
ESTADO DO HARANHÃO
PREFEITURA I,IUilICIPAL DE IITIPERATRIZ

SECRETARTA DE IÍ{FRAE§TRUTURA E SERVIçOS PÚBLTCOS

RESPOSTAA PEDIDO DE IMPUGNAçÃO

PROCESSO ADIUINISTB,ÀTM no 02- I u.00.01e/202 I - SINFRA

CoNCOnRÊNcn p(retlce n" 0o2t 2o21 -cpt,.

O&IETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O

GERENCIAMENTO DO SISTEI\{A DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO

MUNICÍPIO D E IMPERATRIZIMA.

IMPUGNA}ITES:

. COS.AMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscTita no CNPJ n.

03.006.548/0001-37.

1 _ ANTE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA COSAI\IPA PBCIIETOS

E CONSIRUÇÕES LlI)Â, FAÇO BREVE RELATÓRrO DO PEDTDO:

a) DO VÍCIO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Trata'se de Impugnaçào, tempestiva, interposta pela empresa

CO§AI\IPA PRO.IETOS E CONSIBUÇÔES LII)A, na qual pleiteia esclarecimento

acerca da planilha orçamentaria (composições) questionando a existência de

valores unitários distintos para a mão de obra do Eletricista. conforme segue.

Ao Íinal requer pela suspensáo da Concorrência parâ que haja a

devida revisão do orçamento.
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ESTADO DO IIIARAilHÃO
PREFETTURA }iUilICIPAL DE I]I{PERATRIZ

SEGRETARTA DE r]{FRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS
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a cosÀMpÁ pRoJETos E Ç0NSTRUÇÕES LmÁ

nÀ ntrlnrsÃô

Considerando a planilha orçamentaria (composições) disponibilizad.a

no site da Prefeitura Municipal de Imperatriz para a licitação da Concorrência

Pública n. 00212021 -CPL. o que pode ser verificado através do link

h ttp ://serui cos. int pera triz. m a - gov. br/li ci ta coeil?nt odali t v=2.
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f p*.r ÂÊ PüBrlcA

Ao consultar os ârquivos disponibilizados digitalmente, poderá ser

verificado que a mão de obra utilizada nos serviços está unificada tendo como

liase SINAPI A212A2L considerando ainda os Adieionais de periculoeidade. A

formulação das demais composições que são contempladas na planilha

orçamentária também encontram'se disponíveis ao licitante de forma a

possibilitar a melhor elaboração de sua proposta.

Portanto não procede. Como pode ser visto no Edital toda a mão de

obra utilizada no orçamento em questão tem uma única data base, SINAPI

OZl2A2l e Tabela de Encargos Sociais Desonerados Vigente no percentual de

85,68%, conforme publicação do Site da Caixa Econômica.

I pEorco DF ESCaAeEc*rENÍo EIJpRFSÁ !'iA R.<.rÂ ENGEIÉ{ÁRIÁ

t cÊs+.stelc ,. Esi.AREc'1,{ÊlqTú vtA REÍÁ ;€LÁ srftF+-§

3 FÊorDo DE ESE[-ÀREcr]rEfrÍo E[rpRESÂENErFc]il]rsrÀLÂÇôES ELÉrREÀs

I nrseo.sreec p EscitREcruEri-Íc iNEÍEcH pet-â cotJissÃo
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b. Pg. l5 j - Exemplo da composição da mão de obra do Eletricista presente em NOI/O EDITÁ| - AtfUnUCeçÃO

A empresa CO§AIIPÁ PRCIIETOS E coN-sTRUÇÕE§ LTDA, pleiteia

pela reforma do orçamento base, pois o mesmo apresenta desequilíbrio

econômico/frnanceiro em razão de ter sido elaborado com base em 17 (dezessete)

tipos diferentes de sistemas referenciais.

Ao final requer pela suspensão da Concorrência para que haja a

devida reüsão do orçamento.

DADECI§ÃO.

A utilização de diversos bancos de dados como referência advém da

necessidade de se obter valores de insumos como materiais e equipamentos que

não são comtemplados pelo Banco de Referência Base - SINAPI para frns dc

elaboração de orçamento públi.o. É i*portante ressaltar que a intenção não é a

busca pelo menor preço com o objetivo de prejudicar as possíveis empresas

licitantes, ou elaborar um orçamento com um desequilíbrio econômico-

financeiro, mas sim, buscar por preços referenciados que são disponibilizados

por outros órgãos trazendo a segurança pârâ a admrmstração de que o valor

SECRFÍÀRIA DE INFRAESTRUTURA E SER§'IçOS PÚBtrcOS
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ESTADO DO ÍIIARANHÃO
PREFEITURA ÍIiUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEGRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

pelo ao material ou equipamento náo onera aos seus cofres e nem tampouco

inviabilize a empresa de fornecê-lo, cumprindo com os princípios basilares que

norteiam as contratações públicas.

