SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANE"'AMENTO URBANO
E HABITAÇÃO

PREFEITU RA MUNICIPAL DE

ARAÇATUBA

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL APRESENTADA PELA EMPRESA DRZ
Geotecnologia e Consultoria Ltda. - EPP

Impugnante: DRZ Geotecnologia e Consultoria LIda. - EPP
Licitação: Concorrência Pública 015/2018
Data e horário: 07 de Novembro de 2018, às 9:00 horas
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL supra identificado, apresentada por DRZ
Geotecnologia e Consultoria LIda . - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 04.915 .134/0001-93, com sede na Av. Higienópolis, nO 32 , 4°
Andar, na cidade de Londrina , PR, que apresentou petição através de seu
representante Sr. Agostinho Rezende.
A impugnação em análise foi apresentada tempestivamente nos termos e condições
previstos no edital.
A impugnante alega em sua peça que está apta a participar do presente certame e
em razão disso solicita esclarecimentos e impugnações a seguir destacadas:

>-

Com relação a qualificação técnica inserida no item 5.7.3.2 do certame em
comento a empresa solicita esclarecimentos no tocante ao reg istro dos
responsáveis técnicos da licitante na entidade profissional competente (CREA
ou CAU) indagando se a apresentação do registro dos responsáveis técnicos
refere-se a todos os profissionais inscritos na certidão do CREA e/ou CAU-PJ
ou somente dos responsáveis técnicos indicados para compor a equipe
técnica?

>-

Em relação a qualificação operacional a impugnante alega que em razão das
atividades constantes no termo de referência e apresentadas na planilha de
composição de custos não foram exigidas como comprovação de experiência
alguns itens que entendem como obrigatórios tais como: elaboração de plante
genérica de valores, revisão do código tributário, levantamento em campo das
fotos de fachadas e sistema de consulta de viabilidade para construção, e
ainda a estruturação do cadastro da arborização urbana integrado ao CTM ,
sendo exigido somente atestados referente a cadastro técnico imobiliário em
imóveis urbanos, elaboração de SIG e elaboração de Plano Diretor,
requerendo assim que seja retificado o edital no sentido de que seja exigido
na qualificação operacional a comprovação de experiência dos serviços por
ela elencados.

>-

Por fim , a impugnante refere-se a planilha de preços apresentada na presente
licitação alegando que não há informações a respeito da composição de
custos para o inventário arbóreo, além de que o item 4 da tabela consta preço
inexequível, devendo desta forma a comissão demonstrar os custos

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.
Rua Coelho Neto, 73 Vila São Paulo - CEP 16015-920 - Tel - 18 3607-6582

{--

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO
E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUN IC IPAL D E

ARAÇATUBA
detalhados referente a este item para demonstrar como a Administração
municipal concluiu pelo valor máximo apresentado.

