
Ilmo. (a) Sr. (a)

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SÃO PAULO - SP

em face dos termos do STazões de fato e motivos de

direito que passa a expor.

DAS RAZÕES DE FATO

Consta do Edital de Concorrência nº 03/2022, que, em 16/05/2022, às 09h00min, este

Município promoverá sessão pública para:

Av. Tiradentes: nº 1384 «Luz - SãoPaulo - SP - Gep:: 01102-006 - Telefax : (11) 3313-3426
E-mail: worldéontdfuol com :br=worldcomBjblight.com.br - way Jblight-com.br
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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

As questões s do Edital

que permitiram qui de outros pontos

que sequer foram verific: 9Seu prosseguimento.

DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM “CONCORDATA”

(RECUPERAÇÃO JUDICIAL LEI 11.101/2005)

Incicialmente cumpre nos transcrever trecho do item em discussão, qual seja:

“08.2. Não será permitida a participação de pessoa fisica, de consórcio de

empresas, de empresas em regime de falência ou concordata, estando também

abrangida pela proibição aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensão

Av. Tiradentes nº (5B4 Luz - São Paulo SE- Cep: DT1ÓB-00 - Teleiax : (41) 3313-3428
Emails worldcondjuol. com.br woridednimjblight.com.br-= www jblightcom.br
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PMNH ÍFolha

As
temporária de licitar ou contratar com q Administração (...) “

No item 08.2 acima transcrito, quando a impugnada impede empresas em recuperação

judicial (concordata no texto) de participarem do certeame, fere os princípios da igualdade,

da competitividade e da legalidade;-primei Sato de que a empresa em recuparação

do normalmente, possui

melhor que outro

icidade, da

onvocatório, do
probidade administrá

julgamento objetivo e dos que lhes

Como bem expõe Diógenes Gasparini (Parecer. BLC, out./2002, p. 645.), “cabe, então, à

Administração Pública licitante exigir, apenas, a comprovação dos elementos

indispensáveis à execução do objeto licitado. S6 o que, nesse sentido, for pertinente pode

ser exigido, sem, por óbvio, ultrapassar O rol máximo das exigências consignadas nos

mencionados incisos do art. 30 da Lei Federal das Licitações e contratos da

Administração Pública”.

19-8426000 -Telefax:(13)= jbight.comibrAy. Tiradentes nº 4884 -Luz.- São Paulo- SÊ-- Cep: dio
Eimail:'Wotldconquol.com.br« worldcomgjblight.com.br
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Imprescindível trazer ao lume do caso o escólio do Douto Jessé Torres Pereira Júnior

acerca da competitividade, in COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E

CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, P. 66, 2006,a saber:

Iguer modo, violar

ntajosidade). Veja-se
LEI DE LICITAÇÕES

dição, Dialética,

o escólio do douto Máatg

E CONTRATOS ADMNISTRATIVO

págs. 63,:

“2.1.1) O princípio da República: a gestão mais eficiente dos recursos públicos A

licitação envolve a prática de uma série ordenada de atos jurídicos
(procedimento) que permita aos particulares interessados apresentarem-se

perante aAdministração, competindo entre si, em condições de igualdade. O ideal

vislumbrado pelo legislador é, por via da licitação, conduzira Administração a

Av. Tiradentes: nº 4384 - Luz - SãoPaulo:- SP-- Cep : 01102-000 - Telefax: (11) 3343-3426
Email: worlideonquol.com.br -worldcomBjblignt.com.br- www jbight.com.br
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Áv. Tiradentes: nº 1384 - Luz - São Paulo- SP -Cep : 01102-006 -

PRNTE na

Se bb
realizar o melhor contrato possível: obter a maior qualidade, pagando o menor

preço. Rigorosamente, trata-se de desdobramento do princípio mais básico e

fundamental que orienta a atividade administrativa do Estado: o princípio da

República. Toda atuação administrativa orienta-se à satisfação dos interesses

supra-individuais. O administrador.-não:possui disponibilidade do interesse que

escolher o modo

ca, contudo,

posteriormente (Emen ção Federal. Não

obstante, a eficiência é princípio “queSvineula"e deve nortear as contratações

públicas. O gestor público deve sempre buscar a melhor e mais adequada solução

para os problemas administrativos, tendo como parâmetroo interesse público e a

legalidade. Como reflexo correlatos à eficiência, tem-se que a opção contratual

deve buscar soluções econômicas e célere para o problema em questão. Na gestão,

o administrador está obrigado a agir buscando como parâmetro a melhor atuação,

tem o compromisso indeclinável de encontrar a solução mais adequada

economicamente na gerência da coisa pública, buscando sempre a realização dos

Email: worldeondluol.com.bt = worldeomBblighi.cóm.bF-= ww]
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MNH TEsiha
eme

ecursos públicos possam ser gastosda forma mais vantajosa eehciente. Esse bom

trato da res publica, atendendo à eficiência e à economicidade, tem relação
direta com a concepção de Estado Democrática de Direito, no qual as regras e a
atuação administrativa buscam dar garantias à coletividade, mas também

protegem o indivíduo, inclusive de uma atuação exageradamente onerosa ou
”ineficiente do Estado que ele

