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Novo Horizonte, 07 de Julho de 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018

Em resposta à impugnação apresentada pela empresa LIDER ASFALTO
RÁPIDO EIRELI de fls. 75/86 e encaminhado pela Divisão de Licitações, deixo meu

parecer:

Segundo as argumentações da empresa (1.76), elencando a norma DER/SP

ESP- ET-DE- P00/027 sobre especificações qualitativas para o controle do material:

Em atenção ao item “ G) ABRASÃO DE LOS ANGELES”,e ainda,
referenciando a norma supracitada em sua 11.33, que diz sobre “ TABELA DE

CONTROLE — AGREGADO GRAÚDO”, podemos evidenciar que, através da coluna
“ FREQUÊNCIA”, o item deve ser controlado a partir de “ 1 ensaio no início da
utilização do agregado na obra e sempre que houver variação da natureza do
material”

Incidindo novamente nositens sobre especificações qualitativas citados pela

empresa, e em atenção ao item “ F) ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO", e
ainda, referenciando a norma supracitada em sua fl.33, que diz sobre “ TABELA DE

CONTROLE- AGREGADO GRAÚDO”, podemos evidenciar que, através da coluna *

FREQUÊNCIA”, o item deve ser controlado a partir de “ em todo carregamento que
cimento asfáltico que chegar na obra e sempre que houvervariação da natureza
dos materiais”

Em relação às exigências de qualidade, releva consignar que a Constituição
Federal no seu Art. 37, inciso XXI, estatuiu que:

“ XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termosda lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações”.

Qualquer exigência deve, desse modo, guardar estrita pertinência com o

objeto da contratação, razão pela qual, o ato convocatório só pode consignar
requisitos e condições que sejam necessárias ao atendimento do interesse público
visado.

As exigências em licitação podem ser relativas à fase de habilitação ou fase
de juigamento propriamente dito.
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No que tange à fase de habilitação de licitações, que se destina à verificação
da IDONEIDADE dos licitantes em contratar com a Administração e sua capacidade
de bem executar o objeto desejado, permite a Lei 8666/93 a exigência de
documentos relativos à: habilitação jurídica; regularidade fiscal e trabalhista;
qualificação técnica; e, qualificação econômico — financeira;( artigos 28 a 31,
respectivamente)

Portanto, sobre as argumentações da empresa sobre a exigência de laudos
de INMETRO para atestar a qualidade dos materiais, é sabido que é ilegal a
exigência de certificação do Inmetro como requisito de habilitação, contudo não há
óbice a adoção de tal certificação como critério de pontuação técnica. Tal tese,
todavia, não cabe no pregão, por ser uma modalidade focada no menor preço, e não
em pontuação técnica.

Vale ressaltar ademais, que a exigência prévia de apresentação de amostra
do produto não assegura a entrega de material idêntico, quando necessário, e,
muito menos, exime o poder público de examinar o material em momento oportuno.

Dessa forma, este departamento entende que as alegações da contratada
não são pertenintes.

Sem mais para o momento aproveitamospara renovar nossosvotos de estima

ão Vitor Galhardi Neri
Diretor de Obr; Serviços Públicos

GRecebu)
limo. Sr. os/or/ia£o
Antonio Brito Mantovani HranseaoChefe da Divisão de Contratos e Licitações
Novo Horizonte -SP
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CNPJ N.º 45.152.139/0001-09 «
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NeO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS á |A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2020.
EDITAL Nº 091/2020
DATA DA REALIZAÇÃO: 10 DE JULHO DE 2020 ÀS 08:00 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CBUQ

ESTOCAVEL EM SACOS 25KG e EMULSÃO ASFÁLTICA.

INTERESSADA: DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Senhor Prefeito,

Com a manifestação da Diretoria de Obras e

Serviços Públicos as fls. 88/89, entendemos não assistir razão
a empresa LIDER ASFÁLTO EIRELI - CNPJ/MF Nº 36.646.042/0001-
41, que impugnou o edital, consoante documentos de fls. 75/86,
destes autos.

