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De: contratosQnovohorizonte.sp.gov.br
Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2020 07:35

Para: Licitação
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020.

mom=nona Mensagem original --------

Assunto::SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TOMADA DE PREÇOSNº 023/2020.
Data: 10/08/2020 13:19

De: 'doria()hirataengenharia com.br” <doria(dhirataengenharia.com.br>
Para::<contratos(Qnovohorizonte.sp.gov.br>

Responder para:doria(Dhirataengenharia.com.br

Prezados,

Boa tarde,

A Hirata Engenharia solicita a impugnação da empresa Kosmann Engenharia S/S pois a mesma não preenche os
seguintes requisitos: Lei número 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Artigo 69 - do CONFEA, resolução número 336
de 27 de Outubro de 1989 Artigo 5 e 6 - do CONFEA. E resolução número 1121 de 13 de Dezembro de 2019 Artigo
14 - do CONFEA.

No aguardo do deferimento,

At,

Celso Doria
Hirata Engenharia
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PROCESSO: 177/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020
EDITAL Nº 107/2020
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração e aprovação junto da companhia
de energia elétrica ENERGISA, do Projeto Básico e Executivo das obras de

remanejamento da LT 69Kv Novo Horizonte, circuito simples com aproximadamente
0,6km, localizado no Parque Ecológico Walter de Biasi Filho, no município de

Novo Horizonte.

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

IMPUGNANTE: HIRATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Senhor Prefeito,

Trata-se de impugnação ao resultado do julgamento da faze de

habilitação que habilitou a IMPUGNANTE e a empresa KOSMANN ENGENHARIA S/S, na
Tomada de Preços sobremencionada, tempestivamente apresentada via e-mail no

dia 11 de agosto de 2020 às 07:35m, pela empresa HIRATA ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ] sob o nº 08,440,559/0001-44.

Preliminarmente, cabe salientar que, embora tempestivamente

a apresentada, a referida impugnação é apócrifa (sem assinatura) e, portanto,
sem autenticidade confirmada, além de não haver a comprovação por meio de

documento hábil, da condição de representação legal da empresa impugnante por
parte da pessoa que consta do final do documento, configurando, dessa forma,
defeito de representação de natureza insanável. ”e nfTodavia, mesmo com os vícios acima apontados (por ser apócrifo), /
e com base no princípio da segurança, propomos não deixar de enfrentá-lo em

seus argumentos.
1

Alegações da Impugnante: ny 4
“A Hirata Engenharia solicita a impugnação da empresa kosmamn Engenharia

S/S pois a mesma não preenche os seguintes requisitos: Lef nmero 5194 de

24 de Dezembro de 1966 Artigo 69 - do CONFEA, resolução número 586 de 27 de

gr
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Outubro de 1989 Artigo 5 e 6 - do CONFEA. E resolução número 1121 de 13 de
Dezembro de 2019 Artigo J4 — do CONFEA”

No aguardo do deferimento

Quanto ao seu mérito, como se sabe, o inciso I do artigo 30 do

Estatuto da Licitações disciplina sobre a exigência de registro ou inscrição
na entidade profissional competente dos licitantes em que a profissão e
atividade econômica exercida seja regulamentada por lei, como é o caso do

particular que desenvolve atividade de engenharia (Lei 5. 194/1966).

Com efeito, não podemos deixar ir adiante os editalícios que
vem exigindo, como condição de habilitação, que o licitante possua registro
ou visto no Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA

no local de realização da licitação ou na localidade em que será executado a
obra licitada.

Nestes termos, entendemos trata-se de uma exigência restritiva
que ofende o inciso 1, 8 1º do artigo 3º da Lei 8666/93 no qual veda aos
agentes públicos estabelecer “preferências ou distinções em razão da sede ou
domicílio dos licitantes” eis que é evidente que as empresas estarão
inscritas nos conselhos de seu local de origem.

Apesar dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA exigir para exercício da profissão que o particular possua
a inscrição tanto na sua sede como nos locais em que atuar, para fins de

participação nas licitações consideremos desnecessário, de tal forma que a
Corte de Contas da União vêm traçando entendimento que o visto somente seria
necessário no início da execução do contrato, a saber: (negrito nosso)

“. este Tribunal tem jurisprudência firme no sentido de que a exigência

dar-se-á no momento da contratação. Nessa linha, cito as Decisões Plenárias
de registro ou visto no CREA do local de realização da obra licitada somente/
Primeira Câmara.

|
279/1998 e 348/1999, o Acórdão 979/2005-Plenário e o Acórdão 992/2007:

|)
6. O entendimento do Tribunal fundamenta-se no princípio constitucional
da universalidade de participação em licitações, impondo-se ao ato
convocatório o estabelecimento de regras que garantam a seleção da proposta
mais vantajosa para a Administração, vedadas cláusulas desnecessárias ou

inadequadas que restrinjam o caráter competitivo do certame. ” (Acórdão

nº 772/2009, Plenário, rei, Min. Aroldo Cedraz)
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“ Conforme bem destacou o Sr. Analista de Controle Externo, este
Tribunal tem entendido que somente no momento da contratação
da licitante vencedora é que a entidade poderá exigir a comprovação
de inscrição junto ao órgão de fiscalização profissional do local onde o

serviço será prestado.” (Acórdão nº 979/2005, Plenário, rel. Hin.
Benjamin Zyuler) do cabo, é oportuno ressaltar, outra ilegalidade que não
é raro nos depararmos que consiste na exigência de comprovação de quitação
perante às entidades fiscalizadoras. (negrito nosso),

TE-19802/026/06 — Quanto às exigências de visto no CREA/SP e de quitação
junto ao CREA, embora indevidas, no caso dos autos, não acarretaram
inabilitações e não causaram prejuízo ao certame, razão pela qual relevo
as exigências efetuadas, com recomendações, a exemplo das decisões
proferidas nos TCs 28780/026/046 e 19168/026/067.

ã
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Assim, em razão do exposto, deixamos de conhecer a
impugnação apresentada, em face das jurisprudências acima apontadas,
acolhemos como pedido de esclarecimentos para que não paire qualquer
dúvida a qualquer licitante que seja acerca do disposto, dando

regular continuidade ao certame.

Comissão Permanente de Licitações, 11 de agosto de 2020

DAVID
CARNEVALI PMENTEL

Membro

o 1bda Polo
VICTOR FONSECA BILLER

Membro
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — Centro — Tel. (17) 3543-9003 / 3543-9000

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

PROC. Nº 177/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020

DESPACHO:

Pela manifestação da Comissão Permanente de Licitações
fis. 152/156, que adoto por fundamento, CONHEÇO DA
IMPUGNAÇÃO E, NO MÉRITO, JULGO PELO TOTAL
IMPROVIMENTO.

Comunique-se e dê-se prosseguimento.

Novo Horizonte, 11 de agosto de 2020

L.
TOSNIO TOYOTA
Prefeito Municipal


