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CAMARA MUNICIPAL
SÁO GAB RIE t DO OESTE

€sTÀDO DÊ MÂIO GROSSO DO 5UL

Compromisso com o Cidâdão

PROCESSO LICITATÓRIO N. I5/202I
PRE,GÃO PRESENCIAL N, O2l202I

Ref,: Resposta

à Impugnação ao

Empresa Impugnante

Edital.

LLIMA CoMÉRCIo E SERVIÇoS LTDA-EPP

SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO

A empresa LLIMA requereu alterações e inclusões no Edital na parte que
trata da qualificação técnica, a fim de que os serviços de instalação dos produtos licitados

sejam executados por empÍesa registrada junto ao CREA detentora de responsável
técnico: Engenheiro Mecânico. Vejamos:

A qualifcação técnica consislirá na apresentação dos seguintes docu'nentos

>

Certidão de Registro e QuilaÇão da Pessoa Jurídica jtmto ao Conselho

Regional de Engenharia

e Agronomia (CREA), em nome da licitante

e

devidamente válido para engenheiro Mecânico, unm rez que o edital prevê: "Á

Contratada deve cumprir lodas as obrigações constanles no Edilal, seus onexos
e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas

decorrentes da boa

>

e

perfeila execuçõo do objeto.

Comprovação da licitante, Íormalizada por meio de ateslado expedido pelo

CREA, de possuir em seu quadro permonenle ou conlratado pela licitante para
a execução dos semiços licitados, Engenheiro Mecânico devidamente registrado

junÍo ao CREÁ, o quol.ficmá como Responsat'el Técnico:

> Á comprovação

de vínculo do profissional Responsável Técnico cont a

licitante dar-se-á por meio de um dos seguinÍes documentos:
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/

Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na

Delegacia Regional do Trabalho

-

DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho

e Previdência Social:

/
/

Sócio: conlrato social devidamenle regislrado no órgão compeÍenle:

Direlor: controto social, em se tratando de empresa individual ou sociedade

empresária, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprenso, em
se tratando de sociedade anônima;

'/

>

Contratodo: cópia do contrato firmado com a empresa.

Responsável Técnico: cerlidão expedida

pelo Conselho Regional

de

Engenharia e Agronomia (CREÁ), onde consto o registro do profissional como
responsável técnico da licitante:

'/

Certidão de Regislro e Quitação do Profssional Responsável Técnico iunto

ao Conselho Regional de Engenharia

>

Áteslado(s)

ou

e

Ágronomia (CREA), devidamente válida:

Certidão(ões) cle Capacidade Técnico-Operacional'

expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. devidamente

registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomio (CREÁ1.

e

acompanhado da resPecliva cerlidão de registro do alestsdo, comprovando que

a licitante possui (ou possuiu) um ou mais contratos de prestação de serviços
com características técnicas semelhanles ao objeto desta licitação:

Após analisar a impugnação ao Edital formulada empÍesa LLIMA

CoMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, verificou-se que tal pleito merece acolhimento,
pelos motivos a seguir exPostos,

DA LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE:

A legitimidade da empresa impugnante
resta comprovada nos teÍÍnos do

Art.

12, do Decreto

e a tempestividade da impugnação

n'3.555, de 8 de agosto de 2000,

bem como, Item 8.1 do Edital.
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8.1 Qualquer interessado poderá. até 02 (dois) dias úteis anles da data fixada

para abertura da

sessão de processamenlo do Pregão,

providências ou impugnar

o presente

solicilar esclarecimenlos,

Edital, sob pena de decadência

de

fazê'lo

administrotivamente (art. l2 do Decreto n'3.555/00).

RESPOSTA

À TUNUCXIçÃO: DA

NECESSIDADE DE

INCLUSÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
Merece acolhimento a impugnação ao Edital supracitada. já que o Edital

de fato deixou de prever a necessidade da licitante comprovar a qualificação tecnica
necessária ao cumprimento do Objeto que trata do serviço de instalação dos aparelhos de

Ar-condicionado.

O Fundamento

juridico encontra amparo no disposto no Art' 30, I, II, §1"

I; §§ 2" ao 5', da Lei n" 8.666/93; Lei n" 13.589, de 4 dejaneiro de2018 (Díspõe sobre a
manutenÇão de instalações e equipamentos de sistemds de climatização de ambienles).

