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Assunto

Requerimento - Pregão Presencial no 17/2022

De

Daniela Mendonça <danielasoaresm@hotmail.com >

Para

P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@aramina.sp.gov.hr>

Data

2022-02-18 18:32

• Requerimento - Aramina 1.pdf(-289 KB)

Boa tarde!
Venho, por meio deste, solicitar cópia integral do Processo Licitatório n° 20/20 2 - Pregão Presencial
17/2022.
Requerimento anexo.

Att,
Daniela Soares Mendonça

https://server2.zcsistemas.com.br:2096/cpsess1342247008/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=

8486&_mbox=INBOX&_action=pri... 1/1

ANGELO PESSI I
ADVOCACi

Excelentíssima Pregoeira . e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal e Aramina — Estado de
São Paulo.

Ref. Processo Licitatório n° 20/2022
Pregão Presencial n° 17/2022

ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV. ACA, inscrita no CNPJ
sob o n° 40.474.966/0001-85, com sede na Rua Otto Benz, n° 1277, sala 101, Ribeirânia, na
cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.096-580, representada por Daniela Soares Mendonça, vem,
respeitosamente à presença de V. Exas., expor e requerer o quanto se ue:
Considerando ser direito do requerente (na qualidade d licitante) ter acesso aos
termos do processo licitatório (cf. art. 63 da Lei 8.666/93 e art. 3°, II, da Lei 9.784/99), requer-se
a cópia integral do Processo Licitatório n° 20/2022 — Pregão resencial n° 17/2022,
notadamente os orçamentos colhidos na fase interna, para fins de sefesa e ajuizamento de
medidas judiciais.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Ribeirão Preto, 18 de fevereiro de 2022.

de forma digital
DANI ELA SOARES Assinado
por DANIELA SOARES
MENDONCA:425 MENDONCA:42568518871
Dados: 2022.02.18
68518871
18:2917-0300'

Daniela Soares Mendonça
OAB/SP 412.705
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Assunto

Re: Requerimento - Pregão Presencial no 17/2022

De

P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao©aramina.sp.gov.br >

Para

Daniela Mendonça <danielasoaresm©hotmail.com >

Data

2022-02-21 07:28

,26

Prezada Daniela, bom dia.
Apenas para informação, você deseja o processo mediante extração de cópias ou igitalizado?
At.te,

Em 2022-02-18 18:32, Daniela Mendonça escreveu:
Elba tardei
Venho, por meio deste, solicitar cópia integral do Processo
Licitatório n2 20/2022 - Pregão Presencial 17/2022.
Requerimento anexo.
Att,
Daniela Soares Mendonça

3etor de Licitações
Rua Braun() de Andrade Junqueira, n2795 - Centro
CEP: 14550-000
Tel: 16 3752-7002
Aramina/SP
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Assunto

Re: Requerimento - Pregão Presencial no 17/2022 - PARTE 02

De

P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@aramina.sp.gov.br>

Para

Daniela Mendonça <danielasoaresm@hotmail.com >

Data

2022-02-21 10:23

•

Ici

PROCESSO LICITAT6RIO 07.2022 - PREGÃO PRESENCIAL 17.2022 - VOLUME 02.pdf(-22 MB)

Prezada Daniela,
Em atenção ao solicitado, segue anexo o segundo e Ultimo volume do pregão presencial 17/2022.
At. te,
Fábio Donzelli
Em 2022-02-21 10:21, P.M. Aramina - Setor de Licitações escreveu:
Prezada Daniela,
Em atenção ao solicitado, segue anexo o primeiro volume do pregão
presencial 17/2022.

Eft

=NO _
At.te,
Fabio Donzelli
Em 2022-02-21 08:13, Daniela Mendonça escreveu:
Pode ser digitalizada!!

F.r.14•4:

.P'4•T*1F4'-ziti

De: P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@aramina.sp.gov.br >
Enviado: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 08:28
Para: Daniela Mendonça cdanielasoaresm@hotmail.com>
rrcgõo Presoncinl no 17/9022
AssunLo: KC. MCqUelim...111_,

±Eititi1444-fttff

Prezada Daniela, bom dia.
Apenas para informação, voce deseja o processo mediante extração
de
copias ou digitalizado?
At. te,:

-• • —

.............

Es 2022-02-18 18:32, Daniela Mendonça escreveu:
Boa tarde!
Venho, por meio deste, solicitar copia integral do Processo
Licitatório n° 20/2022 - Pregão Presencial 17/2022.

............
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Requerimento anexo.
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Att,
Daniela Soares Mendonça

.......
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Setor- deTtititAt60T7
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Setor de Licitações
Rua Braulio de Andrade Junqueira, n°795 - Centro
CEP: 14550-000
Tel: 16 3752-7002
Aramina/SP
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Fls. 268

TERMO
DE
JUNTADA
Em 21 de fevereiro de 2022, procedi com a juntada
comprovante de envio do processo em tela, em atendimento
requisitado As fls. 263. Do que, para constar, o presente term
Fábio

Lima

Donze

RECURSO
ADMINISTRATI

o

22/02/2022 06:51

Roundcube Webmail :: Recurso Administrativo - Pregão Presencial 17/2022

Assunto

Recurso Administrativo - Pregão Presencial 1 7/ 2022

De

Angelo Pessini <angelopessini@gmail.com >

Para

<licitacao@aramina.sp.gov.br >

Data

2022-02-21 14:39

00

fOlif

• Recurso Adm - Aramina.pdf(-607 KB)
Boa tarde!
Venho por meio deste apresentar razões recursais ao ato de inabilitação do licitante na sessão do dia 18/02/2022.
Favor acusar recebimento.
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ANGELO PESSIN1
OCAC

Excelentíssima Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal

e Aramina - Estado de

Sao Paulo.

