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PROCESSO Nº 152/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de CBUQ

ESTOCÁVEL EM SACOS DE 25KG, EMULSÃO ASFÁLTICA: CM30, RL

IC E RR 1C, para serem utilizados nos serviços de
recapeamento e tapa buracos das vias públicas no
município de Novo Horizonte - SP, pelo período de 12
(doze) meses, conforme descrição e quantidade constante
do ANEXO 1,

ASSUNTO - RECURSO ADMINISTRATIVO

INTERESSADA - BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI
MANIFESTAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Senhor Prefeito,

Conheço do recurso impetrado pela licitante
BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI e não conheço das
razões recursais e sua manifestação motivada impetrada (fls.
234/241), eis que a licitante "recorrente" não participou da
disputa neste lote recorrido (lote 03). Entretanto, como

direito de petição prevista constitucionalmente, analiso a
situação “in abstrato” constante da petição para concluir que,
ainda que a licitante fosse a peticionária neste lote 03, a
situação seria sim de desclassificação da proposta em razão
de haver mais que um licitante.

No caso concreto, neste lote 03, somente foi
licitante a empresa MS. AZUAGA E CIRIGATTO LIDA - ME, cujo
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sistema abre para o pregoeiro a proposta que contém o CNPJ,

obviamente elemento identificador. Entretanto, não é esse o

caso tutelado pelo item 7.7 e 7.8 do edital. À razão da
existência de tais comandos editalícios, refere-se a mantença
do sigilo como forma de garantir o tratamento isonômico dos

licitantes na disputa, fato que está fora de cogitação uma vez
que, como exposto, somente a licitante MS. AZUAGA E CIRIGATTO

LIDA - ME veio a apresentar proposta, estando esta de acordo
À com os critérios estabelecidos no edital e com preço aceitável

de R$ 752,66 a tonelada, enquanto o valor estimado é de R$ r$
839,00 a tonelada, todavia, desclassificada pela sua
identificação no sistema BBMhet .

Esta é a manifestação que sobre à consideração
do senhor Prefeito Municipal, com proposta de oitiva da
Procuradoria Jurídica.

Novo Horizonte, 02 de setembro de 2020

ANTÔNIO BB
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PROCESSO Nº 152/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de CBUQ

ESTOCÁVEL EM SACOS DE 25KG, EMULSÃO ASFÁLTICA: CM30, RL

IC E RR 1C, para serem utilizados nos serviços de

recapeamento e tapa buracos das vias públicas no

município de Novo Horizonte - SP, pelo período de 12

(doze) meses, conforme descrição e quantidade constante

a do ANEXO I.
ASSUNTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

INTERESSADA - BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI

MANIFESTAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Senhor Prefeito,

Inicialmente, registro que após a
desclassificação da empresa MS. AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME,

automaticamente classificou-se o segundo colocado, ou seja, a
licitante BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI, cujo
preços com percentual de 30,71% (trinta inteiros e setenta e
um centésimos por cento) acima da oferta do primeiro, bem como
da última compra efetuada pelo Município (fl. 232). Negociado
o valor unitário com o então recorrente chegou-se ao valor de
R$ 17,00 p/saca de 25 kgs, não sendo possível a negociação
para obter o preço melhor, que, ao menos se aproximasse do

primeiro (R$ 13,00) e constatando o Pregoeiro que o valor
estava muito acima do último preço pago pela Administração,
com suspeita de eventual sobrepreço, optou por fracassar o
lote 01, conforme pode ser verificado na ata de sessão pública
eletrônica do processo licitatório. Assim, a petição
intitulada “pedido de reconsideração" não será considerada
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recurso, tampouco razões recursais em razão da decadência
previsto no art. 4º, inciso XX, da Lei 10.520/02, combinado
com o disposto no art. 43, 83º, do Decreto nº. 6.951/2020,
que regulamenta o pregão eletrônico. Inexiste o recurso de
"pedido de reconsideração". Assim, a petição será conhecida
como " direito de petição”. No seu conteúdo, entretanto, está
prejudicado o conhecimento quanto a possibilidade de
enfrentamento quanto a eventual ilegalidade no ato de
desclassificação de proposta, uma vez que o presente pregão
eletrônico, no lote 01, com base na situação intercorrente
constante do petitório subscrito pela Diretoria de Obras (fls.
228), foi revogado pelo Chefe do Poder Executivo, conforme
despacho a fls. 251 dos autos.

