

Provola
TERCE1R1lAr,AO

DE

S[R\lIOS

A ILMA. SRA. PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAAO DO
MUNlcIPIO DE QUIXERAMOBIM/CE

IMPUGNACiAO AO DITAL

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.002/2017-CP

OBJETO:
CONTRATA<;;AO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
PRESTA<;;AO DE SERVI<;;O DE ENGENHARIA DE GESTAO DO SISTEMA
DE ILUMINA<;;AO PUBLICA DO MUNIcIPIO DE QUIXERAMOBIM,
COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTEN<;;AO PREVENTIVA,
CORRETIVA,

GEOREFERENCIAMENTO

E

EMPLAQUETAMENTO

DO

ACERVO DE IPI, CALL CENTER (0800), NA SE DE E NOS DISTRITOS,
INCLUINDO

TODOS

OS

CUSTOS

DE

MATERIAlS,

TRANSPORTE,

EQUIPAMENTOS, BDI, MAO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAlS E
IMPOSTOS NECESsARIOS PARA A REALIZA<;;AO DO SERVI<;;O, DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OJ 1 ey I ,'}On

v C BATlSTA EIRELI - ME,

pessoa jurfdica de direit

privado inscrita no CNPJ sob 0 nO 10.664.921/0001-02, com sede na

Rua

Padre

Custodio,

213,

Centro,

Limoeiro

do

Norte/CE,

CEP:

62.930-000, vem, a presem;a da Ilustre Presidente da Comissao de

I
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Provela
TEflCElflIZAl;-AO

PE

SERVI;;OS

Licitaao, apresentar IMPUGNAAa Aa EDITAL, com fulcro no Art. 41,
920, da Lei 8.666/93, em razao de eXigencias ilegais no tocante a
qualificaao

tecnica,

mediante

fatos

e

fundamentos

a

seguir

delineados.

I - Quanto a Legitimidade e a tempestividade
A lei de Iicitaoes - em seu art.41, 920 - dispoe que 0 direito

de impugnar do Iicitante decai ap6s 0 segundo dia util antes da
abertura

dos

envelopes

das

propostas

para

0

caso

do

tipo

concorrencia. Assim, antes do termo final, pode 0 licitante impugnar 0
edital por entender a presena de irregularidades que viciam 0 edital.

Pela

importancia

do

dispositivo

legal,

impoe-se

sua

reproduao

abaixo:
9 2!LDecaira do direito de impugnar os termos
do edital de licita,ao perante a administra,ao 0
licitante que nao 0 fizer ate 0 segundo dia util
que

anteceder a

dos

envelopes de

habilita,ao em concorrencia, a

abertura dos

envelopes

em

com

abertura

as

propostas

convite,

tomada de pre,os ou concurso, ou a realiza,ao
de

leilao,

viciariam

as

esse

falhas

edital,

ou

irregularidades

hip6tese em

que

que tal

comunica,ao nao tera efeito de recurso.

In casu, segundo disposiao editalicia do processo supra, a

sessao publica foi marcada para 0 dia 15 de julho de 2017, as 9h,/O
que incontroverso se apresenta a tempestividade da impugnaao
sua legitimidade como pretenso licitante.

11 - Quanto ao merito

a

I

Municipio

de

Quixeramobim

lanou

edital

vc BATISTA EIREU - ME - CNPJ NI! 10.664.921/0001-02 - lE 06.375496-7

para

CONTRATA(:AO DE EMPRESA ESPECIALlZADA NA PRESTA(:AO
DE SERVI(:O DE ENGENHARIA DE GESTAO DO SISTEMA DE

ILUMINA(:AO PUBLICA DO MUNIcIPIO DE QUIXERAMOBIM,

COMPREENDENDO
PREVENTIVA,

AS

ATIVIDADES

CORRETIVA,

DE

MANUTEN(:AO

GEOREFERENCIAMENTO

E

EMPLAQUETAMENTO DO ACERVO DE IPI, CALL CENTER (OaOO),
NA SEDE E NOS DISTRITOS, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS

DE MATERIAlS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MAO DE

OBRA, ENCARGOS SOCIAlS E IMPOSTOS NECESsARIOS PARA
A REALlZA(:AO DO SERVI(:O, DE INTERESSE DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA.

o ato convocatorio esta eivado de vfcios nos itens 4.2.3.5 e
4.2.3.7, que pela importancia merece reproduc;ao.
4.2.3.5 -