Nesse sentido, não cabe acolhimento pois para a elaboração do

Orçamento foram feitas composições próprias analisando a particularidade de

cada serviço considerando as bases de referência mais atualizadas disponíveis

no mercâdo para cotação dos insumos (materiais e equipamentos) a serem

utilizados no referido serviço, como pode ser verificado no Edital de Licitação

disponibilizado.

b) DA ILEGAL LIMITAÇÃo A ''ENGENHEIRo ELETRICISTA'' PARA FINS DE

CAPACIDADE TÉCNICO.PBOFISSIONAL.

A empresa COSAI\íPA PBOJETO§ E CONSIBUÇÕES LIT)A, pleiteia

pela introdução dos parâmetros de análise que serão considerados para fins de

habilitação no tocante a Qualificação Técnico-Profrssional das empresas

Iicitantes, pois o edital solicita âpenas que a(s) empresa(s) precisa(m) apresentar

possuir em seu corpo técnico, profissionais de nível superior, ENGENHEIRO

ELETRICISTA, reconhecido(s) pelo CREA detentor de ART(s) e CAT(s)

expedida(s) por este(s) conselho(s) da(s) que comprovem ter o(s) profrssionais,

executado para o ôrgáo ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta,

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresâs

privadas, serviço(s) compatíveis em características conforme as PARCEIÁS DE

MAIOR RELEVANCIA.

Ao final, requer-se pela republicação do instrumento convocatório com

a devida correção do subitem 9.2.4.2 do edital delimitando-se os critérios

mínimos necessários, para fins «ie comprovação «ie capacidarie técnica

profissional

t.'.,rt,í
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ESTADO DO HARANHÃO
PREFETTURÀ Í.IUi{ICIPAL DE llttl PERATRIZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLTCOS

DA DECISÃO.

Observou'se que a informação referente ao subitem 9.2.4.2 está em

pieno acordo com as orientações e normaü«iades que regem a prestaçáo de

serviços técnicos especializados quando há o manuseio de produtos que por sua

natureza apresenta jeneo intrínseco

GLOSSARIO

18. Perigo: situação ou condição de isco com pttbabilidade de causar

Iesão frsica ou dano à saúde das pessoas poÍ ausência de medidas de

controle."
/^v1DiÍ^ t)LaaaÍfT 4,.iÍD1^fm^f-ti.tt n 

^toln - <!^-.-^-^^ ^-- r-- -1^r^^:-^ ^ltvLr-t,,lJlJ-L türtLrLrtz'rJJrl-,ll t^u7',ú/'t tl lU üt Bt^tIdllv4 t:trl lllúil,AtAçUCD C

Serviços en Eletricidade / Ministério da Economia-Secretária de

Trabalho)

E que náo há limitaçáo/restrição por parte desta Administração

Pública, em qual "tipo de graduação tal profissional deva tel', conforme

mencionado pela IMPUGNANTE.

Conforme disposto no subitem 10.6.1 da Norma Regulamentadora

n'10 (NR-10) que üspõe sobre os requisitos obrigatórios para serv-iços em

eletricidade.

'10.6.1As inte,rve,a@ em izstalafre eléfuicae aa tnaúo igul ou

euperiot a ã0 Volts em arreate altenada ou superior a 120 Volts em

conente atntínua nmeate pdea mt rcalindae pt ãzbalhadorcs

que ateaÃçm ao que eetable o item 1A8 desta Norua-

10.8 rrABIr,EAÇÃO, QAÁLIEICAÇÃO, CÁPACEAÇÃO E

AUI0RTZ/\ÇÃOrnsw
10.8.1 É considerado bzbalbador qyaliãcado aquele que comprovar

conclusão de curso específrco na área elétrica reconhecido pelo Sistema

/1/: ^: ^ I -,^ f,!* --'.. ^lJllutdt uc ltltÚrrtu.

i0.8.2 lí considerado pmfrmioaal legalmente habiütado o tuabalhador

preuiamente qualifr@do e am rwisfro no amlntente anelho de

claw."

Considerando o objeto a ser licitado como sendo, o Gerenciamento de

todo o sistema de iluminação pública do município de Imperatriz-MA, en

*'
"rú*l
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ESTADO DO HARANHÃO
PREFETTUR.A TIUHICIPAL DE IltI PERATR.IZ

SECRETARTA DE rÍ{FRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLTCOS

se gue a empresa CONTRATADA assumirá total responsabilidade pelo(s)

projeto(s) e execução(ões) de obras e serviços pertinentes ao objeto licitado.

" 10.3 - SEGUEANÇA EM PROJETOS

10.3.8 O yojeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas

Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Ttabalho, as

regulamentações técnicas ofrciais estabelecidas, e nr axinado pot
ptofruional IeeBImeDtê habilitado. "

Assim, as empresas concorrentes do objeto licitatório deverão

apresentar em seu quadro, profissional legalmente habrlitad-o, eonforme

estabelecido no subitem 10.3.8 da NR - 10. Por sua vez, os profissionais

habilitados para serviços em eletricidade são: em nível superior, Engenheiro

Eletricistai em técnico de nível médio, Técnico Industrial em Eletrotécnica. E,

que possuam, registro em seus respectivos conselhos regionais: Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA e Conselho Regional dos Técnicos

Industriais (CRT).