Ref. Processo Licitatório n° 20/2022
Pregão Presencial n° 17/2022

RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL - INABILITAÇ 0 DA RECORRENTE SOB
FUNDAMENTO QUE NÃO COMPROMOVOU A REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS PRETENDIDOS NO EDITAL - INADMI SIBILIDADE - 0 EDITAL
Nii0 REQUEREU A COMPROVA AO DE SERVI 0 IDÊNTICO E SIM DE
SERVIÇO COMPATÍVEL - OMISSÃO DA PREGO IRA NA ATA SOBRE A
COMPROVAÇÃO, PELA RECORRENTE DOS

ERVIÇOS DE ATUAÇÃO

PERANTE 0 TRIBUNAL DE CONTAS OS QUAIS FORAM CONSIDERADOS
NO TERMO DE REFERÊNCIA COMO OS DE M IOR IMPORTÂNCIA NA
LICITAÇÃO.
Jurisprudência do TJSP sobre a matéria: "licitaça
visto que não comprovou a realização dos se
inadmissibilidade o edital não requereu a
indêntico e sim de serviço compatível"
79.2008.8.26.0114, 52. Câmara de Direito Público
Consta no voto do relator: "Em nenhum mome
empresa licitante comprovasse a execução
requerido. E os documentos de fls. 90/96 co
executou vários serviços semelhantes, inclusiv
sendo profissional competente para tanto, con
Pelo fato de a sentença julgar procedente o pedid
Poder Judiciário adentrou no mérito do ato ad
garantir o cumprimento da lei. (...) Assim, desde
comprove que é competente para realizar os se
não pode o edital restringir a sua participação

inabilitação da empresa,
viços exigidos no edital
omprovação de serviço
(Apelação n° 0047814JSP, Rel. Franco Cocuzza.
to o edital exigiu que a
de serviço idêntico ao
provam que o apelado
para a própria apelante,
orme se verifica ci fl. 86.
inicial, não significa que o
inistrativo, pois cabe a ele
ue a empresa interessada
Kos a serem contratados,
om exigências que nem a

lei faz.

ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC A, inscrita no CNPJ sob o
n°40.474.966/0001-85, com sede na Rua Otto Benz, n° 1277, sala 10 , Ribeirânia, na cidade de
Ribeirao Preto/SP, CEP 14.096-580, representada por Angelo Robe o Pessini Junior, OAB/SP
151.965, vem, respeitosamente ,à presença de V. Exas., interpor RE URSO para habilita-lo no
Pregão Presencial n° 17/2022.

ANGELO PESSIN1
ADVOCACIA

PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, cumpre observar que não obstante o recor ente ter apresentado
atestado de capacidade técnica emitido pelo CMM- Consórcio de unicipios da Mogiana,
onde consta que o mesmo executa serviços técnicos de atuação em pr cessos administrativos
em curso pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Sra. Pre oeira, ao fundamentar
na Ata a inabilitação da empresa, AFIRMOU QUE 0 RECORREN E NÃO COMPROVOU
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATUAR PERANTE 0 TRIBUNAL DE CONT
Portanto, preliminarmente, reque-se a retificação da Ata da Sessi do dia 18/02/2022 para
constar que o atestado emitido pelo CMM- Consórcio de Municípios a Mogiana comprova
que a empresa ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A VOCACIA executa os
serviços técnicos de atuação em processos administrativos em curso p o E. Tribunal de Contas.
Essa retificação é absolutamente relevante na medida em qu

a atuação técnica em

procedimentos perante o Tribunal de Contas, envolve conhecimen os não só em Direito
Administrativo e Municipal, mas, em questões de direito financeiro, pa rimonial, orçamentário,
contábil e operacional (exegese do art. 70 da Constituição Federal)

DOS FATOS

O Município de Aramina publicou o Edital de Licitação na modalidade Pregão
ntratação de empresa
Presencial n° 17/2022, do tipo Menor Valor Global, destinado a
especializada para a prestação de serviços de consultoria, assessoria e apoio técnico presencial
para acompanhamento operacional com a implementação de rotinas dministrativas nas Areas
de contabilidade e finanças e administração geral (planejamento

patrimônio, pessoal e

licitações), além de auxilio à Procuradoria na elaboração de jus ficativas nos processos
administrativos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São P ulo.
No dia 18/02/2022 às 09h:00, foi realizada a Sessão Públi a para o recebimento e
processamento dos envelopes de "proposta de preços" e "document s de habilitação" na sede
da Prefeitura Municipal. No horário indicado, a Pregoeira e sua Equi e de Apoio iniciou a fase
de credenciamento, conforme previsto no item 3 do edital:

PIE
ANGELO PESSINI
ADJOC MI5

CREDENCIAMENTO
Declarando abata a rase de:eretkinderneriterNa) Pregoeiro(a) solicita.; ao(SYN4100S00.00t1441.14Sw:
o(s) docurrerito(s) usigliiteC1)::eraatditel Depois dc analisados 5(s) document011.pellyft40444$
:onsiderada(s) nedenclediKe)i OM seu respectivo represenlaite:

Licitantes

Repreaentant

Razio Social
Fantasia
CNP1

FRESSA tiELENO II SOUSA LEDA.

florão Social
Fantasia
CNP)

8E0E0110 JOSE Di SOUZA NETO

Razão Social
Fantasia
CNP)

PHOENIX CONSULIORTA EM Acwapirsmoothogimiksoclerm
LUCAS DE RAULA'G
05.287.252/0001-b2
Riti 55075846

DIONIRD FRESSA NIOR

07 149.072/0001-44

Re '1119050970

299845

3.0se:De o'k.tz
atiFittprrp
270910040

15.555.596/0001-53

stazho Social

ANGELO PESSIN1 SOCIEDADE1140101DisiAVDE:i0.0kAM

GNP)

40

Razão Social

PACHECO E TEIXEIRA MACHADO ADVOGAM.