Em suma, no instrumento

convocatóri tividade do certame,

&

previstas na ke

'
icipação de

8.666/1993

$1º Evedado
es

públi

s de convocação, cláusulas ou3
1 - admitir, prever, incluir ou

condições que comprometam, restrinjam ou frustremo seu caráter competitivo,

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto

do contrato, ressalvado o disposto nos $$ 50 a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei no

8.248, de 23 de outubro de 1991;

Tiradentes nº 1984-Luz - São 110
E-maáil.: worldcontiluol. comibr=«worldcomiBjblighit.com bi-s
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wWivw bright: com:br
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Av. Tiradentes nº 4384 « Luz- SãoPaule:- SÊ-- Cep: 0110.

Neste mesmo sentido, o art. 27, da 8.666/93, estabeleceu que a documentação referente à

qualificação econômico - financeira consistirá, entre outras, na apresentação de certidão

negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física.

Ou seja, outro po: razemos a baila apenas por

argumentação e enha sua falência

“O TCU deu ciênci
É

s, é possível a

participação de empresa em recuperaça sdeque amparada em certidão

emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está

apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos

termos da Lei n. 8.666/1993.” (TC, Ac. 8.271/2011-2º Cam., DOUde 04.10.2011)

Da mesma forma, a jurisprudência nacional é praticamente unânime ao dispor sobre a

ilegalidade de disposições que pretendem impedir que empresas em recuperação judicial

participem em licitações, senão vejamos:
a

tase:(11) 8313-8426:
Email: worldconQuol.com.br = worldcomiBibiight.com.br« VAN ig Ecom.br
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Av. Tiradentes. nº 1204 - Luz - São Paulo- SP - Cep :1102.0060 - Telefax :(

LTDA
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.

CONCORRÊNCIA. EMPRESA  SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. INABILITAÇÃO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SEGURANÇA

CONCEDIDA. 1 -

Na espécie dos autos, constatada a ausência de motivação idônea a ensejar a

inabilitação da impetrante em procedimen o de concorrência pública,

concedeu a tutela

do. (TJ-RS -

dia de Julgamento:
licitações públic:

AF: 70054779087 RS,
à

31/07/2013, Sexta Câmara Cível, Dat

20/08/2013)

é-Publicação: Diário da Justiça do dia

Assim, é pelo exposto, deve o presente edital ser recolhido e procedido à exclusão do

item impugnado, fazendo-se incluir as disposições do art. 27. Da Lei 8.666/93.

E-mails worldéongjuol.com.br = worldcomiBjblight.com.br- ww jbiighicom.br
41) 3313-8426
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Av. Tiradentes: nº 1384

PANEfFoma]

AçARO
DA ATESTADOIDE CAPACIDADE TÉCNICA

Consta do item 10.4.1 “b” que: “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% (cinquenta por cento), nos termos
da SÚMULA Nº. 24, do Egrégio Tribuna Contas do Estado de São Paulo,

fornecido por Pessoas Jurídicas de Direito Publico ou Privado, devidamente

registrado na

Referido artigo de lei autoriza ração Pública exija o Atestado de

Capacidade Técnica, nada estabelecendo sobre a imprescindibilidade de apresentação do

contrato de subempreitada devidamente anuído.

Logo, não havendo autorização legal para exigência de documentação complementar para
habilitação da licitante ao certame, por óbvio que se verifica nítida afronta ao princípio da

legalidade disciplinado no art. 327, da CF.

Luz - São Paulo- SP.- Cep: 01162-000 - Telefa: 4Email: woridconquol.com.br=worideomjplight.com.br= ww, iblightcomibi
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É dizer que, se a lei não autoriza, não pode a Administração exigir, posto que não lhe

facultado (ou exigido) pela lei.

De bom alvitre ressaltar que a referida documentação pode, no momento da abertura do

a fim de certificar a validade do

a lei lhe autorize, exija ou

O
DE ATESTADO;

ENTE REGISIRADA:EM:CONSE

ntemente, Óp Festação

Art. 30. A documentação initar-se-á a:

(.)
$SIº 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

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

1 - capacitação têcnico-profissional: comprovação do

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
Av. Tiradentes: nº 4384 « Luz - SãoPaulo- SP- Cep: 01102-000 -Teletax: (1%) 9313-3426

E-mail: woridcongual.com.br = worldcomBjbiight. com.br-= www jbiight-com.br
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Av. Tiradentes: nº 1384 - Luz - SãoPaulaSP--Cep : 01102-000 -Tele

E“devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço

de caracteristicas 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;

E como bem s , Várias exigê de ser cumprida

pelo edi estado. elo quejabsolutamente

ilegal ênte 1 ente

o isolado de cobre

o T50V/105ºC,
fo

lumi

0,

equ e
É

e co

Entretanto ; volvimento de

qualquer projet
É

gências constantes

nas NBRs da ABNT isdição sobre o local em

que serão executadas as
i

, sem descuidar dos princípios de

segurança.

