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PROCESSO. Nº 344/2020 22)
CONCORRÊNCIA Nº 008/2020

DESPACHO:

Conheço dos recursos impetrados pela licitante

SAMPIETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  -—

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA(fls. 276/279 e 282/286) e, no

mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter o parecer
técnico de fl. 272 e a decisão da Comissão Permanente de

Licitações de fls. 294/296, adotando por motivação o Parecer da
Procuradoria Jurídica de fl. 298/301.

Comunique-se o impetrante com cópia do presente
despacho, acompanhado da motivação adotada.

Novo Horizonte, 20 de abril de 2021
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PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 344/2020
CONCORRENCIA: Nº 008/2020
EDITAL: Nº 210/2020
OBJETO: EXTENSÃO DE REDE COMPACTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA
RODOVIA VICINAL NVH 050.

Face ao ofício encaminhado de 11.267, 1.269 e f1.271 pela Divisão de
Licitações à este departamento, no que tange a providenciar análise dos acervos
técnicos apresentados pelas licitantes, deixo meu parecer técnico:

SAMPIETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO — COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA — CNPJ nº07.123.360/0001-20, para efeito de cadastro junto
a Divisão de Licitações e Contratos, consta a Certidão nº CI — 2474244/2021
do CREA-SP — Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo,
com o home de Carlos Antônio Sampietro CREASP — 5061445940, Paulo
Ricardo Pereira Galante de Souza CREASP — 5063674310 e Fernando Cesar
Ruiz CREASP — 5060498884 como responsáveis técnicos da empresa, e o
acervo técnico juntado neste documento, estãode acordo com as exigências
técnica do edital.

TOP POWER ENGENHARIA LTDA — CNPJ nº13.433.616/0001-06, para
efeito de cadastro junto a Divisão de Licitações e Contratos, consta a Certidão
nº Ci - 2453113/2021 do CREA-SP — Conselho de Engenharia e Agronomia do
Estado de São Paulo, com o nome de Waldomiro Antônio Junior CREASP —

5062827338, Marcio Jose Sturaro CREASP — 5061271722 e Júlio Cesar
Starnini de Camargo CREASP — 5061577699 como responsáveis técnicos da
empresa, e o acervo técnico juntado neste documento, estão.de acordo com
as exigências técnica do edital.

E. E. GOUVEA ENGENHARIA EIRELI — CNPJ nº 23.786.513/0001-75,
para efeito de cadastro junto a Divisão de Licitações e Contratos, consta a
Certidão nº CI — 2475596/2021 do CREA-SP — Conselho de Engenharia e
Agronomia do Estado de São Paulo, com o nome de Eric Evangelista Gouvea
CREASP — 5069236418 e Paulo Alcestre Teixeira da Cunha CREASP —

0800679643 como responsáveis técnicos da empresa, e o acervo técnico
juntado neste documento, estão de“acordo com as exigências técnica do edital.

Desta forma todas as empresas possuem condições técnicas para execução
da obra.

Sem mais para o momento aproveitamos para renovar nossos votos de mais
elevada estima e consideração.

f limo. Sr. -
Antonio Brito Mantovani
Chefe da Divisão de Licitações e Contratos
Novo Horizonte - SP

Rua São José, 593 - Centro — Novo Horizonte - SP -- Fone (17) 3542-2508
Email. obraseservicosQ)novchorizonte.sp.gov.br
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PROCESSO. Nº 344/2020
CONCORRÊNCIA Nº 008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXTENSÃO

DE REDE COMPACTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA RODOVIA VICINAL NVH

050, NESTA CIDADE 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.

RECURSOS: SAMPIETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA.

CONTRARRAZÕES: E. E. GOUVEIA ENGENHARIA ETRELÍ EPP

MANIFESTAÇÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO E CONTRARRAZÕES

RECURSAIS

Senhor Prefeito

Tempest ivamente a licitante SAMPIETRO

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/MF

nº. 07.123.260/0001-20 impetra recursos dos atos de

habilitação das licitantes E. E. GOUVEIA ENGENHARIA EIRELI EPP

- CNPJ/MF nº 23.786.513/0001-75 (fls. 276/2790 e TOP POWER

ENGENHARIA LIDA ME - CNPJ/MF nº  13.433.616/0001-06
(fls.282/286), pelas razões expostas nas peças recursais.

