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À  CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA E LÉTRICA –CEPEL 

                                                                     

A /C  DE P ARTA ME N TO  DE  LO G Í S TI CA E  OP ER AÇÕ E S -  DLO  

 

 

RE F:  RE C U RS O AD MI NI ST RA T IV O  

     EDITAL  DE PREGÃO ELETRÔNICO N°  DLO.000012. 2020 

                   

       

 

A  ADKL ZELL ER ELETRO SISTEMAS LTDA ,  doravante s implesmente ADKL ,  

por  seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de V.Sª , na 

condição de empresa part ic ipante da l icitação em epígrafe,  em razão da decisão do 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E  OPERAÇÕES -  DLO  que declarou a RUNTIME 

AUTOMATION SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA  habilitada no certame em referência,  

com fundamento previsto na Lei 10520/02 no ar t.4 inc iso  XVIIIº ,  apresentar o  Recurso 

Administra t ivo ,  para impugnar  sua habilitação,  conforme expõe e  requer a  seguir.  

I.  DO  DI R EI T O  DO  P R E S E N TE  RE CUR SO  

Após a declaração do administrat ivo, a ADKL ZELLER E LETRO SISTEMAS  

LTDA  em face da indevida habilitação da vencedora do certame,  respeitosamente resta 

contestar através  do presente documento,  com o objet ivo de apresentar  fatos  verossímeis à 

administração publica e  departamento  técnico  que julgará  os termos com base na lei nº  

10 .520/2002,  inc iso XIII ,  especialmente na comprovação de aptidão técnica, no  caso das 

lici tações pert inentes  a  obras e  serv iços,  será  feita por  atestados fornecidos por  pessoas 

jur ídicas  de direito público ou pr ivado,  devidamente registrado nas entidades 

profissionais competentes ,  l imitadas as  ex igências  a :                  

 Capacitação técnico-operac ional:  consiste na demonstração de aptidão,  pela 

empresa proponente,  para o desempenho de at iv idade pert inente e compatível em 

caracter ís t icas , quantidades e prazos com o objeto  da lic itação, indicação das  instalações,  

do aparelhamento  e do pessoal técnico  adequados e disponíveis  para a realização do objeto  

da  l ici tação 
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II.  TEM P ES TI VI DA DE 

De acordo com o item 11.1 do ed ital mencionado no caso  de apresentação de 

intenção recursal. Ficam os  demais  licitantes,  desde logo, int imados para querendo,  

apresentarem as  razões de recurso  no prazo de 05(cinco) dias da declaração de vencedor . 

A declaração do vencedor ocorreu pelo sis tema e- l ic i tações  no dia  08/07/2020 

ás  13:55 :21 :727 e registramos nossa intenção de recurso no dia 09/07/2020 às 10:36:38:474.  

Bem logo se inic iou a contagem do prazo para o recurso no primeiro  dia  út il  subsequente. 

Sendo assim,  nos  termos da legislação aplicável,  as  presentes  razões recursais 

são c laramente tempestivas ,  visto que deverão ser apresentadas até o  dia 14/07/2020.  

III.  DOS FATOS 

Trata-se de processo lic itatór io promovido pelo  CENTRO DE PESQUISAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA –CEPEL  ,  que tem por objeto  o fornecimento  de serviço e de mater ial  

de bem comum para as  instalações elétr icas  AT e BT, detecção de incêndio, s istema de 

CFTV e de controle  de acesso , s istema de 125 vcc,  s istema de telefonia  IP,  s istema de UPS,  

instalação do sis tema de iluminação ( interna e externa),  e do s istema de rede de 

informática no prédio do laboratório  de Smart Grid – SG1,  do Cepel,  unidade 

Adrianópolis ,  conforme especif icado no termo de referência anexo II . 

Com o prosseguimento do certame,  na fase de habilitação das  empresas, o 

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CEPEL  anal isou a  documentação da 

lici tante RUNTIME AUTOMATION SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA e divulgou sua 

habilitação através dos  seguintes documentos: 

Qualificação Da Proposta : 

1)  Plani lha orçamentár ia CEPEL; 

2)  Propostas  comerciais.  

 

Qualificação Jurídica 

1)  3.1-b –  Registro.pdf; 

2)  3.2-b –  Compravanteinscricaosituacaocadastral.pdf; 

3)  3.2-b -  Alvara novo.pdf; 

4)  3.2-a –  Cnpj.pdf; 
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5)  3.3-a -  Cnd falencia .pdf; 

6)  3.2-c - Cnd fgts.pdf; 

7)  Antônio Carvalho CNH.png 

8)  3.2-d - Cnd r fb INSS.pdf; 

9)  CONTATO SOCIAL RUNTIME.pdf 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

1)  3.3-b -  Balanço 2019.pdf; 

2)  3.3-b –  Dfc.pdf; 

3)  3.3-b -  Rec ibo entrega. pdf; 

4)  3.3-b -  Termo de abertura e encerramento.pdf;  

5)  3.3-b -  Rec ibo defis  2019.pdf; 

6)  3.3-b –  Dre.pdf; 

7)  3.3-b –  Diar io. pdf; 

8)  3.3-b -  Declaracaodefis-045841192019001. pdf; 

a)  Coeficientes de Análises  – ILG.pdf. 

 

Qualificação técnica  e operacional 

1)  Atestado capacidade técnica .pdf; 

2)  7.1 .2 - a -  atestado capacidade técnica .pdf;  

3)  Atestado de capacidade técnica  votorantim.pdf; 

4)  Art2020170113610(1) .pdf; 

5)  Art2020170050278 crea –  votorantim.pdf; 

6)  Declarações.pdf. 
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Onde,  os  documentos  para qualif icação técnica da licitante que foram 

tempestivamente apresentados,  expressam c laramente sua desqualif icação mediante ao 

objeto  contratado. 