Para fins da

comprovaao de que

trata este subitem sac consideradas parcelas

de maior relevancia:
a) Execuao de servios especializados em

gestao de sistemas de i1uminaao publica,
assessoria tecnica, planejamento, controle
de

materia is,

com

uso

de

recursos

gerenciais informatizados;

b)

Execuao

manutenao,

de

servis

de

eficientizaao,

operao,
ampliaao,

reforma e melhoria de rede de i1uminaao
publica em numero de pontos superior ao
Iicitado;

c)

Execuao

de

Obras

de

i1uminaa

publica com utilizaao de LED;

d) Implantaao e manutenao de softwar
de

sistema

informatizado

projetos,

planejamento,

controle

de

servios

de gestao

de

programao
em

rede

e
de

iluminaao publica.

I
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4.2.3.7 - Indica<;ao do aparelhamento tecnico
adequado

e

realiza<;ao

disponivel

do

da

objeto

empresa

desta

para

a

licita<;ao,

apresentando a rela<;ao explfcita dos mesmos

que sao: vefculo com cesto aereo com alcance
de

13m

e

porta

escada

montado

sobre

caminhao de carroceria; caminhao comercial

equipado com guindaste; vefculo pequeno com
4 (quatro) portas; vefculo de pequeno porte
com

carroceria

atraves de
empresa

aberta

e

cabine

declara<;ao formal
proponente,

simples,

expedida

deixando

pela

claro

a

disponibilidade destes aparelhos e vincula<;ao
ao futuro contrato, devidamente assinada pelo
representante

legal

da

empresa,

sob

pena

cabiveis.

o

relevancia,

Item

4.2.3.5,

merece

que

retificac;ao

elencou

em

as

razao

da

parcelas

de

maior

desnecessidade

de

comprovac;ao de das alfneas "a" e "d", conforme se pode observar a
seguir.

o

orc;amento

total

sem

0

BD!

totaliza

0

equivalente

a

R$ 1.699.002,96 (um milhao seiscentos e noventa e nove mil dois
reais e noventa e seis centavos). Desse valor, R$ 1.129.512,48 (um

milhao cento e vinte e nove mil qUinhentos e doze reais e quarenta e
oito

centavos),

equivalente

a

66,48%,

corresponde

ao

servic;o

propriamente executado para manutenc;ao da iluminac;ao publica do

munidpio de Quixeramobim.
Essa

fatia

de

maior

relevancia

esta

sintetizada

eXigencias das alfneas "b" e "c", suficientemente necessarias para
comprovac;ao de aptidao tecnica para execuc;ao do servic;o objeto
desta Iicitac;ao.

I

EXigencias,

estas,

plenamente comprovaveis pelos

licitantes que costumeiramente prestem servic;os de manutenc;ao em
vc BATISTA EIREU - ME - CNPJ N21O.664.921/0001-02 -lE 06.375496-7
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rede de iluminac;ao pUblica, em razao da similaridade dos servic;os.
Este e 0 entendimento dos tribunais.
REPRESENTACAO. TOMADA DE PRECOS. INB.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONSUlTIVA.
AlEGACAO
DE
EXIGENCIA
INDEVIDA DE EXPERIENCIA ANTERIOR NA
EXECUCAO
DE
OBJETO
IDENTICO
AO
LICITADO.
SUPOSTO
CERCEAMENTO
A
COMPETITIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSAO
CAUTELAR. AUSENCIA DE RESTRICAO AO
CARATER
COMPETITIVO
DO
CERTAME.
EXIGENCIAS DE QUAllFICACAO TECNICA E
ECONOMICA INDISPENSAvEIS A GARANTIA DO
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGACOES
CONTRATUAIS DERIVADAS DA LICITACAO.
CONHECIMENTO. IMPROCEDENCIA. PEDIDO
DE

MEDIDA

CAUTELAR

PREJUDICADO.

CIENCIA. ARQUIVAMENTO. 1. De acordo com 0
art. 37, inciso XXI, da Constituic;ao de 1988, a
licitac;ao
publica
deve
sempre
assegurar

igualdade
de
condic;i5es
a
todos
os
concorrentes, mas pode permitir eXigencias de
qualificac;ao tecnica e economica consideradas
indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigac;i5es.
2.
Para
a
comprovac;ao
da
capacidade tecnico-operacional das Iicitantes, e
desde que limitada,
simultaneamente,
as
parcelas
de
maior
relevancia
e
valor
significativo do objeto a ser contratado, e legal
a exigencia de comprovac;ao da execuc;ao de
quantitativos minimos em obras ou servic;os
com caracterfsticas semelhantes, devendo essa
eXigencia guardar proporc;ao com a dimensao e
a complexidade do objeto a ser executado
(Sumula TCU 263)

