
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE alibem, [Emas
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 & NINO

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NôvôHorizônte TRAC

JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS NOS AUTOS DA CONCORRÊNCIA Nº
003/2022.

PROCESSO Nº 083/2022

CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

EDITAL Nº 060/2022

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA

ILUMINAÇÃO DA TECNOLOGIA CONVENCIONAL POR LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, compreendendo o fornecimento de

todo o material empregado, equipamentos, mão de obra, canteiro de obras,
serviços complementares, transportes, etc., conforme Termo de

Referência, Memorial Descritivo, projeto, orçamento e cronograma, anexos

ao presente edital.
RECORRENTES: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME.

C & F EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS TELEFÔNICOS E SERVIÇOS LTDA.

Senhor Prefeito,

Com fundamento no $4º do art. 109, da lei 8.666/08, vem

esta comissão, manifestar-se sobre os recursos impetrados pelas nas
licitantes ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LIDAME e € & EF

,

EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LIDA, o que o fará
individualmente para, ao final, posicionar-se quanto aos mesmos: de,

RECORRENTE: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME

Insurge a recorrente, exclusivamente sobre matéria de
K

natureza editalícia, notadamente quanto ao índice adotado como grau de

indevidamente no subitem 10.3.3. do edital de concorrência nº 060/2022
(fls. 393/verso do 2º volume).
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Ainda que tal matéria é intempestiva para tratamento no

recurso, vez que qualquer pessoa (inclusive a licitante recorrente)
poderia impugnar o edital, ou mesmo representar ao Tribunal de Contas

nos termos do art. 41, 82º, da Lei 8.666/93, o edital e seus anexos
foi objeto de análise em representações ao Egrégio Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo - TC. 00011806.989.22-4 e TC. 00011886.989.22-7, cujas
determinações foram cumpridas rigorosamente, NADA CONSTANDO POR PARTE

DAQUELE ORGÃO CONTROLADOR QUE DESABONASSE O GRAU DE ENDIVIDAMENTO.

Assim, esta comissão em juízo de reconsideração, por
unanimidade dos seus membros mantém a decisão pela inabilitação da

licitante ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LIDA-ME, conforme decisão
assentada na ata de julgamento às fls. 2269/2271 - volume 12.

RECORRENTE: C & F EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LIDA

Insurge a recorrente, sobre matéria de natureza
editalícia, notadamente quanto a qualificação técnica exigida no item

10,4.1., alínea “b” do edital (fls. 394-volume 2), quanto a comprovação
de desempenho anterior fundado na súmula 24 do TCESP, bem como o índice
adotado como grau de indevidamente no subitem 10.3.3, do edital de

concorrência nº 060/2022 (fls. 393/verso do 2º volume):

QUANTO A CAPACITAÇÃO TÉCNICA:

A decisão da comissão, em juízo de reconsideração, é pelo
acolhimento do recurso conforme, inclusive, entendimento de reforço
trazido pela área de engenharia, em documento juntado às fls. 2301/2302
- deste volume.

QUANTO AO GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

Igualmente quanto ao já exposto no recurso impetrado pela
licitante ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME, ainda que tal
matéria é intempestiva para tratamento no recurso, vez que qualquer
pessoa (inclusive a licitante recorrente) poderia impugnar o edital, ou

mesmo representar ao Tribunal de Contas nos termos do art. 4l, $2º,
da Lei 8.666/03, o edital e seus anexos foi objeto de análise em

representações ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TC.
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00011806.989.22-4 e TC. 00011886.989.22-7, cujas determinações foram

cumpridas rigorosamente, NADA CONSTANDO POR PARTE DAQUELE ORGÃO

CONTROLADOR QUE DESABONASSE O GRAU DE ENDIVIDAMENTO.

Assim, esta comissão em juízo de reconsideração, por
unanimidade dos seus membros mantém a decisão pela inabilitação da

licitante C & F EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA,

por não atender ao grau de endividamento.

Novo Horizonte, 01 de setembro de 2022

Comissão Permanente de Licitações:| «EEE/ po.
JÉTHERO SERGIÉ FGUES MARIA SILVEIRA ZOQUI

i i Membro

UT o

ALINE VAZ BERTO ER
Membro Membro

A,
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PROCESSO Nº 083/2022

CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

E,
DESPACHO:

A Procuradoria Jurídica para manifestação, retornando-se para
decisão dos recursos.

GABINETE, 01 dg setembro de 2022

di
MELLO BELENTANI

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
PROCURADORIA JURÍDICA

Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo
Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridico(G)novohorizonte.sp.gov.br

PROCESSO: 083/2022

CONCORRÊNCIA: 003/2022

Interessado: Administração Pública Municipal

Assunto: Recursos

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA

Trata-se de processo licitatório que, por meio de licitação na

modalidade concorrência, busca futura contratação de serviços de engenharia para

revitalização da tecnologia convencional por Led do parque de iluminação pública do

Município de Novo Horizonte.

A fis 2232, na ata de encerramento e abertura dos envelopes e

documentos de sessão pública, foram apreciados documentos de inabilitação quanto aos

itens 10.3.3, 10.2.4, 10.2.1 e 10.5.6, relevando os documentos com análise mais detida, tais

como acerto técnico, para a Comissão Permanente de Licitação, e com parecer de unidade

técnica da casa.
.