Nos termos do 83º, do art. 109, da Lei
8.666/93, as recorridas foram devidamente intimadas para,
querendo, apresentar suas impugnações. .4VU

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP; 14960-000
e-mail: licitacaoGDnovohorizonte.sp.gov.br
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Nôvô Horizônte AE
No prazo regulamentar, somente a licitante E.

E. GOUVEIA ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ/MF nº 23.786.513/0001-
75, apresentou contrarrazões (fls. 291/293).

Consoante disposto no 84º, do art. 109, da
lei nº 8.666/03, em juízo de reconsideração, esta Comissão
Permanente de Licitações analisa as peças recursais
conjuntamente com a contrarrazão para manifestar-se no sentido
da mantença dos atos de habilitação das licitantes E.E. GOUVEIA

ENGENHARIA EIRELI EPP e TOP POWER ENGENHARIA LTDA ME, pelas
razões abaixo expostas:

- Mantença da habilitação da licitante E.E.
GOUVEIA ENGENHARIA EIRELI EPP: A recorrida preenche os
requisitos de habilitação, valendo-se da prerrogativa de

substituição dos documentos exigidos no presente certame
modalidade concorrência, consoante 82º do art. 32, da Lei
nº8.666/93, cujo cadastro (CRC) está disponível para qualquer
interessado nos termos do art. 34, 81º, do mesmo diploma
legal. Neste sentido, não se indispõe a recorrente. Quanto as
demais informações de exigências habilitatórias de cunho
declaratório  (vencíveis, portanto), foram os mesmos

apresentados, consoante documentos acostados às fls. 177/188,
acompanhado de outros de natureza constitutiva como cópia do

Contrato Social fls. 172/176, além de atestados técnicos fls.
190/206. A rigor, bastaria apresentação do CRC fls. 171.
Lembra-se também que no subitem 10.5.6., obs. 2, a utilização
da internet para verificação de documentos por ela obtida é
fonte legítima de verificação de sua autenticidade.

No tocante a indignação da recorrente quanto a
falta de declaração de que não possui qualquer fato impeditivo
superveniente (82º do art. 32 da lei 8.666/93), com o devido
respeito deve ser interpretado de maneira absolutamente

Praça Dr. Euciydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacao(Bnovohorizonte.sp.gov.br
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contrária a trazida na peça recursal. Ou seja, a recorrida
seria, por força do dispositivo, obrigada a declarar aa . eo) - a. SUexistência de fato impeditivo e não a inexistência de
fato impeditivo” de participação na licitação.

- Mantença da habilitação da licitante TOP

POWER ENGENHARIA LTDA ME: À recorrida preenche plenamente os
requisitos de habilitação técnica prevista no subitem 10.4.1.,
letra “b” do edital consoante atestados juntados às fls.
146/1588 dos autos (1º volume), situação devidamente
reconhecida pela área técnica designada pelo senhor Prefeito
(fls. 270/272 dos autos - 2º volume), lembrando que não há
na edital exigência de comprovação “técnico profissional”
como faz alusão a recorrente.

Isto posto, por unanimidade, posiciona a
Comissão Permanente de Licitações pela legalidade dos atos
praticados, encaminhando para o Julgamento do recurso nos
termos da parte final do $4º do art. 109, da lei nº
8.666/93,

Novo Horizonte, 15 de abril de 2021

AAPes ro/Rudr igues3

dr dh
Victor Fonseca Biller

rca Semensato

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — FonelFax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacao(QQnevohorizonte.sp.gov.br
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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(Qnovohorizonte.sp.gov.br

PROCESSO: 344/2020

Concorrência: 008/2020

Interessado: Administração Pública Municipal

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

modalidade concorrência busca a contratação de pessoa jurídica para seriços de extensão

de rede de energia elétrica.

Aos 18 de fevereiro de 2021 foi realizada sessão de abertura de

envelopes (fls. 265/266), sendo suspensa e o processo encaminhado à Diretoria de Obras e

Serviços Públicos para análise da documentação relativa à habilitação, no que concerne a

esse Diretoria.

Foi apresentada manifestação (fls. 272) e a Comissão de Licitações

declarou todas as licitantes habilitadas.

Irresignada, a licitante Sampietro Engenharia e Construção —

Comércio e Serviços Ltda. apresentou o recurso de fls. 282/285 e 291/293, contra a

habilitação das licitantes E.E. Gouvea Eireli Engenharia EPP e Top Power Engenharia

Ltda. ME.

Apenas o licitantes Eireli licitantes E.E. Gouvea EPP apresentou
contrarrazões (fls.291/293).