(TCU

02943620141,

Relator:

ANDRE

DE

CARVAlHO, Data de Julgamento: 25/11/2014)

REPRESENTACAO.
CONVENIO
PARA
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO
SANITARIO.
IRREGULARIDADES COMO A
PRESENCA DE cLAUSULAS RESTRITIVAS A
COMPETITIVIDADE NA LICITACAO REALIZADA
AUDIENCIA DOS RESPONSAvEIS. RAZOES D
JUSTIFICATIVA

INSUFICIENTES

PARA

ESCLARECER A MAIORIA DAS OCORRENCIAS.
CONHECIMENTO E PROCEDENCIA PARCIAL.
MUlTA. DETERMINACAO. 1. 0 rol de exigencias

I

para habilitac;ao nas Iicitac;i5es estabelecido na
lei 8.666/1993 e exaustivo. 2. Para comprovar
a capacidade tecnico-operacional das licitantes,
guardada a proporc;ao com a dimensao e a
VC BATlSTA EIREU - ME - CNPJ NI! 10.664.921/0001-02 - lE 06.375496-7
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complexidade

do

objeto,

pode-se

eXlglr

comprova<;ao de execu<;oes de quantitativos
mfnimos em obras ou servi<;os similares aos do

objeto licitado, limitada, pOrE!m, as parcelas de
maior relevancia e valor significativo" que
devem ser devidamente justificadas. 3. E ilegal

a eXigencia, para participa<;ao em licita<;ao, de
comprova<;ao de vinculo empregat[cio do
responsavel tecnico com a empresa licitante. 4.
Para fins de qualifica<;ao economico-financeira,
a Administra<;ao nao pode exigir das Iicitantes,
de forma cumulativa, capital social mini mo,
patrimonio Iiquido mlnimo ou garantias que
assegurem 0 adimplemento do contrato a ser
celebrado, nem a integraliza<;ao do capital
social mlnimo. 5. A vistoria ao local da obra 56
pode ser demandada da
Iicitante se for
imprescindlvel para caracteriza<;ao do objeto.
6. Compromete 0 carater competitivo do
certame 0 estabelecimento de vistoria previa
da obra em data e horario comum a todos os
licitantes

(TCU 01155620129, Relator: ANA
Data de Julgamento: 17/07/2013)

ARRAES,

Dessa forma, 0 item 4.2.3.5 deve ser retificado de modo a

se

retirar as

alfneas "a" e "d"

por

nao

representarem

relevantes para execUl;;ao do servic;;o de engenharia

parcelas

na gestao da

iluminac;;ao publica do municipio de Quixeramobim.
Por

fim,

no

tocante

ao

Item

4.2.3.7,

que

solicitou

a

indicac;;ao dos equipamentos que serao utilizados. Note que referida

eXigencia tem vedac;;ao no Art. 3D, 960, conforme se pode observar.
3 6Q As exigencias minimas relativas a instalalflles de
canleiros, maquinas, equipamenlos e pessoal lecnico
especializado,
considerados
essenciais
para
0
cumplimento do objelo da Iicijayao, serso alendidas
medianle a apresenlayao de rela9so explicila e da
declara9so fomnal da sua disponibilidade, sob as
penas
cabiveis,
vedada
as
exigencias
de

propriedade e de localiza9so previa.

Dessa forma, merece retificac;;ao 0 item acima mencionad
em virtude da vedac;;ao legal. Caso queira a presidente assegurar a
plena exequibilidade do objeto licitado, retifique 0 edital e solicite aos

licitantes declarac;;ao de plena aptidao ao atendimento dos servic;;os
licitados.

I
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Verifica-se, assim, necessidade de retificar;ao do edital em

razao da impropriedade do item acima mencionado justamente pela

vedar;ao de propriedade previa dos equipamentos a serem utilizados
na prestar;ao do servir;o, 0 que se consubstancia pela eXigencia de
indicar;ao dos equipamentos a serem utilizados.

111 - Dos pedidos
Diante de tudo exposto, tempestiva e legalmente, no intuito

de evitar demanda judicial, assim como junto ao Tribunal de Contas,
tendo em vista as i1egalidades acima mencionadas, requer:
a) Sejam acolhidas as razoes da impugnar;ao, de forma

retificar 0 edital excluindo os !tens 4.2.3.5, alfneas "a"
e "d", e 4.2.3.7, com sua consequente publicar;ao de
estilo;

b) Intimar;ao
para

do Ilustre Membro do

acompanhar

todo

0

Ministerio

andamento

do

Publico
presente

certame, em razao de posslveis fraudes vinculadas ao

direcionamento e a restrir;ao a competir;ao.