Com considerações legais sobre as matérias apresentadas ao final requer conhecer
da presente impugnação dando provimento as suas alegações com o objetivo de
esclarecer e retificar o edital nos termos e condições sugeridos.
Passa-se a análise das alegações contidas na presente impugnação e inicialmente
cumpre esclarecer que o item 5.7.3.2 do certame é claro e cristalino no que diz
respeito a exigência do registro dos responsáveis técnicos da licitante na entidade
profissional competente, devendo para tanto as licitantes apresentarem o registro
dos seus responsáveis técnicos que irão atuar na execução dos serviços, objeto do
presente certame, no prazo estabelecido no contrato, e que dizem respeito aos
serviços a serem executados conforme solicitado na qualificação técnica exigida dos
licitantes.
Caso a licitante apresente o registro de todos os profissionais inscritos na certidão,
desde que guardem consonãncia com os serviços a serem executados e dentre eles
estejam os responsáveis técnicos também serão aceitos pela administração.
Para a devida análise da impugnação apresentada referente a qualificação
operacional item 5.7.4.2 da presente peça, imprescindível esclarecer que a
Administração Pública, no exercício de suas funções , dispõe de poderes que visam
a garantir a prevalência do interesse público sobre o particular. Nesse sentido, o
poder discricionário (que não se deve, jamais, confundir com arbitrariedade),
conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo,
30' ed ., pág . 434) , refere-se aos atos que "a Adm inistração pratica com certa
margem de liberdade de avaliação e decisão segundo critérios de conveniência e
oportunidade formulados por ela mesma [... l." Inegável é que a estipulação dos
termos do instrumento convocatório reveste-se, para a Administração, do poder de
discricionariedade, justamente em razão de que cada contratação possui suas
peculiaridades, que devem ser imbricadas com a natureza do objeto licitado. Tal
conceito jurídico não é em vão, nem sequer pode ser utilizado como subterfúgio de
escolhas mal pensadas e elaboradas pelo administrador, mas, ao revés , deve servir
como norte de atuação em todos os aspectos materiais e formais da atividade
pública .
Em que pese o princípio da discricionariedade acima citado é certo ainda que ao
administrador, na elaboração das normas previstas no edital, tem o dever de atender
as normas constitucionais e infraconstitucionais previstas na legislação tendo o
dever de atender também ao princípio da legalidade.
Nesse sentido tem-se que a Constituição não admite que as licitações contenham
cláusulas restritivas á participação dos interessados, estabelecendo em seu artigo
37, XXI , o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei , o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações
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Referida norma constitucional foi devidamente explicitada na Lei nO 8.666/93, Lei
Federal que rege as licitações que em seu art. 3°, § 1°: É vedado aos agentes
públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo [ ...) 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 especifico objeto do contrato [ ... )
Ainda no tocante a lei de licitações verifica-se que o artigo 3D, inciso li, § 1° é claro
ao indicar o seguinte:
"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
11 - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso 11 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: (Redação dada pela
Lei nO 8.883, de 1994)
I - capacitação técnico-profissional : comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades minimas ou prazos máximos ...
Feita estas considerações e analisando a impugnação apresentada verifica-se que a
administração na elaboração do edital, e dentro do seu poder discricionário, elencou
de forma clara as parcelas de maior relevância que entendem significativas para a
execução dos serviços objeto do presente certame.
Assim, considerando os dispositivos legais acima, a escolha da Administração
advinda de sua discricionariedade, no presente caso, é pertinente e relevante para o
especifico objeto do contrato, pois tem o poder de revelar condição da licitante
fundamental à prestação do objeto em todas as suas particularidades, estando
compatível com todos os serviços a serem executados pela administração não
havendo necessidade de alteração ou retificação do edital neste aspecto.
As razões elencadas na impugnação denotam a vontade subjetiva da impugnante
em reformular as condições do Edital , sem , contudo, atentar-se às disposições
legais e às regras editalícias, razão pela qual deve ser afastadas as pretensões
contidas na impugnação.
Como já demonstrado o edital, exige qualificação técnica compatível com o objeto
da licitação.
Esta medida é de extrema relevância para o certame, tendo em vista a busca de
empresa experiente no ramo e visando melhor qualidade no serviço, buscando ainda
atender ao critério de maior competitividade ao certame, visando ampliar o número
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de concorrentes, sendo que as modificações pretendidas na impugnação tendem a
diminuir o universo de participantes na contramão do que pretende a administração.
Por fim , no que diz respeito da composição de preços para o inventário arbóreo temse que a planilha de preços que compõem o edital apresenta a composição dos
custos referente a formação do preço deste item , não havendo que se falar em
inexequibilidade , eis que a própria impugnante não apresenta qualquer fundamento
ou razão que explicite a alegada inexequibilidade, apenas alegando esse
inconformismo.
Assim , deveria a impugnante em sua peça demonstrar que referido preço é
inexequível apresentando as suas divergências para que a administração pudesse
analisar o pedido.
Os parâmetros adotados pela administraçâo, no que se refere á elaboração da
planilha de preços inseridas no edital, correspondem sempre à realidade de
mercado, atendendo a boa técnica, não havendo , portanto, interesse em praticar
preços inexequíveis. O requerente não apresentou a Composição de Preço Unitário
para demonstrar o preço inexequ ível , ou comparação com preços praticados por
outros órgãos da Adm inistração Pública. A análise apresentada é meramente
subjetiva , sem consistência técnica .
A esse respeito, cabe ressaltar que não presumível a aferição da inexequibilidade
dos preços, cabendo ao impugnante demonstrar essa condição, através de planilhas
orçamentárias, contendo todos os custos, encargos, tributos, etc. E, não o fazendo ,
resta inviabilizado o acolhimento do questionamento.
Isto posto, totalmente impertinente a grita da empresa impugnante, a qual tem um
único propósito, qual seja , engessar as atividades da Adm inistração Municipal.
Diante de todo o exposto, em razão dos motivos acima expostos esta Comissão
decide pela PROCEDÊNCIA em parte do pedido da peça exordial , no seguinte
sentido:
a) Esclarecer quanto ao item 5.7.3.2 do certame é claro e cristalino no que diz
respeito a exigência do registro dos responsáveis técnicos da licitante na
entidade profissional competente, devendo para tanto as licitantes
apresentarem o registro dos seus responsáveis técnicos que irão atuar na
execução dos serviços, objeto do presente certame, no prazo estabelecido no
contrato, e que dizem respeito aos serviços a serem executados conforme
solicitado na qualificação técnica exigida dos licitantes. Caso a licitante
apresente o registro de todos os profissionais inscritos na certidão, desde que
guardem consonância com os serviços a serem executados e dentre eles
estejam os responsáveis técnicos também serão aceitos pela administração.

b) Quanto os demais itens e de acordo com os argumentos expostos não
conhecer da impugnação negando provimento, mantendo-se inalterados
todos os termos do instrumento convocatório.
Diante do exposto a Corpo Técnico desta Municipalidade decide qua
negar provimento a impugnação dando sequência e mantendo
Concorrência em epigrafe para às 09 horas do dia 07 de novembro de 018.
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