Esta é a manifestação que sobre à consideração
do senhor Prefeito Municipal, com proposta de oltiva da
Procuradoria Jurídica,

Novo Horizonte, 02 de setembro de 2020
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. PROC. Nº 152/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

DESPACHO:

Manifeste-se a Procuradoria Jurídica, sobre os pleitos de
fls. 234/241, 246/249 e 257/260, respectivamente.

GABINETE,02 de setembro de 2020

cereseteneimsememratrmeme“enc AN ques
rerme À

TOSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
PROCURADORIA JURÍDICA

Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo
Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridico()novohorizonte.sp.gov.br

PROCESSO: 152/2020

Pregão Eletrônico: 016/2020

Interessado: Administração Pública Municipal

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA

Trata-se de processo licitatório que por de pregão eletrônico

pretende fazer registro de preços para eventual aquisição de CBUQ estocável em sacos de

25 KG e emulsão asfáltica CM30, RLICe RR IC.

A fls. 228 o Diretor de Obras do Município informa a desncessidade

do prosseguimento do lote referente ao CBUQ estocável em sacos de 25 KG, requerendo

a revogação da licitação, em face da desnecessidade superveniente do material, em vista

da abertura de processo licitatório para recapeamento da via pública em que o material

seria utilizado. A revogaçãofoi autorizada pelo Prefeito do Município (fls. 251).

Da decisão foi interposto o recurso defls. 246/249.

Foi também apresentado o recurso de fls. 234/241, sob o o

fundamento de que a proposta para o lote 03 apresentada pela licitante M.S. Azuagae
Ceriggatto Ltda. estava identificada, o que viola o item 7.8 do edital da licitação.

Os autos foram enviados ao Prefeito do Município, autoridade

compente para análise do recurso, que requereu a análise do processo pela Procuradoria

Jurídica.

É o relatório do necessário.

Em relação à revogação da licitação em relação ao lote para
aquisição do CBUQ estocável em sacos de 25 KG, entendemos que não assiste razão ao

recorrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
PROCURADORIA JURÍDICA

Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo

Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridico(Qnovohorizonte.sp.gov.br

Com efeito, a abertura da licitação ocorreu na modalidade registro

de preços para aquisição eventual do material, o que demonstra que já havia incerteza

sobre a real necessidade do material. Se por fato superveniente, consistente na abertura

de licitação para recapeamento, fica demonstrado que a eventual aquisição se tornou

desncessário, testa presente o interesse público na revogação da licitação, nos termos

autorizados pelo art. 49 da Lei nº 8.666/93.

Assim, ausente qualquer irregularidade na revogação do lote, nos

manifestamos legalidade da sua manutenção.

Em relação à proposta apresentada pela licitante M.S. Azuaga e

Ceriggatto Ltda., conforme bem observado pelo pregoeiro a fls. 257/258, a proposta foi

desclassificada pelo sua identificação no sistema BBMnet.

Em face do exposto, nos manifestamos pela negativa de provimento

dos Tecursos apresentados 234/241 e 246/249, mantendo a decisão do pregoeiro de fls.

257/260, que está alicerçada nas regras do edital e dalei.
É o parecer. À consideração superior.

Novo Horizonte/SP, 04 de setembro de 2020.
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. PROC. Nº 152/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

DESPACHO:

ACOLHO parecer da Procuradoria Jurídica de fls.

262/263.
Dê-se prosseguimento.

GABINETE,04 de setembro de 2020

1 la———OSHIÓ TOYOTA
Prefeito Municipal