Nestes termos,

/
W I CIUS CUNHA BATlSTA
ADMINISTRADOR

CPF 815039703-53
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PARECER TECNICO
Prefeitura Municipal de QuixeramobimlCE, atraves de seu Engenheiro Eletricista
ve vem atraves deste parecer, esclarecer a importincia da clliusula editalicia 4.2.3.5
a" e "d" para a exec do objeto em pauta.
: exig6ncias se justiflCalIl, pelo fato do Projeto Bllsico ser dividido em tres tbpicos
s:

: GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA<;Ao PUBLICA
!: SERVlC;O DE GERENCIAMENTO DA MANUTEN<;Ao DO SISTEMA DE
A<;Ao PUBLICA;
I: SERVI<;O DE AMPLIA<;Ao, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZA<;Ao 00
A DE ILUMINA<;AO PUBLICA.
serva-se que conforme a prOpria solici de imp 0 item 03 e atendido pela
editalicia 4.2.3.5 alineas "b" e "c". As allneas "a" e "d , refere-se as partes 01 e 02 do
3lisico, detalhados nas suas composi,.oeg analfticas de . Tratando-se de urn servis

rnizlu;1lio e eficientizaio da rede de iluminayio pUblica, servios de suma importincia para
n pUblica e segurat19a dos municipes, e imprescindivel que seja comprovado que 0
vel tecnico da licitante. tenha realizado anteriormente esse servio.
:m rela a clausula 4.2.3.7, somos pelo acatamento do recurso tomando como base os
otos apresentados nesta impugn corn a seguinte altelio de lexto:
hi:

:A<;Ao DO APARELHAMENTOTECNICO ADEQUADO E DlSPONiVEL DA

SA PARA A REALIZA<;Ao 00 OBJETO DESTA LICITA<;AO, APRESENTANDO A
AO EXPLtCITA DOS MESMOS QUE sAo : ... "

:A<;Ao 00 APARELHAMENTO TECNICO ADEQUADO E DE ACORDO COM A
::NTA<;AO DE RELA<;AO EXPLiCITA E DA DECLARA<;Ao FORMAL DA SUA
fffiILIDADE PARA A REALIZA<;Ao 00 OBJETO DESTA LICITA<;Ao, QUE sAo:
ista alto, corn a retirada do lermo " E DISPONiVEL DA EMPRESA" deixa claro a
6ncia de propriedade conforme argumento levantado pelo impugnante, sendo assim pelo
nto parcial da impu considerando apenas 0 subitern 4.2.3.7.
'ara tanto, submeto esse parecer a apreci e decisio da comiss!o de licio.
QuixeramobimlCE,02 de agosto de 2017.

_lek
FLAVIO EDUARDO BARBOSA SOARES
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA-eE: 50462

Air.\:; •

GOVUNO MUNICIPAL

IUIIEDIOBII
Cuidondo bem do CortJ9io do Coor6

Comissao de Lic1tac;ao

Processo nO 07.002/2017-CP

CONCORRNCIA PUBLICA N° 07.002/2017 - CP
Assunto: IMPUGNA<;AO DE EDITAL
Impugnante: VC BATISTA EIRELI - ME

DAIMPUGNACAO

A

Presidente

da

Comissao

de

Licitayao

do

Municipio

de

Quixeramobim-Ce vem responder ao Pedido de Impugnayao do Edital nO

07.002/2017-CP, impetrado pe la empresa VC BATISTA EIRELI - ME, com
base no Art. 41, 32°, da Lei nO 8.666/93 e suas posteriores alterayoes.
/

DOSFATOS

Insurge-se a impugnante contra 0 disposto

no

item 4.2.3.5 do

presente edital, alegando a desnecessidade da comprovayao das alineas "a"
e "d" em razao de entender serem de maior relevancia, apenas, as exigemcias

descritas em "b" e "c", correspondendo estes ao equivalente a 66,48% do
serviyo propriamente executado para manutenyao da i1uminayao publica desta
municipalidade.

Por fim,

aduz,

tambem,

que

0

item

4.2.3.7

do

instrumento

convocatorio - indicayao do aparelhamento tecnico adequado e disponivel da
empresa para a realizayao do objeto desta licitayao - fere 0 disposto no art. 30,
6°, da Lei Federal nO 8.666/93.