Fantasia

Fantasia

474.956/0001-85

R
D"1
ii1 E
4OL245
A 0°
09
42R6F S

PQUANA -EIXEIRA ACHAI»
Re 12777276

CNP)

42 437 165/0001 75

Razão Social
Fantasia

PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 614 BMA

CAW)

/

REV)

pLiaDcAllo:

21 610 889/0001 07

WIILITON FERMAN O VERONgil
.28.199238X

0(n; Progoirof a) coml./040o usincenamerlio do credenclartiiioto. EmaeiltnielenteReu as deciarac
do(s) iicitanteoi
Se que atencle(rn) pienamenni.09 requisilos de hahil,tat- id eebeieçldOS nordital, eca bois er/Y010 f; contendo as
propostas de pi eços e os dcentnaintos de habilitação tespectivarnatit(
....

Ato continuo, foram abertos os envelopes contendo as pro ostas de preços, sendo
classificados três licitantes, dentre eles o Recorrente, para participar da fase de lances, nos
termos do item 7.6 do edital:

PRE-CLASSIFICAÇÃO
Realizada a pré-ciassificaçiio das licitantes que participarao da ataPa Sc lances , em
termos dos Incisivos VIII e IX do Art. 40 da Lei Federal no 1054atiii 17/07/2002

rule daa .

-P444
•Item 001 SeRVIE0 DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AMMO TECNIc0 pRESEN
.00,01
ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL com A IMPLEMENTAÇÃO PE ROTI
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO GERAt C
PATRIMeiNIO, PESSOAL E LICITACOES, ALEM DO AUXILIO A IPROCURAD IA DO
ARAMINA NA ELABORAÇÃO DE JuSTIFICATWAS NOS PROCESSOS ADMI STRA
ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO.
Licitante
FRESSA HELENO E, SOUSA LIDA
ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981E45
PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUKKA E NITVACA LTDA
PHOENIX CONSULTORIA EM ADMINIBTRACAO PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES LIDA,.
PACHECO E TEIXEli:LA MACHADO ADVOCACIA

Proposta
E.500,000 Ci.
12 . 00O
IS,0004E00
17.09 ;t it Atietisailieim
18.900,0001 Nk. C 4,ssintilito
19 . 500,000 sauciest***
1

Como se vê, o Recorrente apresentou a 2' menor proposta e participou, juntamente
com as empresas Fressa Heleno & Sousa Ltda e Benedito José de Sou a Neto, da fase de lances.
Nesta oportunidade, o Recorrente foi o detentor da menor proposta - R$7.700,00, visto que na
1°

rodada dos lances a empresa Benedito Jose de Souza Neto d clinou e na

3a

rodada a

empresa Fressa Heleno 8t. Sousa também declinou, tendo chegado n quantia de R$7.840,00.
Encerrada a fase de lances, a Pregoeira procedeu a abertura

o envelope de habilitação

do Recorrente, aquela de maneira equivocada o inabilitou, pela seg inte razão:

•Ovorrindas:
to o Ane)ud
Inabilitada aoMpreSa 5075 - ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE: AO OCAC1A Tanto o °Met°
cnica nas areas de contabilidade e
I do edital exlgem flue a empresa vencedora apresente atestado de capacidade
rinansaig IldMinistroOr. °oral irii:ineyirrinntn, ratrirrionio, pessoal e administra ol alem de manter tarribét+ a
qualifIcaCSO tecnica para atuar junto ao Tribunal de ContaS 00 estado de So Pa lo, que Mc foi apresentadoi pela
empresa detentora de menor proposta, no valor de R. 7.700,00.

PIE

ANGELO PESSIEs.11
ADVOC ACIA

A documentação apresentada pelo Recorrente estava em consonância com as
disposições previstas no edital licitatório, tanto que o mesmo, ime iatamente, manifestou
interesse em recorrer de sua "inabilitação".

RECURSO ADMINISTRATIVO
gmyresi
pesvni snriadatio Tni1IvtthrI tip Arivoracia manifestou interesse em I ti
eroor recurs* quando a sua
inabilitat,,So nos seguintes terms O objeto do edital pede acervo com características Mpativeis semelhantes ao
objeto, o atestado de Consorcio de Municiplos da Mogiana abrange atividade técnica e Direito Pablico Munlicipal e que
variavelmente estio lioatios ao de direito financeiro e quem atua no Tribunal de Con s, necessariamente lrecisa do
conhecimento no financeiro e contabilidade, as razes serao apresentadas por escrito," aberto o
to de 0, dies pare
apresentacao do mesmo.
A

Apesar de tal manifestação, a Pregoeira procedeu a abertu a dos documentos de
"habilitação" da empresa Fressa Heleno & Sousa Ltda (2a colocada n fase de lances), tendo
negociado o valor lançado (de R$7.840,00 para R$7.800,00), decl rando-a vencedora do
certa me.