O recurso foi analisado pela Comissão de licitação (fls. 294/296),

que, em juízo de reconsideração (art. 109, 8 4º, da Lei 8.666/93), manteve a decisão de

habilitação dos licitantes.
Os autos foram enviados ao Prefeito do Município, autoridade
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competente para análise do recurso, que requereu a análise do processo pela

Procuradoria Jurídica.

É o relatório do necessário.

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, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e

cumprimento do disposto no inciso XXXIII doart. 7 da Constituição Federal.

Nocaso em análise, em relação à E.E. Gouvea Eireli Engenharia EPP

questão relativa à falta de apresentação de documentos da habilitação.

Sobre o tema, prevê a Lei nº 8.666/93:

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório

competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da

imprensa oficial.

$1º À documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser
dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso,
fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.

$2º O certificado de registro cadastral a que se refere o $ 12 do art. 36
substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às

informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta
indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades
legnis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
$3º A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto
no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei.

$4º As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto
possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos

parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados

pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
85º Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio
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recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento
do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados
ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida.
$6º O disposto no 8 4º deste artigo, no 8 1º do art. 33 e no 8 2º do art. 55,
não se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços
cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por
organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por
agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com

empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues
no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do

Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços
realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

Analisando os documentos apresentados pela requerente,
verificamos que ela apresentou o Certificado de Registro Cadastral de fls. 171, que á apto

a substituir os documentos faltantes relativos à habilitação jurídica.

Quanto à alegação de que há necessidade de a regra estar prevista

no edital, o 8 3º deve ter sua leitura feita em conjunto com o 82º, com redação dada pela

Lei nº 9.648/98, uma vez que ambos têm a mesma redação. A leitura que se faz do

dispositivo é que o 83º autoriza o uso de cadastros de outros órgãos, conformelição de

Marçal Justen Filho:

“Observe-se que o 8 3º relaciona-se propriamente com a possibilidade de

recorrer a cadastros de outros órgãos. Não se trata de determinar a eficácia

do CRC, mas de facultar à entidade licitante valer-se de cadastro emitidos

por outras unidades administrativas.” Comentários à Lei de Licitações

e Contratos Administrativos, Dialética, 9º Edição, pg. 344)

Portanto, não há qualquer ilegalidade no uso do CRC para fins de

habilitação jurídica da licitante E.E. Gouvêa Engenharia Eireli.
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Quanto ao recurso da habilitação da licitante Top Power Engenharia

Ltda ME, por se tratar de questão técnica de engenharia, e não jurídica, deixamos de

apresentar manifestação.

Conclusão

Em face do exposto, nos manifestamos pelo recebimento e negativa

de provimento recurso de fls. 276/279 apresentado por Sampietro Engenharia e

Construção Comércio e Serviços Ltda., deixando de apresentar manifestação jurídica

sobre o recurso de fls. 282/286, por não envolver questão jurídica, mas sim questão

técnica de engenharia.

E o parecer. À consideração superior,

Novo Horizonte/SP, 20 de abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº. 344/2020 — CONCORRÊNCIA Nº. 008/2020
OBJETO — CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
EXTENSÃO DE REDE COMPACTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA
RODOVIA VICINAL NVH 050, NESTA CIDADE 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,

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte — SP, comunica a todosos licitantes e interessados,
que após análise dos Recursos Administrativos interpostos pela
empresa SAMPIETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO — COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA — CNPJ/MF nº. 07.123.260/0001-20 e a
contrarrazão apresentada pela empresa E. E. GOUVEIA
ENGENHARIA EIREL] EPP — CNPJ/MF nº 23.786.513/0001-75,
manifesta-se, por unanimidade de seus membros, manter na
totalidade a decisão recorrida e que remeteu os autos à
Procuradoria Jurídica, que opinou pelo improvimento do recurso,
sendo este último entendimento devidamente ratificado pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito, que decidiu pelo CONHECIMENTO
DOS RECURSOS E, NO MÉRITO JULGAR IMPROVIDOS. O julgamento
dos recursos na integra com as considerações da Comissão
Permanente de Licitações, encontra-se acostado aos autos e
colocado à disposição dos interessados na Unidade Gestora de
Licitações e Contratos, COMUNICA, ainda que os envelopes
contendo as propostas comerciais serão abertos no próximo dia 27
de abril de 2021 às 09h00 à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº.
185, centro - Novo Horizonte, 22 de abril de 2021 — Jéthero Sérgio
Rodrigues — Presidente da CPL


