
BritoO MPSEE RIA EE METER

CEE
EDe: Energy9 Engenharia e Consultoria <energy9 consultoriaDoutlook.com>

Enviado em: segunda-feira, 11 de maio de 2020 14:59

Para: Brito

Assunto: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2020 - Esclarecimentos/Impugnação TCE

Boa tarde!

Excelentíssimo Senhor Doutor Toshio Toyota
DD Prefeito Municipal deNovo Horizonte - Estado de São Paulo

Subscritor do Edital nº 024/2020 - Tomada de Preços nº 004/2020

Tem a presente mensagem eletrônica a finalidade de anteceder, (para possivelmente evitar caso sejam esclarecidas as

dúvidas a seguir elencadas), a protocolização do remédio legal assegurado pelo art. 41, 8 1º, da lei nº 8666/93

Pois bem, da leitura do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2020, com o objeto Contratação de serviços

continuados para “MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO

HORIZONTE, DISTRITO DO VALE FORMOSO, PORTO FERRÃO, LOTEAMENTOS E
CONDOMÍNIOS?; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta)

meses, conforme especificações constantes do Anexo 1 — (projeto Básico), parte integrante deste Edital.

Ante exposto, indaga-se:

1 — Quais seriam os fornecedores dos materiais previstos no item 2, já que o fornecimento de materiais sem

homologação causaria prejuízo a contratada?

ANEXO IV

2.4. Compete a CONTRATANTE, além das disposições contidas no Edital:

a) disponibilizar, com necessária antecedência todo as materiais para reposição, tais como: lâmpadas,

reatores, relês, fios, soquetes, base para relês, braços para luminárias, luminária, cabeça para luminária,

cintas metálicas, caixa magnética, fita isolante, e qualquer outro material elétrico utilizados nos

serviços;

2 — Na modalidade Pregão, todavia, tendo em vista que tal modalidade objetiva dar celeridade às contratações públicas,

bem como reduzir as formalidades verificadas na Lei de Licitações, sabiamente foi vedada a exigência de garantia para

fins de licitação, conformese verifica noart. 5º, inc. L da Lei federal nº 10.520/02, fato festejado pela doutrina.

Do edital item 2.2 - Compete a CONTRATADA, além das disposições contidas no Edital:

h) manter a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global,

prestado para assinatura do presente instrumento, em uma das modalidades: caução em dinheiro; título

da dívida pública; seguro garantia ou fiança bancária.

Quala justificativa apresentada pela administração para exigir seguro garantia do presente certame?

3 - Do edital:

3-— 8.4 Qualificação Técnica:
a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
b) Comprovação da aptidão para desempenho de atividade operacional pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, assim consideradas 50% a 60%

(cingiienta a sessenta por cento) da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e

tecnicamente justificado, nos termos da SÚMULA Nº, 24, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo, fornecido por Pessoas Jurídicas de Direito Publico ou Privado.
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c) Declaração formal da disponibilidade de equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos,
veículos, máquinas, aparelhamentos e equipamentos, que serão utilizadas para a execução dos serviços.

Na qualificação técnica não foi solicitado que o engenheiro que comprava o desempenho de atividade através de CAT,

seja também responsável técnico da empresa perante o CREA?

4 — Podemos apresentar CAT de engenheiro eletricista que não seja responsável técnico da empresa?

5 — Citado a sumula 24 o TCE, por que não consta no edital também os termos da sumula 23 e 25 que são pertinentes

ao presente objeto.

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), devendo o edital fixar as parcelas de maior relevância, vedada a imposição de

quantitativos mínimos ou prazos máximos.

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação
operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ouprivado, devidamente

registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos
mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim
consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente

justificado.

SÚMULA Nº 25 - Emprocedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar

mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execução dos serviços.

Na certeza do pronto atendimento ao quanto se questiona, despedimo-nos mui atenciosamente.

Pedro Alessandro
Energy9 - Engenharia e Consultoria
(11) 9.8153-8660
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