
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 068/2022 '
CONCORRÉNCIA Nº 001/2022

EDITAL Nº 029/2022

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Ref.: Impygnação ao Edital cujo objeto é & CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO VISTA
ALEGRE, POT'IM/SP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Trata o presente, de pedido de Impugnação ao Edital da Concorrência Pública em
epígrafe, à realizar—se em 24/06/2022, recebido pelo Comissão Municipal. de Licitações em
10/06/2022, que impugna () Edital conforme explanação abaixo, interposta pela empresa JS
VALENTE TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ Nº 21.724.121./OOOI.—56, sob a qual
passamos a nos posicionar no prazo legal.

DA IMPUGNAÇÃO
Em síntese, a empresa impugna 0 Edital pelo requerido no item 9.1.4 al.) referente à

parcela de maior relevância 7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA
TERMOPLÁSTICA A QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM PARA
FAIXAS, por entender que o item. solicitado como prova de aptidão técnica não é relevante à
execução dO objeto, e que desta forma, 0 Edital estaria sendº restritivo à participação de uma
gama maior de empresas.

DA ADMISSIBILIDADE
Cabe ressaltar que a referida impugnação foi realizada de forma tempestiva,

obedecendo ao prazo estabelecido, até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para
abertura. da. sessão, porém. não possui. documento que forma] de constituição Ou certidão /
procuração, que identifique que 0 subscritor da mesma é representante habilitado da empresa.
para tal feito, não obedecendo assim. a forma legal.

LDO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pelo interessado, conforme

entendimento deste subScritor, tem—se as seguintes cansiderações e entendimentos:
&) Em relação à indicação da atividade citada como parcela de maior relevância,

convém salientar que identificação das parcelas de maigr relevância trata—se de critério
advindo do poder discricionário da Administração, baseado nas necessidades técnicas que O
objeto traz, a Em de qualificar os licitantes que terão condições de realizar () objeto de forma
competente; /
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b) No que concerne à utilização da parcela de maior relevância 7. SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL EM MASSA. TERMOPLÁSTICA Á. QUENTE POR ASPERSÃO,
ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS, justifica—se pela necessidade de identificar
empresa que possa executar 0 ºbjetº em sua totalidade com competência técnica para o
mesmo, além de tratar—se de atividade frequentemente utilizada pela Administraçãº Pública,
pois está sempre presente rms Objetos que se refiram à. prestação de serviços de obras de
pavimentação e/ou recapeamento.

c) No citado refaren—te à utilização da atividade como (parcela de maior relevância com
o intuito de direcionamento à empresas que possuam o mesmo em seu acervo, () item 9.1.4
do Edital é claro em seu texto quando cita: [..] por meio da apresentação de Atestado ou Cer-
tidão expedido por pessoa. jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome
do licitante, comprovando a execução de serviços de características semelhantes, de
cºmplexidade tecnológica e Operacional. equivalentes aos licitados [..]; desta forma., fica
evidente que todas as atividades solicitadas como parcelas de maior relevância,, podem ser
comprovadas por atividades que sejam. semelhantes ao solicitado, não havendo assim.
restrição à participação de empresas que possuam O mínimo acervo técnico selicitado.

CONCLUSÃO
A Comissão Municipal. de Licitação, por meio de seu Presidente, pelas razões de fatos

e direitos aduzidas, após análise da impugnação “pretendida, entende pelo acolhimento da
mesma, mas no mérito decide negar provimento à impugnação apresentada pela empresa J S
VALENTE TERRAPLANAGEM LTDA e encaminhar O processo à autoridade superior
conforme a legislação.

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Cºnforme entendimento da Sra. Raphaela Caroline Pedroso Abrantes, Secretária

Municipal de Administração, pelos próprios méritos, mantém—se a decisão do Presidente da
Comissão de Licitação, indeferindo assim a impugnação interposta.

%%%& ÁÚM
Bfuno Camilo  França de Abreu

Presidente da. Comissão Municipal de  Licitação

Potim, 15 de junho de 2022.
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