Na folha 2264, foram apreciados individualizadamente os

documentos de forma mais detida, consignando, cada qual, sua habilitação, ou ainda, os

motivos de sua inabilitação.

Na folha 2269 fora fixado, por nova ata, a reunião de julgamento da

fase de habilitação, decidindo a respeito do tema.

Na folha 2273, pela licitante ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E

* MONTAGENS LIDA-ME fora impugnado o iten 10.33 com relação à capacidade

econômica, entendedo que tal exigência contábil não usual infraciona o princípio da

ampla concorrência.
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Na folha 2284, pela licitante C&F EMPREEENDIMENTOS

LEÉTRICOS TELEFÔNIOCS SERVIÇOS LTDA, foi impugnada a qualificação técnica,

pelo acervo e documentaçao acostados, nos termos do iten 10.4.1 lebtra “b” do edital.

Impugna também o índice de capacidade econômica utilizado pelo edital.

A equipe técnica reapreciou a documentação já acostada, bem como

os novos documentos, e entendeu que seria o caso de habilitar a empresa C&F

EMPREEENDIMENTOS LÉTRICOS TELEFÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, mantendo a

inabilitação das demais.

Em julgamento dos Recursos, a Comissão Permanente de Licitações

decide da seguinte forma:

1 Quanto à licitante ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E

MONTAGENS LIDA-ME, a matéria de impugnação editalícia é intempestiva, vez que,

qualquer pessoa poderia impugnar o edital, ou mesmo, representar petante o TCE, e, não

o fazendo, resta preclusa a impugnação. Outrossim, analisando detidamente os

fundamentos lançados, temos que o edital e seus anexos foram objeto de análise pelo

Egrégio Tribunal, nos autos 00011806.989.22-4 e TC 0011886.989.22-7, e nada foi

constatado por parte daquele orgão. Assim sendo, manteve a sua inabilitação.

2 Quanto à recorrente C&F EMPREEENDIMENTOS ELÉTRICOSE
SERVIÇOS LTDA, foram analisados os documentos de sua capacidade técnica e grau de

individamente. Quanto à capacidade técnica, seguindo o entendimento de reforço trazido
pela área de engenharia, fora acolhido o recurso, e considerada habilitada. Todavia, com

relação ao grau de endividamento, analisando detidamente os fundamentos lançados,

temos que o edital e seus anexos foram objeto de análise pelo Egrégio Tribunal, nos autos

00011806.989.22-4 e TC 0011886.989.22-7, e nada foi constatado por parte daquele órgão.

Assim sendo, a comissão permanente de licitação manteve a sua inabilitação.
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Fora utilizado o artigo 43, 83º da Lei 8.666/93 com a finalidade de

esclarecer e complementar instrução do processo, na medida em que, a alegação de

descumprimento do edital de licitação, permite a juntada de documentos

complementares.

Em face de todo o exposto, a comissão enentedeu que: quanto à

licitante ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LIDA-ME, mesmo após a

análise do seu recurso, manteve a sua inabilitação, e quanto à recorrente C&F

EMPREEENDIMENTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA, quanto à capacidade técnica,

seguindo o entendimento de reforço trazido pela área de engenharia, fora acolhido o

recurso, e considerada habilitada. Todavia, quanto ao seu grau de endividamento, a

comissão de licitação manteve a sua inabilitação.

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, validade de documentos apresentados com erro material, e

veracidade dos quantitativos apresentados no atestado de capacidade técnica.

No caso em análise foram levantadas questões relativas a

qualificação técnica, e grau de endividamento, que levaram aos questionamentos

levantados nos recursos objeto de análise.

Todavia, em diligências complementares, foram sanadas eventuais

dúvidas. Não se trata de anexar novos documentos, mas sim, de averiguar a veracidade

dos documentos já anexados, após serem impugnados em sede de recurso. Com a

finalidade de diligenciar acerca das razões recursais, conforme permitido pelo artigo 43,

$3º daLei 8.666/93 foram sanadas as controvérsiase afastadas as impugnações.

Portanto, a demonstração da capacidade técnica foi comprovada

por meio da apresentação de certidão/atestado, o que está em consonância com o
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estipulado no edital e sâmula 24 do TCE/SP.

Quanto ao grau de endividamento, fora objeto de análise pelo

Tribunal de Contas os itens do Edital, sem qualquer apontamento. Outrossim, já preclusa

a oportunidade para sua impugnação.

Conclusão

—, Em face do exposto, nos manifestamos no sentido de serem

conhecidos os recursos apresentados, e, no mérito, negado provimento, mantendo a

decisão da Comissão de Licitação.

E o parecer. À consideração superior.

Novo Horizonte/SP, 06 de setembro de 2022.

N,

Pa
Leonardo Volpe Pinhabel
Procurador Jurídico

rm
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PROCESSO. Nº 083/2022

CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

“DESPACHO:

Pelas razões constantes de fls. 2303/2305, trazidas pela da

Comissão Permanente de Licitações pela mantença da decisão de

Inabilitação e parecer da Procuradoria Jurídica de fls. 2307/2310,

no mesmo sentido, que adoto por fundamento, conheço dos

recursos impetrados pelas empresas ILUMITERRA

CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME e € & F

EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS TELEFÔNICOS E

SERVIÇOS LTDA para, no mérito JULGÁ-LOS

IMPROVIDOS.

Publique-se.

Comunique-se e dê-se prosseguimento.

Prefeito Municipal