RESULTADO
Encerrada a fase de lances, as seguintes ticitantes foram considerados vencedores

Item 001 SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TicNICO PRESE CIAL PARA
ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL COM A IMPLEMENTAÇÃO DE RO NAS ADMIAIISTRATIVAS
(PLANE)ANENT°,
NAS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO GE
PATRIMÔNIO, PESSOAL E LICITAÇÕES, ALÉM DE AUXILIO A PROCU DORIA DO MUNICIPIO DE
ARAMINA NA ELABORAÇÃO DE 3USTIIFICATIVAS NOS PROCESSOS A MINISTRATI VOS NO
AMBIT° DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO.
Valor Fechado
Licitante
Nitooaorlo
7.800,0000
FRESSA HELENO & SOUSA LTDA

Acontece que os documentos (atestado de capacidade té nica) apresentados pelo
Recorrente abrangem o objeto licitado e estão conformidade com as exigências editalicias,
razão pela qual ele deveria ser habilitado, e consequentemente, declarado vencedor do
Processo LicitatOrio n° 20/2022.
DA SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2022

Conforme dispõe o art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02, declara o o vencedor do pregão,
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a int nOo de recorrer, uma vez
consignada em ata a manifestação (como ocorreu no caso concre o), deve ser concedido o
prazo de três dias para que seja apresentada as razões recursais.
Com efeito, in casu, vislumbra-se que o Recorrente, apes r de detentor da menor
proposta (R$7.700,00), foi declarado inabilitado, sob o fundament de que os atestados de
capacidade técnica não abrange o objeto licitado. De forma imediat , o Recorrente manifestou
a intenção de recorrer de tal decisão e, ainda assim, a Pregoeira procedeu a abertura dos
documentos de "habilitação" da empresa Fressa Heleno & Sousa Lt a (2a colocada na fase de

g7s
ri
ANGELO PESSINI
ADVOCACIA

lances), declarando-a vencedora do certame.
Ora, diferente do que consta no art. 11, XVIII, do Decreto 3.5 5/2000, manifestada a
intenção de recorrer, o recurso terá eficácia suspensiva da contr tação, isto porque a
Administração Pública não pode contratar o licitante vencedor enqu nto não homologar o
certame, o qual somente pode ser homologado após o julgamento d s recursos interpostos.
Ou seja, o procedimento licitatório deve ser paralisado até análise das

zões recursais.

Neste interim, cita-se o entendimento do Jurista Jesse Torres ereira Junior:
0 Decreto n° 3.555/2000 veio declarar que o recurso ontra ato do pregoeiro
não terá efeito suspensivo (art. 11, XVIII). Inócua decla ação. Se, de um lado, a
interposição do recurso não impede a adjudicação pel • pregoeiro, impede, de
outro lado, a homologação do procedimento pela aut ridade, que, antes, terá
de julgar o recurso. Mesmo que o pregoeiro adjudiqu • o objeto ao proponente
que classificou em primeiro lugar, a Administração não poderá contratá-lo
enquanto não houver a homologação pela autoridade co petente, e esta somente
poderá homologar se julgar improcedente o recurso. Entre a adjudicação e a
contratação, o procedimento estará paralisado à espera o julgamento do recurso
e da homologação. Logo, o recurso tem, sim, eficácia su pensiva da contratação, a
despeito do que afirma o decreto regulamentador. Aind intrigante é a dicção do
mencionado art. 11, XVIII, do Regulamento porque, adi nte, o inciso XX descreve
que, decididos os recursos e constatada a regularidade os atos procedimentais, a
autoridade competente homologará a adjudicação para • eterminar a contratação.
Infere-se que enquanto a autoridade não decidir sobr os recursos e, após, não
homologar o certame, não se passa à contratação. Lo o, o recurso paralisa o
procedimento, impedindo a prática dos atos sub - qiientes à adjudicação
homologação e contratação enquanto não for julg do. A isto se chama de
eficácia suspensiva do recurso. E ainda haverá a hipát se, ladeada pelo inciso XX,
de, dado provimento ao recurso, ordenar-se a repeti ão ou a revisão dos atos
recorridos, ou mesmo, se for o caso, a anulação do • regão desde o seu inicio.
ecurso é desta portador,
Gratuita, destarte, a negativa da suspensividade.
necessariamente (cf. in Comentários ã Lei das Lici ções e Contratações da
Administração Pública, 8a ed., Renovar, Rio de Janeiro, I 09, p. 1071).
Isto posto, competia a Pregoeira suspender a sessão e ag ardar o julgamento dos
recursos interpostos, notadamente ao considerar que o Recorrente incontinenti, manifestou
intenção de recorrer em face da decisão de inabilitação. Para ci rroborar com a referida
argumentação, temos ainda as lições do Doutrinador Jair Eduardo S tana:
"t evidente que o recurso possui efeito suspensivo, a contrário do que afirma o
decreto. Se impostado o recurso, deflagra-se, a parti de sua admissibilidade, o
seu respectivo trâmite, culminando com o jul amento pela autoridade
competente, é obvio que o feito está paralisado n • tocante à questão objeto
do recurso. Suponha-se em recurso de A contra sua in bilitação e habilitação de B.
provido o recurso, a adjudicação será feita ao recorre te, e não a B. Ou seja, não
tem o menor sentido lógico prosseguir-se com os d mais atos do procedimento
enquanto pendente tal recurso. (cf. Revista 0 Pr oeiro, Fevereiro/2007, Ed.
Negócios Públicos, p. 21)

PIE
ANGELO PESSINI
ADVOCACIA

Desta forma, requer-se a suspensão do Processo Licitatório

20/2022 até que seja

analisado o presente recurso administrativo.

DA COMPATIBILIDADE DO ATESTADO DE CAPACIADDE TÉCNIC
CERTAME

COM 0 OBJETO DO

Consoante Edital (cf. item "objeto") e o Termo de Referência

anexo I (cf. item 1), o

Processo Licitatório n° 20/2022 — Pregão Presencial 17/2022 visa:
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PR
CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNIC
ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL COM A IMPLE
ADMINISTRATIVAS NAS AREAS DE CONTABILIDADE E FIN
GERAL (PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO, PESSOAL E LICITA
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARAMINA NA ELABO
NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO T
ESTADO DE SAO PAULO."