Desta feita, passa-se cl analise de merito.

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
CNPJ 07.744.303/0001-68 - CGF 06.920.168-4
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Comiss3o de Licita930

DA RESPOSTA

Conforme brevemente explanado,
relevancia,

requer a

impugnante

a

quanto as parcelas de maior

retificaao

do

item 4.2.3.5 do edital,

aduzindo a desnecessidade de comprovaao das alineas "a" e "d" em razao de
entender serem de maior relevancia apenas as exigencias descritas

nas

alineas "b" e "c", correspondendo estes ao equivalente a 66,48% do servio
propriamente executado para

a

manuteno da

iluminaao

publica desta

Municipalidade.

Impende destacar que por se tratar de materia eminentemente
tecnica, foram solicitados os devidos esclarecimentos ao Setor de Engenharia
desta Municipalidade, conforme seguem as explanaoes abaixo:

"Observa-se que conforme a propria solicitat;BO de
impugnat;BO ° item 03 e atendido pela clausula
editalicia 4.2.3.5 alineas "b" e "c". As alineas "a" e
"d ,

refere-se as partes 01 e 02 do Projeto

Sasico,

detalhados

nas

suas

composit;DeS

analiticas de pret;0s. Tratando-se de um servios
de modernizaao e eficientizaao da rede de
i1uminaao

publica,

importancia

para

a

servios
segurana

de

suma

publica

e

segurana dos municipes, e imprescindivel que

seja comprovado que 0 responsavel tecnico da
licitante,

tenha

realizado

anteriormente

servio." (grifo)

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800.000 - Quixeramobim.Ce
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esse

-QUIIERAMOBIM
Cuidcrdo born do CMJtjOo do C«Jro

Comissao de Licita<;ao

Nesse

diapasao,

0

item

ora

impugnado,

foi

considerado

IMPROCEDENTE, conforme aponta parecer tecnico em anexo.

Quanto a clilusula 4.2.3.7 0 setor tecnico de Engenharia entendeu
pelo "ACATAMENTO DO RECURSO tomando como base os fundamentos
apresentados nesta impugnar;ao com a seguinte alterar;ao de texto":

Onde se le:

"/ND/CA9AO

DO

APARELHAMENTO

TECN/CO

ADEQUADO E D/SPONivEL DA EMPRESA PARA A

REALlZA9AO

DO

APRESENTANDO

OBJETO
A

DESTA

RELA9AO

LlC/TA9A0,

ExpLic/TA

DOS

MESMO QUE SAO: ( .. )"

Leia-se:

"/ND/CA9AO

DO

APARELHAMENTO

TECN/CO

ADEQUADO E DE ACORDO COM A APRESENTA9AO

DE

RELA9AO

FORMAL

DA

EXPLICiTA
SUA

E

DA

DECLARA9AO

D/SPON/B/LlDADE

PARA

A

REALlZA9AO DO OBJETO DESTA LlC/TA9AO QUE
SAO: ( . .)"

E concluiu informando que "esta alterar;ao, com a retirada do termo

"E DISPONIVEL DA EMPRESA" deixa c1aro a nao eXigencia da propriedade".

Desta

feita,

como

se

vislumbra,

a

presente

impugnar;ao

foi

considerada PARCIALMENTE PROCEDENTE pelo setor tecnico responsavel,
conforme documento em anexo.
Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
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Por fim, informamos que a exigencia da clausula 4.2.3.7 sera
devidamente

adequada,

com

0

poder que e

conferido

pelo

principio da

autotutela, que e a possibilidade da Administrar;:ao Publica rever se us pr6prios
atos

por

motivo

de

conveniencia,

oportunidade,

ou

ilegalidade

destes,

reforr;:ado pe la Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal- STF.

DADECISAO

Diante

do

exposto,

esta

Presidente

declara

PARCIALMENTE

PROCEDENTE 0 pedido da empresa impugnante V C BATISTA EIRELI - ME,
de impugnar;:ao ao Edital da Concorrencia Publica N° 07.002/2017-CP, tendo
em vista justificado cl margem dos enunciados acima e as alegativas da mesma
para 0 caso em comento.

Informamos que serao realizadas as devidas alterar;:5es, e 0 edital
republicado em cumprimento ao disposto na legislar;:ao.

Quixeramobim-Ce, 04 de agosto de 2017.

Mirlla Maridanha Lima

Presidente da Coniissiio de Licitac;iio
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