Observando o que dispões nas Lei n' 5.194/66, Lei n" i3.639/2018 e

Resolução n" 074120L9, sobre âs prerrogativas e atribuições dos Técnicos

Industriais com habilitação em Eletrotécnica.

"Aú. 5o Os Tfuiw ea Elehotfuia para as prerrogatívas,

atribuições e ampetências disciplinadas nesta -Resolução, têa aao
Iimite as instalagões aa demanda de eaetgia de até ffiOkYA,

iadepadeateaeate do nÍvel dc teaúo que supre esse montante de

carga." (Resoh-rção n'07412019 - CYI)

Considerando o atual Sistema de Iluminação Pública do Município de

Imperatriz-MA, composta por um parque com 59.127luminárias, com consumo

méüo de 1.730.860,86 kWb/mês Gnp.: 061202L), apresenta demanda méüa de

energia de 5.15?,70 kW, o que supera o limite de 800kVA atribuídos aos

profissionais técnicos em Eletrotécnica. Fazendo-se necessário que o profrssional

habilitado para responsabilidade técnica seja somente o Engenheiro Eletricista.

Portanto, üante do erposto, não cabe acolhiinento uma vez que o

Edital solicita nada além do regulado pela legislação vigente de

capacitadapara execução dos serviços a que se propõe,

r*'
.I
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ESTADO DO ]TIARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEGRETARTA DE TilFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

C) DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-

OPERACIONAL DAS LICITÂNTES.

A COSAI\{PA PROJETOS E CONSIBUÇÕES LII)A, pleiteia pela

impossibilidade dos licitantes comprovarem sua capacidade técnico-operacional

por meio de atestados registrados no CREA ou que os atestados necessâriamente

estejam acompanhados de ART do engenheiro que acompanhou o serviço.

Ao final requer pela retirada da exigência da CAT emitid.a pelo CREA
J^ -^--^^ i---^il:^^ /l:^:a^-a^\urll llt lr.lE ua1 PUS§udt Jurrurud' \uuruinlutr/r.

41 lnicialmente, veia.se:

9.2.4.3. Paa abndinento à qualifica@ técnbooperacional: O licjtanle

deverá apresenbÍ un ou mds Ateslado(s) daddarento regirlÍado no

CREA da Írgúao oode or rewlço íortn eríecutrdo,

acomp.nhado(3) d4l) ,Epêcüt'v{s, cerddão(üec) de aceno técnlco

- CAT, srpedk*{r) por ale(s) comelào(c) que coínpÍoveín gue o

licitante tenha executa& paÍa o óígáo ou entidade da Mministração

Públi:a Direla e lrúreta. Federal, E§eduel, lúunicipal ou do Dísffi
Federel, or ainda parâ empÍesâs privadas serviçoe compatíveis om

características corúonne as PARCELÂS DÊ MAIOR RELEVÂNCIIA a

seguir: (GriÍos e d€ntaques nossos).

42. Ê iregat a exiÉü:aa de certidÕes de acervo tecrúco (CAT) paÍa empÍesa,

pois o CONFEA no Art 55 da RecohlÉo 1.ü25 de 30 de oÍubro de 2009, que trata da

AnotaÉo de Respomabimede Técídca e o ADen o Técnico Profissional, veda a

emisstu de CAT em fixne de pessoa PrÍdica. Não é pcaível exuir que os SdtãnEs

compÍovem sua capâcadaê técnicooperacional por rnb de atestados registradc rrc

CREA ou que os atesHos nêcessdiamente esleianr acoÍnpanhados de ART &
engenheiro que ecoÍÍearúrorJ o serviço.

C. IMPT]GNAÇÃO AO EDITAL ' COSAMPA PBOJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

DA DECI§ÃO.

É de ciência desta Administração Pública a impossibilidade de

emissão de Atestados Técnicos e Certitlão de Acervo Técnico (CAD pelo CREA

em nome de pessoa jurídica. Porém, deüdo ao volume e complexidade técnica do

objeto licitado é necessário que a empresa comprove capacidade técnica por meio

de profrssional habilitado responsável pela empresa

t.,
* *i
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SECRETARUT DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS pÚBrrCOS

Portanto não cabe acolhimento. No Edital não está sendo solicitado

Atestado Técnico Operacional em nome da Licitante, mas apenas que seja

apresentado atestado deúdamente averbado no CREA comprovando que a

Licitante atuou em obra ou execução de serviço devidamente assessorada por

um responsável técnico.

3 - DA CONCLUSÃO

Dada a análise dos fatos elencados, devidamente encaminhados pela

IMPUGI'JANTE, tempestivamente, acolho tais contestações, e no mérito, NEGO

PROVIMENTO pelos motivos e fatos já descritos acima, não reconhecendo dos

presentes recursos e, mantendo a sessão da concorrência Pública n" 0O2|2O2L -
CPL para o dia e hora já marcados, mantendo'se todas as especificações e

exigências do edital.

Imperatriz (MA), 06 de agosto de 2O2L.

EOSTA
Projetos Especiais

84912-8

Secretário

t*
-t+qrFi'
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