STAÇÃ 0 DE SERVIÇOS DE
PRESENCIAL PARA
ENTAÇÃ o DE ROTINAS
NÇAS E ADMINISTRAÇÃO
CiES), ALÉM DE AUXÍLIO
AÇÃO DE JUSTIFICATIVAS
IBUNAL DE CONTAS DO

Para fins de habilitação do licitante, o item 6.2.4.1. exig como documentação
complementar, atestado de capacidade técnica. Vejamos:

0 licitante deverá apresentar atestado emitido po entidade de direito público
ou privado, sendo dispensada esta certidão nos casos de já terem fornecido para a
Administração Pública Municipal de Aramina. O atestad deverá comprovar que a
empresa licitante presta ou prestou serviço compatível com o objeto do presente
certame."

"6.2.4.1.

Ademais, a Administração Pública ao justificar a realização do referido processo de
licitação, dispõe no Termo de Referencia — Anexo I:

"2. DA JUSTIFICATIVA — fls. 02/09:

"Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de c nsultoria, assessoria e apoio
técnico, tendo em vista a necessidade de profissionais co notória especialização, bem
como a singularidade dos serviços a serem prestados ependem de conhecimento
especifico na area de contabilidade e direito públicos, e especial as normativas do
Egrégio Tribunal de Contas e o pro fissional qu prestará os serviços de
acompanhamento das questões de ordem técnica, relativ as informações digitais dos
conselhos municipais junto a Receita Federal e demais or õos ligados aos serviços."
Pois bem. Mesmo sendo detentor da menor propos

a e tendo apresentado

documentação em consonância com as exigências editalicias, o Recorrente foi declarado
inabilitado pela Pregoeira no Processo Licitatório n° 20/2022, sob o eguinte argumento:
CIEDADE INDIVIDUAL DE
"Inabilitada a empresa 6076 — ANGELO PESSINI
ADVOCACIA. Tanto o objeto quanto o Anexo I do e ital exigem que a empresa
vencedora apresente atestado de capacidade técnica as areas de contabilidade e
finanças e administração geral (planejamento, patrim6 io, pessoal e administração),

além de manter também qualificação técnica para atuar junto ao Tribunal de
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Contas do- Estado de Silo Paulo, que não foi apresentado pela empresa detentora
de menor proposta, no valor de R$7.700,0°

Todavia, como visto, o edital e seus anexos estabeleceram que os atestados devem
comprovar que a empresa licitante presta/prestou serviços compatíveis (e não idênticos) com
o objeto do certame, bem como não estabelece predominância absoluta de atividade afeta
a ciência jurídica, contábil ou administrativa. Pelo contrario exige que o licitante preste
serviços de consultoria, assessoria e apoio técnico, devendo os p 'ofissionais ter notória
especialização, sendo considerado de maior relevância o conhecimento quanto As
normativas do Egrégio Tribunal de Contas.
Até porque, se assim não fosse, caberia o Poder Público Ararninense realizar diversas
licitações, uma para contratar serviços de contadoria, outra para serv ços de administração e
mais uma licitação para serviços jurídicos, situação que se afigura no mínimo incompreensível
e antieconômico.
Em observância ao instrumento convocatório, o Recorrente apresentou atestados de
capacidade técnica suficientes para comprovar que possui especialização no objeto do certame,
notadamente quanto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vejamos alguns atestados
apresentados:
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Jerbeattana - Lana Antenna - allouratspona -allocoon - Manta Alen -Mourn
ano.JOIMIN alan Pairlan-lkinnin Cruz
- Pleanguairan - Pontal - PsanOpolla - atitenarao C...orratite - lannalano Pintog I ar- Silo Jose On
Oa eaparange Satan Oliwairs - inane Uncle - Waimea nose Oak materect Sainte AiStifillb
- raCPSOMMI,
Mao Vista - PRO nionlo - ennui Ante - Seirrlifba - nartaneinino - Taquantaranal --rnianennal
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISTRIBUIDORA DE LIVROS CRAM:PAC/4AT LTDA., coin
sede rma Rua Sao
- lose, 123. CEP 14010-610, na. cidade de Ribeirao Preto-SP, inscrita
CNIP n._ 03.643.321/0001-00, por seer representartte legal abaixa assinado, ATESTA,
pare as devidos fiP-ts„ que ANGELO PESSINT SOCIELIPALtt ENDIVICIPUAL DE
ADVOCACIA, inscrita rio CNPJ sob o xt2' 40..4742966/00(fl-85, omit eriderego ria Rua
Otto Bane, x 1277, Sala 101, Nava Ribeirxúa. oriclart., de Ribeiran Preto, Estado de Sin
"
Paulo, ir7P 14096-580, representada par- seu. titular ANGELO ROBERTO PESSINI
JUNIOR, brasileiro casado, advogado, 0A131SP rt 15L965, Carteira de IdLenticlade
21.880.618 SSP/SP„ CPT re2 183.209.698-05, residente n.e Rna Horicio Sabina Codiribra,
• 385, Centro, cidade de Cravinhos, Estado de Sio Paulo, C.F1P 11140-000, presta
serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada, na area do direito
admirmi-strativai, em procedimentots licitatOrios (exame previa de edital„ irtipugnagan,
pedido de esclarecimento, representagin e defesa perarde o TCESP, etc), no periodic d.e
janeiro de 2021 ate a presente data, em especial nos segc.intes pedimentos
Pir-itatárias: a) Ficifete - Tomada de Preços a. 0.5121121 (O131E70: Contratrapri"a de ersrpresa et/meta/iron&
pars ofornocintosto de Sr:sterna Pedagógiao istrutarrado de easieo pare atexes cprefessonts de Eattratteao
infatail e Ensino Fundanzeicad incluindo mourriai diddrina, assesserie pederigice capirMaratta aos
docentes da rede nstssicipaT de ensino, Avatiava"o de desemperzitc Portal de Eduazar e Curios de
Farmack& CoetrixtreenTe pare os docentes); b) liscaaingallAG - 222' 02121 (Caperata pi& de sistema
preterit:ice) de CIIL5tPlo cont flint ecineento de material rtiethioo. ;pare ehenos « prefirseeres da Edmorzei&
infantil zEnsino Fundamentai I e 12; incluindo rimssoria pedagiirca
— contipuradat aos docentes da rede
municipal de ensina. Portal de Ediaricile, Sistema de AaradimaCe Curses de Formaao Continuum& przra
as docentes),: c) Barrett:a-SP - Cancorrirala 01121=1 (Contracazao, de salvias. pedagdgiCo de ZALS*10 COME
• Infanta Ames leiais e
itrrPIECiP/ILEPIZO de material liarordidait iao pare awese profmsans dal Estmuiegie
—ca ortairsioadaaos docesetes e equipe
Amos Pinais ERLSin0 FundanteruaL inanindo assessoriapedategs
e
de suparrte pedagobgitzr da rede municipal de enstiro. Portal de Edur.kac Siste,ng de
Forittaa° Comiratesta pare os detentes e equipe de suporte perlagógitio cam no Minima, 2 eriztozaros
extrude, preferenciabsteitte delta-ma presenciei. cope pairstrantes de renortre); e d) Wargeni ¡Grande do Sid
" de sistema pedagógico de resin, corn formecimento. de
- SF - Conoorrinciaa. 0112021 (eeperategen
' infantil e Ensino Fundamental 1eIL incluindo
material &claim pare alunos e professores fie Edstampio
assessor& pitalagagica continuada taas docentes de rode PillatiCipaa de enstria Portal de Earle:rip& Sister=
.' Conneseada pare as dolma:um).
de Avaliapio e Cairias de F03711AlciD2

