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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ovô Horizonte

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROC. Nº 216/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020

EMPRESA: AGUIA LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LIDA - CNPJ.

36.445.557/0001-83.

OBJETO: Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE

SALA ADMINISTRATIVA DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,

situada no Barracão da Prefeitura Municipal à Rua Prudente de

Moraes, nº 369, Vila Bauman, 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, constituindo partes integrantes desta

Tomada de Preços.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº
032/2020

Senhor Prefeito,

Ementa: Análise da impugnação ao Edital nº 138/2020 impetrado

pela empresa ÁGUIA LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.

1- DOS FATOS:

1. Trata-se da análise da impugnação ao Edital nº 133/2020,

interposta tempestivamente pela empresa supracitada, pessoa

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob
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o nº 36.445.557/0001-83, com endereço sede em Catanduva/SP,

na Rua Pará nº, 150, sala 5, pelos motivos a seguir:

1 - DO PLEITO:

2 A empresa ÁGUIA LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LIDA, apresentou
impugnação ao edital da Tomada de Preços em comento, cujo

objeto é a Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO

DE SALA ADMINISTRATIVA DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR ,

para atender os objetivos da Secretaria Municipal de Educação,

nas condições, especificações e quantidades constantes do

edital e todos os seus anexos.

Intenta a Impugnante, averbar o instrumento impugnatório ao

Edital em apreço, aduzindo, para tanto, em apertada síntese
que: sic...
“Para qualificação técnica das empresas interessadas em participar do certame, 3.3.5.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - b) Comprovação por Atestado(s) ou Certidão(bes) de Capacidade

Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,

necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no órgão competente,

considerado compatível a partir de 50% da execução do objeto - Perceba-se que o edital
exige que o atestado de qualificação técnica operacional seja acervado no CREA/ CAU,

o que é considerado pela jurisprudência dominante como ilegal.”

- Finalmente pede a impugnante seja o edita! alterado para retirar-se a exigência de

registro dos atestados técnicos de qualificação OPERACIONAL junto as entidades de

classe

rm - DA APRECIAÇÃO:

3, Em primeira análise, a Comissão Permanente de Licitações
conhece da Impugnação no juízo de retratação e, mantém a

decisão recorrida, tendo em vista que não há a exigência
preconizada no recurso impetrado pela ÁGUIA LICITAÇÕES E

NEGÓCIOS LTDA às fls. 94/101, dos autos do processo nº
216/2020, subitem 3.3.3., “in verbis”

3.3.8. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Arquitetura, em nome da 1 icitante;
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b) Comprovação por Atestado(s) ou Certidão(des) de Capacidade

Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) Jurídica(s) de direito
público ou privado, necessariamente em nome do licitante,
devidamente registrado(s) no órgão competente, considerado

compatível a partir de 50% da execução do objeto.
c) Relação forma! de equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos, bem como declaração formal de disponibilidade
de todos os equipamentos essenciais necessários para execução

das obras e serviços.

Nota-se que o edital em momento algum cita as

: siglas CREA/CAU e está em consonância exatamente ao disposto
na Sumula 24 do TCESP:

SÚMULA Nº 24
Em procedimento licitatório, é possível a exigência de

comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso
II, do artigo 90 da Lei Federal nº 8,666/93, a ser realizada
mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, 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. (Negrito
nosso)

Registra-se a Comissão que há existência de um comportamento

de impetração de recursos pela concorrente de natureza
meramente protelatória.

Pautado por estas questões, resta demonstrado que o presente
pedido não pode ser conhecido, nem como recurso, por não

preencher os requisitos de admissibilidade, nem como

impugnação, eis que eivado do vício, prejudicando
inexoravelmente, a análise do mérito e das razões invocadas

para a suspensão do certame.

Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, do julgamento objetivo, da finalidade,
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portanto, respeitadas as normas que regem a modalidade em

comento.

Iv - CONCLUSÃO:

5. Face ao exposto, entende-se:

(1) Pelo conhecimento e desprovimento da impugnação
impetrada pela licitante AGUIA LICITAÇÕES E

La NEGÓCIOS LIDA, face tratar de questões
eminentemente protelatória;

(IN) Pelo seguimento do certame com o encerramento e
fase de abertura dos envelopes de documentação e
Proposta; e.

(III) Pela commicação tempestiva à subscritora do

petitório de folhas 94/101 e disponibilização desta
decisão no sítio oficial da Prefeitura, para
conhecimento de qualquer interessado.

Novo Horizonte-SP, 04 de setembro de 2020
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Praça Dr, Euclydes Cardoso Castilho, 185 — Centro — Tel. (17) 3543-9003 1 3543-9000

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

PROCESSO Nº 216/2020 =p.
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020 —

DESPACHO:

1,' Conheço da impugnação apresentada pela licitante AGUIA

LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA para, adotando por

fundamento a manifestação da Comissão Permanente de

Licitações (f1s.118/121), para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Dê-se conhecimento ao interessado.

Prossiga-se no certame.

GABINETE,04 de setembro de 2020

)A
TOSHIO TOYOTA

Prefeito Municipal


