂á citado item 15 3 do Edital, mesma faculdade prevista que utilizou para aceitar deolaraçao
feto S própno punho e apresentada no inicio da sessão pelo representante da empresa

diferença de tratamento e quebra da isonomia - principio
Casas & Casas,

^ Resta claro o lapso que resultou na
norteador das licitações.

Olant. desse ttt.putándáde, ,u. com “ «-“áC d^L^retS-^
RECORRENTE, por ser aseja necessária a consulta ao Ministério

ora

retificação da decisão que desclassificou a proposta dessa
decisão justa e correta.

Da proposta mais VANTAJOSA;3.1.

De início reforçamos que essa ora RECORRENTE cumpre a todas as exigencias necessanas
para a prestaç^ão dos serviços objeto do Pregão em questão, e presta serviços para d'versas
PrefeitLs Municipais e outros órgãos pubücos. bem com as mais
de médio e grande porte. Sendo assim, não existem quaisquer obices para a aceitaçao
nossa proposta.

mais vantajosa que tem em mãos.

A conta é simples D. Pregoeiro. a
por meio de seu D. Pregoeiro e l
contratar o mesmo serviço por uma
de rigor para com os licitantes, sendo que a
já está de posse em mãos do D. Pregoeiro.

Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Tremembé,
: , Prefeito Municipal, está ocorrendo em risco de

diferença exorbitante a maior, por estar usando de excesso

■'pedra de tropeço” já foi resolvida, e a declaraçao

do Ex. Sr.

2003/201 1- Plenário. Relator: niinislro .-\ugusto Nardes.
/ ITCU. Processo TC no OOR.2S4/2005-9. Acórdflo no

032.0.M.'201(i-6. .-Xcordfio no ,142.'201- - la Câmara. Relator iniiuslro .Augusto Shemum.
2TCU Processo TC no

1.
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Vamos apresentar de maneira clara a diferença entre a proposta mais vantajosa e a proposta
vencedora do certame.

PROPOSTAEMPRESA
R$ 229.926.00

r"$ 292.50oToO
NIPCABLE DO BRASIL

TELEFÔNICA BRASIL S/A
DIFERENÇA DE R$ 62.574,00

Se a decisão do D, Sr. Pregoeiro. não for corrigida, o preciso e escasso erario sera
indevidamente e injustificadamente onerado.

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que Prestigiam a adoção do
principio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do
procedimento licitatório.

Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona  a ponderação entre o principio da
eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos
objetivos descritos no art. 3“ da lei de licitações; busca da proposta mais vantajosa para a
Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário.

No curso de procedimentos licltatórios. a Administiação Pública deve
pautar-se pelo principio do formalismo moderado, que prescreve a
adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,
promovendo assim, a prevalência do conteúdo sobre  o formalismo

essenciais à proteção dasextremo, respeitadas, ainda, as praxes
prerrogativas dos administrados.

Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre
vinculação ao instrumento convocatorio x

não provoca a aniquilação do outro.
si. Diante de uin conflito de princípios (p. ex.
obtenção da proposta mais vantajosa), a adoção de  , •  - j -r u
Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes decisões do Tribunal de
Contas da União:

um

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes nao pode ser
exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais
vantajosas devendo as simples omissões ou irregularidades 

na
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e nao causem

prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas
mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenàrio)

O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993. que proibe a
Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado
mediante a consideração dos principias basilares que norteiamjp.
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procedimento licitatórío. dentre e/es o da seleção da proposta mais
vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1^ Câmara)

(grifo nosso)

Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio que
atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson Dallari.

de destreza, destinado a selecionar o

busca o

a “licitação não é um concurso
melhor cumpridor de edital".

Sendo esses os ensinamentos e orientações dos E. Tribunais de Contas, a proposta da ora
RECORRENTE, a empresa NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA, deve ser readmitida,
fazendo valer o principio basilar de isonomia e o principio da vantajosidade que trara economia

erário da Administração de Tremembé. e preserva os impostos pagos pelos municipes
tremembeenses.

Caso contrário, estaremos diante de um caso de prática de injustiça e quebra de preceito
basilar que rege as licitações brasileiras, e o caso devera ser levado aos orgaos de controle,
bem como para as providências junto ao Ministério Publico.

solicitamos desde já cópia integral do processo licitatorio para nos precavermos para
a tomada de medidas judiciais.

ao

Por isso

4. DOS PEDIDOS;

das evidências apresentadas. REQUER seja o presente RECURSODiante do exposto e
recebido, e no mérito PROVIDO In totum. para:

desclassificou a proposta da empresa oraa) Que seja REVERTIDA a decisão que
Recorrente NIPCLABLE DO BRASIL TELECOM LTDA, to lanrcç

bj Que o a sessão do Pregão Presencial N“ 32/2020 seja retomada em sua fase de lances
para que exista a devida disputa de preços entre as licitantes remanescentes.

Termos em que.
Pede deferimento.

São Josp dos Campos, 11 de novembro de 2020.

L

NlPCLABilE DO BRASIL TELECOM LTDA
Ana Carolina Campos Ribeiro Barros

Procuradora

RG 33.733.391-9

CPF 367.022,638-99