Vislumbra-se que o Recorrente presta serviços de consultoi ia e orientação técnica a
Administração Pública (CMM), com a emissão de pareces e resposta; de consultas no âmbito
administrativo, municipal e constitucional, além de ter atuação em procedimentos
administrativos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.
Ora, é fá-tico que para atuar perante o Tribunal de Contas e participar de reformas
administrativas, é necessário ter conhecimento, não só jurídico, como também na area contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública (cf. art. 70 da CF),
visto que são matérias que estão interligadas e o profissional com notória especialização precisa
conhecê-las para ter atuação eficaz perante o órgão de controle.
Ademais, força é convir que a prestação de serviços para o CMM - Consorcio de
Municípios da Mogiana (que representa mais de 47 municípios), ex ge expertise suficiente em
Administração Pública e Tribunal de Contas, sendo que nessa faina de serviços exige-se
experiência e atuação também em Direito Financeiro.
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Insta salientar, ainda, que o Recorrente, em fase de habilitaç o, trouxe à Pregoeira
técnico formado em administração (Rodrigo Romão — CRA n° 132.642 , devidamente inscrito
no órgão de classe, visando aperfeiçoar os serviços a serem prestad s, mesmo não sendo
exigido pelo edital tal comprovação naquele momento.
Ou seja, se fosse necessário atestado de capacidade técnica e

serviços idênticos ao

previsto no edital (tal exigência estaria prevista), também seria obriga orio compor a equipe
para prestação dos serviços licitados, profissionais formados e com es ecialização na área (i)
jurídica para atuar perante o Tribunal de Contas e auxiliar no projeto

e Leis; (ii) contábeis e

ciências econômicas para auxiliar na parte de contabilidade e fina ças; (iii) de recursos
humanos para auxiliar na resposta de requerimentos atinentes à área d

pessoal. No entanto, é

obrigatório compor apenas profissional em ciências jurídicas, poden o ser o outro técnico
formado em administração, contábil ou ciências econômicas (cf. i

m 3.3 do Termo de

Referência — Anexo l).
Como se vê, a Pregoeira, data venha, desrespeitou a Lei de Lic tações e o Principio da
Vinculação ao Instrumento Convocatório, visto que não observou

s exigências do edital

(serviços compatíveis, em especial às normativas do Tribunal de Contas) e n6 se ateve aos atestados
de capacidade técnica colacionados, os quais comprovam a notória qu lificação do Recorrente
para cumprir o objeto do certame.
Vale ressaltar que Administração Pública somente pod

fazer exigências de

qualificação técnica que são indispensáveis a garantia do cumpriment

das obrigações (cf. art.

37, XXI, da CF) e não pode analisar os documentos de habilitação com subjetivismo.

Segundo preleciona o jurista Hely Lopes Meireles: "
principio constitui a forma mais insidiosa de desvio de poder, com que

desatendimento a esse
Administração quebra a

isonomia entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado ditais e julgamentos em
que se descobre a perseguição ou o favoritismo administrativo, s m nenhum objetivo ou
vantagem de interesse público". (Meirelles, Hely Lopes. Direito Adm nistrativo Brasileiro. 25a
Edição. São Paulo. Editora Malheiros, p. 256).

Deste modo, o ato praticado pela Pregoeira, de inabilitar o Recorrente, foi praticado
de forma equivocada, sendo que não encontra amparo legal e e arra no principio supra
mencionado.

aSo
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DOS PEDI DOS
Ante o exposto, REQUER
a) 0 recebimento do presente recurso administrativo, com respal o legal no art. 4 0, XVIII
da Lei 10.520/02 e art. 109, I, "a", da Lei 8.666/93;
b) Seja declarado SUSPENSO o Processo Licitatório n° 20/202 — Pregão Presencial
17/2022 até que presente recurso seja julgado, não podendo Administração Pública
contratar a empresa declarada vencedora até a homologação d certame;
C) Por fim, seja dando PROVIMENTO ao presente recurso, a fi de que a decisão da
Pregoeira e da Equipe de Apoio seja reconsiderada para HABIL TAÇÃO o Recorrente e,
por conseguinte, declarar vencedor do Processo Licitatório n° 20/2022 — Pregão
Presencial 17/2022, visto que foi o detentor da menor proposta e a documentação está
em consonância com a legislação e o edital.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Ribeirão Preto, 21 de fevereiro de 2022.
Assinado de forma digital
ANGELO
por ANGELO ROBERTO
PESSINI JUNIOR
ROBERTO
Dados: 2022.02.21
PESSINI JUNIOR 14:33:46-0300'
Angelo Pessini Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 40.474.966/0001-85
Representada por Angelo Roberto Pessini Junior
OAB/SP 151.965
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Prezado licitante,
Considerando o recurso anexo apresentado pela empresa ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, fica Vossa Senhoria provocado para apresentar as
contrarraz6es no prazo de três dias.
At.te,
•