Considerando ser facultativas as exigências de

amostras, laudos, manual, tabelas e que a norma INMETRO no

caso especifico é compulsório, ou seja, o produto tem a

obrigatoriedade de possuí-lo, propomos conhecer da impugnação

e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Novo Horizonte, 07 de julho de 2020

Praça Dr. Euciydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacaoQQnovohorizonte.sp.gov.br



REPrefeitura Municipal de Novo Horizon
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CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

PROCESSO Nº 152/2020

PREGÃO ELETRONICONº 016/2020

DESPACHO:

Manifeste-se a Procuradoria quanto a manifestação da Diretoria de
Obras e serviços Públicos as fls. 88/89, devolvendo-se para
decisão final,

GABINETE, 07 de julho de 2020

TOSHIO TOYOTA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
HORIZONTE |

PROCURADORIA JURÍDICA :

Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizont:
Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridico(dnovohorizonte.sp.gov.B

Novo Horizonte/SP, 10 de dezembro de 2019.

Processo nº 152/2020
Assunto: impugnação ao edital do pregão eletrônico 016/2020

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Nos termos do parágrafo único do art. 7º do Decreto Municipal nº 4,122/06,,

com redação dadapelo decreto 6.296/18, “as solicitações de esclarecimentos, de providências

ou as impugnações de editais deverão ser protocoladas na Divisão de Licitações e Contratos,

promotora de licitação, em prazo não inferior a 03 (três) dias anteriores à data fixada para
recebimento das propostas. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição até o dia anterior à

data de abertura da sessão de licitação.”

Conforme define a regra de competência do Município de Novo Horizonte, a

atribuição para decidir impugnação de edital em pregões é do pregoeiro (vide, ainda, art, 7º,

II, a, do Decreto nº 4.122/06) e o prazo para a apresentação é de 03 dias antes da data definida

para recebimento das propostas e o de julgamento é de 01 dia da abertura da sessão da

licitação.

Assim, requeiro o envio do processo ao pregoeiro para que delibere a respeito

da impugnação de fls. 75/81.
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Britore nte E RC EDe: Patricia Trevisol | GRECA Asfaltos <patriciatrevisolOgrecaasfaltos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 7 de julho de 2020 09:02
Para: licitacaoQnovohorizonte.sp.gov.br
Assunto: Esclarecimento Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2020

Prezados, bom dia.

Referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2020 a ser realizado em 10/07/2020 às 10:00, gentileza esclarecer:

1 — Para os itens 2, 3 e 4, por tratarem-se de itens de fabricação própria, podemos informar a marca como “própria”,
com o intuito de não identificar a licitante?

2 - Reeguilíbrio Econômico e Financeiro: Devido a nova política de reajustamento dos contratos imposta pela
PETRORAS, única fonte produtora dos insumos asfálticos, as revisões de preços ocorrem trimestralmente, a saber:
fevereiro, maio, agosto e novembro. Em virtude do exposto, sabemos quando as revisões ocorrem, porém, não
temos ideia do percentual a ser repassado aos distribuidores de asfalto. Diante disto, gostaríamos de saber se osíndices adotados para a concessão do reequilíbrio, serão os mesmos índices de atualização repassados pela Petrobras7”, às distribuidoras de asfaltos?

3 - Conforme exposto acima,as revisões de preços ocorrem trimestralmente, a saber: fevereiro, maio, agosto enovembro. Será aceito o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, antes dos 90 dias da validade da proposta, casoocorra a revisão do preço, dentro desse período?