IV.  DOS ARGUMENTOS 

I  -  ADKL Zeller entende que a RUNTIME AUTOMATION SOLUCOES 

INDUSTRIAIS  LTDA deverá ser  desclassif icada pelo Administrat ivo Publico  e  

Departamento  Técnico ,  conforme informação a seguir :  

1)  Do Atestado de Capacidade Técnica e Operacional 

  Ao atendimento ao item 7.1.2 do edital de pregão eletrônico  n° 

DLO.000012.2020,  Documentos  relat ivos  à Qualif icação Técnica  e em 

conformidade com a lei lei nº 10.520/2002, inciso XIII .  (Alínea a) Atestado 

de Capacidade Técnica,  em nome do Lic itante,  expedido por,  no mínimo 

01 (uma) entidade contratante,  de direito público ou pr ivado, 

devidamente registrado na entidade profiss ional competente –  CREA, 

comprovando o fornecimento ,  compatível com o objeto da presente 

lic itação,  de acordo com o lote cotado explic itando os  seguintes  dados:    

 

o  CNPJ,  endereço,  telefone e  endereço eletrônico da atestante;  

o  Nome do s ignatário do atestado;   

o  Período de vigência  do contrato pert inente aos serv iços  atestados;   

o  Natureza dos serviços  prestados;   

o  Área da instalação predial objeto  do contrato.   

Observem que nenhu ns dos atestados de capacidade técnica enviados pela  

lici tante sejam da Empresa ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA e VOTORANTIM 

SIDERURGIA S.A .  estão averbados no CREA.  

Vide pr int  screen abaixo que fo i ret irado dos atestados: 
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o  Atestado não averbado da empresa ALBAUGH AGRO BRASIL 

LTDA 
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o  Atestado não averbado da empresa VOTORANTIM SIDERURGIA 

S .A 
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  Ao atendimento ao item 7.1.2 do edital de pregão eletrônico  n° 

DLO.000012.2020,  Documentos  relat ivos à Qualif icação Técnica (Alínea b) 

Comprovante de inscr ição ou registro do Lic itante e dos  seus 

responsáveis  técnicos ,  junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia,   

Arquitetura  e Agronomia – CREA.  

Observem que a lic itante não está apta  para executar o  objeto do certame,  

porque não possui cert idão de pessoa jur ídica devidamente registrada no CREA.  Vide 

pr int  screen abaixo que fo i ret irado do documento Registro Ativo CREA-RJ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, Joel de Menezes  Niebuhr  descreve que a “Administração 

Pública ,  ao avaliar  a  qualif icação técnica dos lic itantes ,  pretende afer ir  se  eles  dispõem 

dos conhecimentos ,  da exper iência  e  do aparato  operac ional suficiente para sat is fazer 

o contrato administrat ivo” 

Tambem, Marçal Justen Filho  enaltece a relevância do atestado ao  discorrer 

que em todo o t ipo de contratação pode cogitar-se da ex igência de experiência  anter ior  do 

lici tante como requis ito de segurança para a contratação administrat iva. Aliás até se  

pode afirmar que em muitos casos  a capacitação técnica operac ional se evidencia 

como a única manifestação de experiência anter ior  relevante e pert inente” 

2)  Do Objeto do Certame. 

  Ao atendimento ao Termo de Referência RC 1600004852,  página 53 –  t ítulo 

ABAIXO SEGUE O QUADRO DE CARGAS COM OS PAINÉIS DE 

DISTRIBUIÇÃO DO TIPO TTA .   

Observem que a lic itante ao entregar  os documentos  Planilha orçamentár ia  

cepel e Propostas comerciais. Não apresentou e  não fornecerá os painéis  de baixa tensão 

TTA, bem como seus respect ivos equipamentos  elétr icos. Por este motivo seu preço é  

inferior  aos  demais  lici tantes do certame e deverá ser desc lassif icadada pelo  

descumprimento Termo de Referência  RC 1600004852.   
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 Ao Administrador  Publico enobreço os  comentár ios  de Marçal Justen Filho sobre 

o recuros do estado:  “O Estado tem recursos  limitados para o seu custeio  e  de suas  

at iv idades,  bem como a realização de investimentos .  E  passa a  ser  dever  do Estado a 

melhor contratação da proposta mais  vanta josa sob o ponto  de vista da economicidade.É de 

se  observar  que a proposta  mais vanta josa para a administração pública não é a que visa  

uma relação de custo  imediato menor. Mas s im a de um melhor custo-benefíc io que 

sat is faça preponderantemente o interesse público,  atendendo a sociedade na ativ idade 

pr imária do estado”. 

V.  CONCLUSÃO 

Diante do exposto,  a  ADKL Zeller,  requer  a  inabil itação  da empresa 

RUNTIME AUTOMATION SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ,  porque além de não 

apresentar  os  devidos registros  no CREA. Também não apresentou nenhum benefic io a 

Administração Publica ,  uma vez que descumpriu o  edital e o Termo de Referência  RC 

1600004852,  o que é irremissível perante a lei .  Sendo assim, após os argumentos  

formulados,  que seja  dado prosseguimento ao certame na forma da Lei. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro ,  14 de Julho de 2020.   

 

 

 

_______________________________________ 

 

Kátia Spada Zeller Da Frota 

Gerente Administrativo  

RG: 10.788.276-3 

CPF: 081.607.177-25 

 


		2020-07-14T17:49:16-0300
	KATIA SPADA ZELLER DA FROTA:08160717725
	I am the author of this document