Cabe transcrever o que estabelece a Decisão Normativa

n'

I 14' de 12 de

dezembro de 2019 (Dispõe sobre a Jiscalização das atividades relacionadas a sislemas
de refrigeração e de ar condicionado):

Árl. lo Esclarecer que Íoda

pessoa

jurídico que execute atividades

de projelo'

qualidade. ttistoria,
fabricação, inspeção, experimenlaÇão, ensoio. conlrole de
toria, assislência'
consul
perícía, avaliação, laudo, parecer lécnico, arbitragem'

montagem, instaloção, operação' manutenção e reparo de sislemas de
refrigiração e de ar condicionado fica obrigada oo regislro no Conselho
Regional de Engenharia e Ágronomia.

Art. 2o Estabelecer que a pessoa jwídica, quando da solicitação do regislro'
deverá indicar responsáuel lécnico, legalmente habilitado' co'n otribuições
compoÍíveis às aíividades a serent desenvolvidas.

Árt. 3o Estahelecer que qualquer contrato, escrilo ou verhal, visando

ao

desenvolvimento das atividades previsías nesla decisão normaliva' eslá sujeilo a
"Ánotação de Responsabilidade Técnica - ÁRT".
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Desse modo. diante do acolhimento da impugnação, o setor de licitações

deverá incluir nos documentos exigidos no Edital na parte da qualificação técnica"
previstos no item 7.1.4 do Edital, os seguintes documentos:

Á

qualiftcação técnica consislirá na apresentação dos seguinles

documentos:

>

Certidão de Registro e Quitaçõo da Pessoo Jurídicajunto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em nome da licitante e
devidamente válida para engenheiro Mecánico;

>

Comprovação da licitante, .formalizada por meio de atestado expedido

pelo CREÁ, de possuir em seu quadro permanente ou contratado pela
licitante para a execução dos serviços licitados' Engenheiro Mecônico
devidamente registrado junto ao CREA, o qual .ficará como Responsável
Técnico;

> A comprovação

de vínculo do profissional Responsável Técnico com a

licitante dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:

,/

Empregado: cópia da ficha ou livro de regislro de empregado

regktrado na Delegacia Regional do Trabalho
Carleira de Trabalho

e Previdência

-

DRT ou, cópia da

Social:

,/ Sticio: contrato social devidamente registrado no órgão comPelenle:

,/ Diretor:

contrato social, em se trqtando de empresa individual ou

sociedade empresária, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada

na imprenso, em se tratando de sociedade anônima;

,/ Contralado: cópia

do contdtu rtrmddo com a empresa.
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>

Responsável Técnico: cerliddo expedido pelo Conselho Regional de

Engenharia e Ágronomia (CREA), onde consÍa o registro do profissional
como responsável técnico da licitante:

,/ Certidão de

Registro e Quitação do Profissional Responsável Técnico

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA)'

devidamente válida:

>

Átestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnico-Operacional,

expedido(s)

por

pessoa .iurídica

devidamente registrado(s)
Ágronomia (CREA),

e

de direito público ou privado,

no Conselho Regional de Engenharia e

acompanhado da respectiva certidão de registro do

atestddo, comprovando que a liciíante possui (ou possuiu) um ou mais

controtos de prestaçíÍo

de serviços com cqraclerísticas

técnicas

semelhantes ao objeto desta licitaÇão;

Em atenção ao Princípio da Autotutela, da ampla concorrência e com
fulcro no Acórdão do TCU-Plenário n" 1.0842015 e no Acórdão do TCU-Plenário n"
1.44612015, determino que seja incluso ao Edital também no ilem que se refere a
qualihcação técnica - comprovação de vínculo do profissional Responsável Técnico com
a licitante, em complementação a inclusão de dados e documentos requerida na presente

impugnação, que a comprovação de vínculo do profissional Responsável Técnico com a

licitante também dar-se-á por meio de declaração de contrâtação futura

de

profissional. desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional'

Determino ao setor de licitação que realize as devidas alterações

e

adequações ao Edital nos termos supracitados.

Outrossim, com fulcro no Art. 21, §4", da Lei n' 8'666193' determino a
devendo
reabertura do prazo de 8 dias úteis previsto no Art. 4o, V, da Lei n. 10.520/2002,

I
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ser novamente publicada a convocação de interessados em participar do certamente

licitatório na data a ser designada.
Submeta-se os autos para autoridade competente da Câmara Municipal
para deliberação do assunto.

São Gabriel do Oeste MS

-

MS. 02 de agosto de 2021

.

i", i4 f..-uÇ,ux
rJoão Felipe Fasolin Sorgattô

Pregoeiro
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