4 - Considerando o contido no artigo 3º, da Resolução ANP n. 2, de 14/01/2005 e artigo 2º, 1, da Resolução ANP n.784 de 26/04/2019 que dispõe que a atividade de distribuição e armazenamento de asfaltos somente poderá serexercida por pessoa jurídica que possuir autorização da ANP, solicitamos esclarecimentos, já que o Edital em análise éomisso nesse aspecto, pois entendemos que: a) em se tratando de material asfáltico, deve necessariamente ser exigidocomo documento de qualificação técnica do licitante a autorização da ANP, cabendoao Sr. Pregoeiro inabilitar ou nãoreceber propostas de licitantes que não apresente este documento; b) quando o distribuidor de asfalto autorizado tiverfiliais, a autorização da ANP apresentada deve ser específica, constando no documento o CNPJ da unidade (filial oumatriz) que esteja participando do certame (artigo 15, 5 20, da Resolução ANPn. 2, de 14/01/2005).
5 - Não consta na relação de documentos de habilitação, a apresentação pelo licitante do Cadastro Técnico Federalde Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP emitido pelo IBAMA e aLicença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual. Tratando-se de distribuição e transporte de materiais

A, asfálticos classificados como perigosos, é obrigatório queolicitante comprove sua regularidade para o exercício“destas atividades perante os órgãos ambientais, conforme exige a Resolução CONAMAn. 37, de 19 de dezembro de1997. Diante disso, gostaríamos de saber se será exigido do licitante vencedora apresentação da Licença deOperação e do CTF/APP (artigo 30, IV, da Lei n. 8.666/93), considerado que não é dado a administração públicacelebrar contratos com empresas não autorizadas pelos órgãos ambientais ao exercício da atividade de transporte edistribuição de produtos perigosos (artigo 28, V, da Lei 8.666/93 e acórdão n.º 870/2010-Plenário, TCU)"2-*

6 - Há uma quantidade mínima que o órgão costuma solicitar a cada pedido de carga para os itens 2, 3 e 4? Talinformação é de suma relevância, uma vez que o custo com frete sofre grande variação de acordo com cadaequipamento (truck: capacidade entre 13 e 15 t - Carreta: capacidade entre 25 e 32 t). Vale lembrar, também, queEMULSÕES devem ser transportadas utilizando a capacidade total do equipamento para não comprometer aqualidade do produto devido a movimentação excessiva dentro do tanque durante o trânsito da mesma. Acerca dofornecimento: Há uma quantidade mínima que o órgão costuma solicitar a cada pedido? Tal informação é de sumarelevância, uma vez que o custo com frete sofre grande variação de acordo com cada equipamento (truck: capacidadeentre 13e 15t - Carreta: capacidade entre 25 e 32 t). Vale lembrar, também, que EMULSÕES devem ser transportadasutilizando a capacidade total do equipamento para não comprometer a qualidade do produto devido a movimentaçãoexcessiva dentro do tanque durante o trânsito da mesma.

Atenciosamente,



Patrícia Trevisol
Comercial / Licitações
GRECA Asfaltos
www grecaasfaltos.com.br
(41) 2106-8679
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DA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

PARA

GABINETE DO PREFEITO

Senhor Prefeito,

Em face do pedido de impugnação impetrado pela
empresa LIDER ASFALTO RÁPIDO EIRELI, e pedidos de
esclarecimentos das empresas GRECA ASFALTOS e CBB ASFALTOS,
esta Chefia de Licitações, após apreciar detidamente as
informações oferecida pela área demandante, constatou não ser
satisfatórias as informações oferecidas, bem como deparou-se
com vícios insanáveis no edital, carecendo de reformulação.
Por cautela e para se evitar eventual nulidade do certame,
solicitamos autorização para suspensão do pregão, para as
devidas correções.

Tais alterações tonarão, obrigatoriamente a
devolução do prazo anteriormente estabelecido no edital (art.
21, 84º da Lei 8.666/93).

NOVO HORIZONTE, 08 de julho de 2020

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14950-000
e-mail: licitacaoQQnovohorizonte.sp.gov.br
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PROCESSO Nº 152/2020 EEBZ]
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

Sá

DESPACHO:

AUTORIZO a suspensão do certame para acrescentar, suprimir oucomplementar exigências e ou readequação do Termo deReferência.

Uma vez modificado o termo de referência/edital integrante doedital divulgue-o pela mesma forma que se deu o texto original,reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, nos termos do (art.21, 84º da Lei 8.666/93).

Publique-se.

Gabinete, 08 de julho de 2028

TOSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal


