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Noiónorizónie AE
ATA DE CONHECIMENTO DO RECURSO NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE

PREÇOS Nº 024/2020 EM QUE A RECORRENTE, LICITANTE J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA

METÁLICA EIRELI, INSUGE CONTRA O ATO DE SUA INABILITAÇÃO, BEM COMO DA HABILITAÇÃO

DASLICITANTES JS CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI ME

E STOCCO & ZIMMERMANN LTDA, COM AS RAZÕES TRAZIDAS NO DOCUMENTO DE FLS.

437/440, JUNTADO NO VOLUME Nº 05 DOS AUTOS.

Aos 31 de agosto de 2020 às 11h00, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitações, para enfrentamentodo recurso impetrado pela licitante J. A.F, CONSTRUTORA
E ESTRUTURA METALICA EIRELI, fis. 437/440, nos termos do 848, do art. 109,dalei

8.666/93, no qual insurge contra o ato de sua inabilitação por desatendimento do subitem
3.3.3. letra “b”, do Edital, insuficiência de capacidade técnico operacional, bem como do ato de

habilitação da licitante JS. CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
EIRELI ME, por não apresentar o índice Financeiro previsto no subitem 3.3.4., do edital, ea E

STOCCO & ZIMMERMANN LTDA pelo fato do suposto não atendimento do subitem 3.3.3,,
tetra” "e'-supostamente por constar a relação nominal da equipe técnica, limitando-se a constar
o ofício dos membros da equipe técnica. Vistos, analisados e discutidos os termos do recurso
pelas razões nele trazida, por unanimidade dos membros, a CPL resolveu conhecer do recurso
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO por entender não assistir razão ao licitante recorrente,
baseado na seguinte motivação: ATO DE INABILITAÇÃO DA RECORRENTE J. A.F.
CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI: Analisado o recurso, não se

deparou a comissão com elementos capazes «

de alterar a decisão da inabilitação, tendo em vista
que o único documento juntado para fazer prova da capacidade operacional limita-se aum,
atestado de construção e reforma de um galpão comercial de estrutura muito a quem do objeto
do certame, em suas diversas unidades e quantitativos, muito longe de representar a exigência
de compatibilidade prevista no subitem 3.3.3, letra “b”, do edital, cuja conformação está de

1 acordo com a SUMULA 24 do TCESP, considerando compatível o dimensionamento “a partir de
50% da execução do objeto”. Registra a CPL que na reunião em que se assentou a decisão há ata
de fis. 434/435, contou a comissão com suporte técnico do Diretor de Obras, Engenheiro João

Vitor Galhardi Neri, na oportunidade funcionando com assistente técnico da Comissão, que
analisando o atestado apresentado afastou qualquer possibilidade de satisfação da

comprovação da capacidade técnico operacional prevista no subitem 3.3.3, letra “b” do edital.
ATO DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE JS -CONSTRUÇÃO CIVIL E, OBRAS DE

PAVIMENTAÇÃO EIRELLME: A insurgência da recorrente limita-se a indicar que a recorrida
não apresentou índice financeiro, alegando também que o mesmo não consta do “CRC

(Certificado de Registro Cadastral). Em reexame da documentação apresentada, verifica-se não

assistir razão a recorrente, tendo em vista tratar-se de uma Tomada de Preços ondealicitante
recorrida apresentou regularmente tanto o CRC (a. 128-3º vol.), como também o Balanço eh
que está estampado o cumprimento do disposto no subitem 3.3.4., do edital (fls. 153/155 do
edital, pelos demonstrativos do ativo e passivo circulantes, bem comoos respectivos realizáveis
e exigíveis a longo prazo. ATO DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE STOCCO & ZIMMERMANN

LTDA: A insurgência limita-se à discordância de interpretação do subitem 3.3.3. “c”, do edital,
entendendo a recorrente que ao invés de constar as funções da equipe técnica, deveria constar
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os nomes das pessoas que as exercem. Reexaminando a documentação apresentada, resolveu

a CPL manter a habilitação, tendo em vista ter a exigência editalícia não exigiu, e nem poderia
exigir, relação do nome das pessoas que compõem a equipe técnica, mesmo porque não se trata
de equipe técnica profissional e sim, simplesmente, relação da equipe técnica e dos

equipamentos essenciais a execução das obras e serviços no viés operacional, o que, neste
particular atendeu plenamente a exigência editalícia. Nada mais havendo que se fizesse digno
de registro, foi lavrada a presente ata em que se assenta a decisão pela mantença das decisões
conforme já exposto nesta ata, devendo os autos subir na forma do 848, do art. 109, da lei

RÍGUES DAVID CARNEVALI PIMENTEL

Membro

MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI VICTOR FONSECA BILLER

Membro Membro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Fam?aéilo ,
=CNPJ N.º 45.152.138/0001-88 Emencipado em 28/10/1917 pau ldem [= da E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ovo Horizonte
ABRO

DA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

PARA

GABINETE DO PREFEITO

Senhor Prefeito,

Encaminho para decisão de Vossa Excelência o recurso impetrado pela licitante
J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI, bem como o ato de mantença da
decisão recorrida estampada na Ata de fls. 443/444,

Isto posto, propomos o conhecimento do recurso, negando-lhe provimento.

Novo Horizonte, 31 de agosto de-2020

Vi Ff
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PROCESSO Nº 187/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020

DESPACHO:

me A procuradoria Jurídica para parecer.

Devolva-se a seguir.

GABINETE, 31 de agosto de 2020

TOSHIO (TOY

Prefeito Municipal
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PROCESSO: 187/2020

Tomada de Preços: 024/2020

Interessado: Administração Pública Municipal

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA

Trata-se de processo licitatório que por meio de licitação na
modalidade tomada de preços busca a contratação de pessoa jurídica para execução de

obra e serviços de engenharia para revitalização da Avenida Domingos Baraldo.

Aos 17 de agosto de 2020 foi realizada sessão de abertura de

envelopes (fls. 431/433), sendo suspensa e o processo encaminhado à Diretoria de Obras e

Serviços Públicos para análise da documentação relativa à habilitação, no que concerne a

esse Diretoria.

Foi apresentada a manifestação e a Comissão de Licitações

inabilitaçãoalicitante JAF Construtora e Estrutura Metálica Ltda.pe Irresignada, a licitante JAF apresentou o recurso de fls. 437/440,Éepois, segundo entende, a primeira não apresentou índice financeiro e a segundanão

colocou apresentou responsável técnico. Recorreu, ainda, da sua inabilitação.aNenhum licitante apresentou contrarrazões.arenosa
O recurso foi analisado pela Comissão de licitação (f1s.443/444), que,

em juízo de reconsideração (art. 109, 8 4º da Lei 8.666/93), manteve a decisão de
eram,habilitação das licitantes. impugnadase a inabilitação da recorrente.

Os autos foram enviados ao Prefeito do Município, autoridade

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

É o relatório do necessário.

A habilitação vem disciplinada no art. 27 e seguintes da Lei nº

8.666/93 e consiste na apresentação de documentação relativa a habilitação jurídica,

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e

cumprimento do disposto no inciso XXXII do art. 7” da Constituição Federal.

No caso em análise foram levantadas questões relativas a

qualificação técnica e financeira, que levaram aos questionamentos levantados nos

recursos objeto de análise.

Sobre o tema, o edital da licitação previu o seguinte:

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.4.1. Registro ou inscrição naentidade profissional competente;

a) Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia - CREA, atualizado, da Empresa e de seu(s) Responsável(is)

Técnico(s);

a.(1) No caso de licitante(s) de outro estado, deverá(ão) validar(em) as certidões

com o visto do CREA — SP.

b) Comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação,

igual ou superior a 50% (cingiienta por cento), nos termos da SÚMULA Nº. 24, do

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fornecido por Pessoas

Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente registrado na entidade

profissional competente (CREA).

b.(1) A comprovação acima deverá ser efetuada através da apresentação de

Atestado(s) e respectivos Acervos Técnicos (CAT) para comprovação de aptidão

Técnico Operacional; somente serão aceitas se estiverem em nome da licitante.

b.(2) Deverá(ão) o(s) atestado(s) constar(em) a execução de obra(s) com a
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complexibilidade, área e serviços compatíveis ao objeto licitado.

b.(3) No caso de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, cujas

obras e serviços decorrerem de licitação pública, a licitante deverá juntar o

Contrato de Subempreitada, com a devida anuência do Órgão responsável pela

Licitação.

c) Relação das instalações, aparelhamentos e equipamentos, que serão utilizadas

para a execução dos serviços.

d) Declaração de disponibilidade da equipe técnica e do profissional, que se

responsabilizará pelos trabalhos,

e) Declaração de disponibilidade do aparelhamento, equipamentos e

instrumentos relacionados no item "d” que ficarão a disposição da obra, até seu

término.

f) Declaração de que a licitante conhece a Legislação Brasileira Sobre Meio

Ambiente, que irá cumpri-la e que assume a responsabilidade, sem ônus para o

Município de Novo Horizonte, por danos motivados pelo não cumprimento da

legislação pertinente,

g) Declaração na qual conste que a proponente, caso seja vencedora do certame,

venha possuir Licença de Funcionamento devidamente expedida pela autoridade

do local de sua sede, de forma ativa e em plena vigência.

Portanto, a comprovação da capacidade técnica profissional deverá

ser comprovada por meio da apresentação de certidão de acervo técnico, emitida pelo

CREA,o que está em consonância com o estipulado no art. 30, 81º, II, da Lei nº 8.666/93 e

súmula 23 do TCE/SP:

Art. 30, A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

81º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no

caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados
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fomecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências
a:

1- capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
rúvel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos;

SÚMULA Nº 23- Em procedimento licitatório, a comprovação da capacidade
técnico-profissional, para obras e serviços de engenharia, se aperfeiçoará
mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), devendoo edital
fixar as parcelas de maior relevância, vedada a imposição de quantitativos
mínimos ou prazos máximos,

Conforme é sabido, a CAT é apenas emitida pelo CREA em nome
do profissional e não da pessoa jurídica, cuja capacidade operacional é comprovada por
meio da apresentação de atestados. Tm

Passamos, assim, à análise da documentação apresentada pelos
recorrentes.

Do atestado técnico da recorrente

À recorrente foi inabilitada em virtude de não ter apresentado
prova de sua capacidade técnica operacional.

O atestado técnico apresentado pela recorrente foi anexado a fls.
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379/3287, consistente na construção e reforma de barracão comercial.

O objeto da licitação é a revitalização da Avenida Domingos
Baraldo, nesta cidade de Novo Horizonte — SP, compreendendo o fornecimento de todo o
material de construção empregado, equipamentos, mão de obra, canteiro de obras,
serviços complementares, transportes, etc. definidos no Plano de Trabalho, Memorial
Descritivo, Projeto, Orçamento e Cronograma. Consta no memorial descritivo anexo ao
edital a recomposição de trecho da canilização do córrego e obras de infraestrutura na
avenida, com guia, sarjetas, drenagem, passeio, calçamento, gradil de fechamento,
passarela de transposição, iluminação, etc.

Analisando o atestado técnico apresentado pelo requerente e o

mermorial descritivo, verificamos que não há sequer similaridade entre os objetos, deceedmodo que de fato não restou demonstrada a capacidade técnica operacional,—
Dorecurso contra as habilitações

O recorrente apresenta o recurso também contra as habilitações dos
licitantes JS Construção Civil Ltda. e Stocco & Zimmermann Ltda. Alega que a primeira
não apresentou índice financeiro e a segunda não colocou apresentou responsávele -

e

técnico.

Os documentos forma analisados pelo órgão técnico do Município,
queatestou a sua regularidade.

Analisando os documentos apresentados pela licitante JS

Construção Civil Ltda., verificamos que foi apresentado o CRC (fls. 128) e o balanço (fls.
153/155), estando atendido a exigência prevista no edital. ad

Já a licitante Stocco & Zimmermann Litda., observamos que não há
exigência no edital da licitação de que seja apresentada a relação de pessoas que
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compõem equipe técnica.

Conclusão

Em face do exposto, nos manifestamos no sentido de ser negado
trutora e Estrutura Metálica Ltda,provimento ao recurso apresentado por JAF Consct cão Eamantendo a decisão da Comissão de Licitação. «as, |

É o parecer. À consideração superior.

Novo Horizonte/SP, 03 de setembro de 2020.

AF1ATYadro Verolez
ádorJurídico
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PROCESSO LICITATÓRIONº 187/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020

DESPACHO:

Conheço do recurso impetrado pela licitante JAF
CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA

para, aditando por motivação a decisão da Comissão
Permanente de Licitações, assentada ata de fls. 443/444 é
parecer jurídico de fls. 447/452, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Comunique-se e dê-se prosseguimento,

Novo Horizonte, 03 de setembro de 2020.

eee). em,TOSHIO TOYOTA
PREFEITO MUNICIPAL.