Fábio Donzelli
Setor de Licitações
Rua Bráulio de Andrade Junqueira, n2 795 - Centro
CEP: 14550-000
Tel: 16 3752-7002
Aramina/SP
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Re: CONTRARRAZÕES - PREGÃO PRESENCIAL 17/2022

De

Deonisio Fressa <diofressa@gmail.com>

Para

P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@aramina.sp.gov.br>

Data

2022-02-23 16:16
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• CONTRA RAZÕES - ARAMINA.doc(-43 KB)
• CND202220358.pdf(-968 KB)
• CNDI202220352.pdf(-968 KB)
Boa tarde.
Seguem anexas as contrarrazões ao recurso apresentado por ANGELO PESSINI SOCIE DADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, bem como as certidões atualizadas.
Atenciosamente
Deonisio Fressa J[unior

Em ten, 22 de fev. de 2022 às 07:09, P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@g ramina.spj.gov.br>
escreveu:
Prezado licitante,
Considerando o recurso anexo apresentado pela empresa ANGELO PESSINI
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, fica Vossa Senhoria provocado para
apresentar as contrarraz6es no prazo de três dias.
I At.te,
Fábio Donzelli
Setor de Licitações
Rua Bráulio de Andrade Junqueira, n°795 - Centro
CEP: 14550-000
I Tel: 16 3752-7002
Aramina/SP

I

Dr. Deonisio Fressa Junior
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EXMA. SRA. PREGOEIRA, AUTORIDADE COMPE ENTE E EQUIPE
DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA/S

Ref. Licitação — Pregão Presencial n° 017/2022.
Edital n° 020/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS
TÉCNICO PRESENCIAL PARA ACOMPANHAMENTO 0
A IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVA
CONTABILIDADE E FINANÇAS E ADMINIST
(PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO, PESSOAL E LICITA
AUXILIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO D
ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS NOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CO
DE SÃO PAULO.

LIZADA PARA A
SORIA E APOIO
RACIONAL COM
NAS AREAS DE
AÇÃO GERAL
OES), ALÉM DE
ARAMINA NA
PROCESSOS
TAS DO ESTADO

FRESSA HELENO & SOUSA LTDA - ME, pesso jurídica de direito
privado, com sede na Rua Luiz de Deus da Silva, 4.800 — Jardim Noêmia —
CEP 14.403-777, na cidade de Franca, Estado de S5 Paulo, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.149.072/0001-44, por seu repres ntante legal infraassinado, vem tempestivamente, ã presença de V. Exa., través do presente
apresentar suas CONTRA RAZÕES DE RECURSO inte posto por ANGELO
PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DOS FATOS

Conforme depreende-se da análise do rec rso apresentado a
recorrente, inconformada com sua inabilitação no c dame em epígrafe,
recorre tempestivamente, aduzindo argumentação inco sistente, suscitando
dúvidas quanto á posição adotada pela Pregoeira.
Devemos ressaltar que a composição da peça ed talicia é vinculada ao
poder discricionário da Administração, obedecida a legislação em vigor.
Assim, tal argumentação, como apresentada, somen e ratifica a falta de

organização e atenção da licitante no trato com a coisa pu ica, visto que as
outras licitantes cumpriram as determinações editalicia , especialmente
quanto ao cumprimento do item 6.2.4.1. do edital.
Os atestados de capacidade técnica apresentados p la recorrente não
atendem ao objeto licitado, visto que todos tratam apenas a demonstração
da prestação de serviços jurídicos e não trazem qualq er referência a
prestação de serviços não jurídicos constantes do o jeto tais como:
contabilidade, finanças e administração geral (planejam nto, patrimônio,
pessoal e licitações).
Ademais, verifica-se que a recorrente é uma Socie ade INDIVIDUAL
de Advocacia, portanto não possui pessoal de outras areas para a prestação
contratual e, no caso de consorciar-se com outros pr issionais para a
prestação contratual, deveria apresentar a demonstraça de capacidade
técnica destes consorciados, visto que os serviços ju idicos são uma
pequena parte dos serviços a serem executados os q ais são, em sua
maioria, das areas afetas a contabilidade, finanças e a nninistração geral
(planejamento, patrimônio, pessoal e licitações).
Saliente-se que a licitação em questão visa não ap nas a contratação
de serviços com prerrogativas dos advogados mas, tam em, serviços com
prerrogativas de contadores, economistas e administrad es o que, per si,
joga por terra qualquer tentativa da recursante de afirm r a execução da
maioria dos serviços a serem contratados. Cabe ao a vogado apenas a
avaliação jurídica do caso concreto, sendo que a parte técnica de
contabilidade, finanças, economia, planejamento e admini tração geral deve
ser executada conforme as prerrogativas de cada profissa
Desta forma, a recorrente, se realizou serviços qu não os jurídicos,
inevitavelmente invadiu prerrogativas de outras profissõ s. Também, se o
fez, não comprovou ter executado tais serviços visto qu não constam nos
atestados por ela apresentados.
Claro, portanto, que quando se re "objeto compatí
do edital, obviamente há de se ler COMPATÍVEL em t
trata o inciso II do art.30 da Lei 8.666 que, subsidiariame
seja, compatível em características, quantidades e praz
licitação.

el", no item 6.2.4.1
da a extensão que
te, rege o edital, ou
s com o objeto da

Como se percebe no atestado apresentado, o 0ni o item plausível de
ser computado como compatível em características é o pertinente a
prestação de serviços jurídicos. Alias, não poderia ser d outro modo eis que
uma sociedade individual de advogados realiza exclusi amente a prestação
de serviços jurídicos e não de outras areas.
0 fato é que os ATESTADOS apresentados NA
PROVAM, a COMPATIBILIDADE com o objeto licitado.