A alimentação do sistema de força será através das redes secundárias da ENERGISA

(concessionária local), alimentando os padrões trifásicos de energia elétrica, os quais farão

as alimentações aos circuitos de iluminação pública, com condutor de aterramento

independente, circuito trifásico 220/127V, cores distintas para os condutores fases, neuíro e

terra.

Eimail:worldconQuoL. com.br =wofldcomBjplight.com.br= www Jbiight.com:br
ax: (41) 8815-3426
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PMNHTFolha |
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Quanto aos condutores, estes devem ser escolhidos mediante estudo econômico que leve

em consideração: densidade e crescimento da carga, capacidade de transporte de energia,

características da área, perdas técnicas, reaproveitamento dos padrões e agressividade da

atmosfera. As escolhas dos condutores devem obedecer aos critérios estabelecidos na NDU

035, item 6 e as normativas referentes:a-espegifi nstrutivas.

Condutores co E;composto
ara 70%

p

(PVC), utilizados

apenas p eração, a qual
Énão se a o pode

ntre 0,6/,

te, à
v mp

ão ci edital, devemos sé os

ão “form lá concessionári os

idos na NDU 010;Hitérios construtivos

para acesso dosar citados agi

energi

2 0PCIY

DO DIREITO

A Lei 8.666/1993

observância do princípio constitui

õ destina-se a garantir a

a, bem como a seleção daproposta

mais vantajosa para a administração.

Esse mesmo artigo veda o estabelecimento de cláusulas ou condições que comprometam,

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, assim como veda o tratamento

diferenciado de natureza comercial, conforme a seguir:

Aw. Tiradentes: nº 1384 - Luz - SãoPaúlo- SP -Cep: 01162-050 = asc (40) 8BAS-BAL6
E-mail: woildconQuol.combr=worideomBjblight.com.br-- ww. jbiight:com.br
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AM. Tiradentes nº 384 - Luz- São Paulo

Jo É vedado aosagentes públicos:

1 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou

condições que comprometam, restrinjam ou frustremo seu caráter competitivo,

inclusive nos casos de sociedade cooperativas, e estabeleçam preferências ou

distinções em razão da naturalidadezada se omicílio dos licitantes ou de

qualquer outra circunstêr finente ou irre specífico objeto

do contrato, ri 2

t. 30 da Lei

efetiva e devida

iténs serem retificã

Termos em que,
pede e espera deferimento.

2.120,645/0001.)
WORLDCOM COMERCIAL LTDA - ME

é

Novo Horizonte, 11 de maio de 2022. Ê ô

VANESSA DE f Assinado de forma
digital por VANESSA

SOUZA ADE SOUZA ds Tiradentes, 1.384

LEITE:30621 7871 1TE:30621787876 q Ponte Pequena - CEP ciio2-000dd
.

022.05.11 cuia “ Ao PAULO - EP argent
876 fo 17:04:21 -03'00'E

;::01102-008 -Teletasx [ao] 3513-3426.
worldcongivol.com.br = wofldeomBjbiight. combiwc ijblightcom:br
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11/05/2022 16:12

[Folha |
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

; x - -
02.420, 449/000149 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO |cones
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
WORLDCOM COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

WORLDCOM ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL,

46.73-7-0D - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.52-4.00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
45.30-7-01 « Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
77.19-5-99 - Locação dê outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2:01 « Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

GÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV TIRADENTES 1.384 ad
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

01.102-000 PONTE PEQUENA SAO PAULO SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

worldcomwoldcom.com.br (11) 3313-3426/ (11) 3313-3426

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)ais
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

arraia eicaearta

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2022 às 16:11:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 é

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO

E
ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404| Fax: (83) 3244-5484

http:/Avww.azevedobastos.not.br

RARA !

;
E-mail: cartorio(Dazevedobastos.not.br |
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 5
7o

- creesem e cms cem g
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Inferdições e Tutela
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 2
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, 18
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos di
notas & registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1xX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
hitps://corregedoria.tipb jus.br/selo-digital/.

-

4a"

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WORLDCOM COMERCIAL LTDA ME tinh=
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WORLDCOM COMERCIAX
LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. z

Nesse sentido, declaro que a WORLDCOM COMERCIAL LTDA ME assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização de

documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código c

Autenticação Digital! ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. .

IP

OjUSLNDOP

JEPIBA,

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 10/02/2022 15:15:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acorc
com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WORLDCOM COMERCIAL LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-m
autenticaDazevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hitps://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código
Autenticação Digital
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Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
*Código de Autenticação Digital: 72392504181351550966-1 a 72392504181351550966-5
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. BIpo:

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d7347d94t05712de9feSbc05ba91a4991c69dOc6fSdBs05978047a6378b385b248431e0b0861385b2be975c27515e2327 3cf5b20d051es4dff7af2d1do
9756dc528560b61c85bfeiba233aab
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