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PREOCESSO Nº 218/2020

TOMADA DE PREÇOSNº 033/2020
OBJETO: Contratação de obras de engenharia para AMPLIAÇÃO DA EMEB HEBE DE

ALMEIDA LEITE CARDOSO, situada à Avenida da Saudade, nº 965, Jardim Almici, 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
Tomadade Preços.

ASSUNTO — MANIFESTAÇÃO — IMPUGNAÇÃO

Senhor Prefeito:

Trata-se de Impugnação impetrada INTEMPESTIVAMENTE pela
Licitante, AGUIA LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA - CNP) Nº 36.445.557/0001-83.

Em primeira análise, nota-se que a impugnação nem mesmo
poderia ser conhecida ante à sua extemporaneidade.

Todavia, no interesse da própria Administração esta Comissão
Permanente deLicitações tomou conhecimento da peça protocolada, dando-lhe regular

AN processamento ainda que como direito de petição garantido Constitucionalmente,
fincado na obrigação de zelar pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37
“caput”, da Constituição Federal.

Sucede que tal instrumento não é o mais adequado para o fim

que o licitante almeja, qual seja, “suspender o certame, realizando todas as correções
necessárias”, senão vejamos.

Ante a intempestividade 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 AGUIA
LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA às fis. 93/100, dos autos do processo nº218/2020, /

subitem 3.3,3., “in verbis”: NO

3.3.3. — QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura, em nome da licitante;
b) Comprovação por Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade
Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito público ou
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privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no
órgão competente, considerado compatível a partir de 50% da execução do
objeto.
c) Relação formal! de equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos, bem como decinração formal de disponibilidade de todos os
equipamentos essenciais necessários para execução das obras e serviços.

Nota-se que o edital está em consonância exatamente ao
disposto na Sumula 24 do TCESP>

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

(SN qualificação operacional, nos termosdo inciso ||, do artigo 30 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 q imposição de
quantitativos mínimosde 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)

Ademais, a petição apresentada foi protocolada no dia
02/09/2020 às 20h29m, na Divisão de Licitações e Contratos, exatamente após o
expediente do departamento que se encerrou às I7h00. Sendo que a sessão de abertura
ocorrerá às 09h00 do dia 04/09/2020, portanto, INTEMPESTIVA e, em desacordo com
os itens 14.3, e 14,4, do edital, que assim estabelece:

14.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente
edital perante a Administração o licitante que não o fizer até o
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação.

14.3. impugnações devem ser protocolados diretamente na
Divisão de Licitações e Contratos, dirigidas ao subscritor do
Edital,

Registra-se a Comissão que há existência de um comportamento
de impetração de recursos pela concorrente de natureza meramente protelatória, vez
que a mesma tem assim se comportado em outros processos licitatórios desde que a
empresa ÁGUIA teve sua suspensão temporária de participação em licitações com a
Administração expirada.

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 da intempestividade,
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prejudicando inexoravelmente, a análise do mérito e das razões invocadas para a

suspensão do certame.

A Impugnação ao Edital de Tomada de Preços nº 135/2020, por

apresentar o vício da INTEMPESTIVIDADE NÃO FOI CONHECIDA, restando prejudicada,

de pronto, a devida análise do MÉRITO. Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, do julgamento objetivo, da finalidade, portanto, respeitadas as normas que

regem a modalidade em comento.

Faço os autos subirem à deliberação de Vossa Excelência, para

efeito do que dispõe o 54º, do artigo 109, da Lei nº 8.666/93, com proposta de

INDEFERIMENTOna sua totalidade.

Novo Horizonte, 03 de sgtembrprde
2020

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



íPrefeitura Municipal de Novo Horizo
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — Centro — Tel. (17) 3543-9003 / 3543-:

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

PROCESSO Nº 218/2020

TOMADA DE PREÇOSNº 033/2020

DESPACHO:

Conheço da impugnação apresentada pela licitante AGUIA

LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA para, adotando por
fundamento a manifestação da Comissão Permanente de

Licitações (f1s.117/118), para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Dê-se conhecimento ao interessado.

Prossiga-se no certame.

GABINETE,03 de setembro de 2020

—
TOSHIO TOYOTA

Prefeito Municipal