RETRATAM, NÃO

A noção de compatibilidade, por certo, não se identi ca com absoluta
igualdade, com o que, não se faria necessário demonstrar experiência com
as demais áreas.
A jurisprudência se norteia em admitir a compatibi idade do objeto,
mas o fato é que NÃO HA PROVA DISTO, porque, reprisa se, impeditivo ao
julgador utilizar-se de SUPOSIÇÃO, ILAÇÃO, IMAGINAQ 0, para concluir
algum extensão a extrair destes atestados, o que é subjetiv r demais a noção
de "pertinência" e "compatibilidade".
Há óbvias insuficiências de seus atestados pa a preencher os
requisitos do 6.2.4.1 por quebra nos requisitos legais, esp cialmente ao de
características.
Ora, como supor que serviços jurídicos retratem co patibilidade com
lançamentos contábeis, execução financeira, planejamento, pessoal e outras.
Sequer serão utilizados caso não houverem necessidade d manifestação da
Procuradoria do Município junto ao TCE/SP.
Sérgio Resende de Barros, em publicação consta te na Revista do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (São Paulo/ P, n.89, p.52-62,
out.1998/jan. 1999), apresenta brilhante peça clout' ária acerca da
qualificação técnica aduzida no art.30,Il da Lei 8.666/93.
Diz o administrativista:
"No original da Lei n° 8.666/93, como no texto m dificado pela Lei
n° 8.883/94, o § 3° do art. 30 proibe a recusa da aptidb por similaridade,
estipulando que "será sempre admitida a compro ação de aptidão
através de certidões ou atestados de obras ou se gos similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalent ou superior". A
admissão de similares impede a exigência de igu is, que afastaria
competidores que, mesmo não tendo ainda feito obr ou serviço igual
ao objeto da licitação, podem executá-lo, por já haver executado
similares. Assegura a acessibilidade e a competitiv dade do certame,
princípios basilares da licitação, cuja inobservância a icia."
Desta forma, embora sublinhando a circunstán a de similitude de
modo a afastar a exigência de serviço igual, alerta para a regra do inciso Ill
do caput do mesmo artigo 30:
"Mas, também para evitar o mesmo viciamen o, o legislador, no
inc. ll do caput do mesmo art. 30, exigiu que a ptiddo, à vista de
contratos anteriores, se comprove pelo desemp nho de atividade
pertinente e compatível em características, quan tida es e prazos com o
objeto da licitação. Como o caput domina o parágraf , se este não for
excepcionante, e como o § 3° não excepciona mas complementa
o inc. li do caput do art. 30, conforme evidencia a rópria redação de
"comprovação de
ambos, nos quais aparece a mesma expressão
aptidão" - que os correlaciona, resulta dai q e a exigência de

"comprovação de aptidão para desempenho de ativid
compatível em características, quantidades e prazos
licitação" se aplica a todo e qualquer atestado
desempenho, seja baseado na igualdade ou equivalênc
na similitude ou analogia das obras ou serviços."

de pertinente e
m o objeto da
u certidão de
a, seja baseado

Continuando em suas explanações, ainda diz:
"Essa conclusão geral é inegável. Ora, uma
I exigência de
comprovação referida especificamente a característica , quantidades e
prazos, somente poderá ser atendida por atestados u certidões que
sejam também especificamente detalhados, o suficien para satisfazêla. Esse detalhamento é necessário, sob pena de não e atender 5 Lei.
Agiu bem o legislador nesse ponto, pois a generalida e é incompatível
com a comprovação. Afirmações genéricas e abstrata provam pouco.
Toda prova realmente eficaz é especifica e con reta: contém e
demonstra particularidades suficientes para identific
e comprovar o
fato. Logo, certidões ou atestados, seja por sim litude, seja por
equivalência, devem no seu conteúdo referir-se
contratos "in
concreto", devidamente identificados pelos ele entos que os
individualizam: as partes e o objeto, as principa" s obrigações e
condições contratadas, até de preço e de prazo, se s circunstâncias
peculiares 5 contratação assim o exigirem, enfim, tudo o que for
necessário para saber, em cada caso certificado o atestado, se as
características, as quantidades e os prazos das obr s ou serviços já
pertinência e
realizados comprovam, efetivamente, a sua
modo
concreto,
compatibilidade com o objeto da licitação e, por ess
especifico e efetivo, garantem o interesse público."
Ainda continua:
ara ntia, não se
"Esse sentido de con cretude, efetividade,
contrapõe às palavras do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, ANTONIO ROQUE CITADINI:
'0 administrador há de encontrar, para cada caso
concreto, uma maneira objetiva de a erir a capacidade
técnico-operacional dos interessad s, de forma a
garantir a possibilidade de participa do daqueles que
tenham real capacidade potencial para desenvolver obras
e serviços com a segurança que o interesse público
requer...'
No mesmo sentido caminha a doutrina de MARÇAL JUSTEN
FILHO, que fala em qualificação técnica real, para designar a
qualificação que deve ser investigada:
'Alude-se, nessa linha, .5 qualific gdo técnica real.
ser investigada é
Significa que a qualificação técnica
não apenas aquela teórica, mas ambém a efetiva,
ndições práticas e
concreta, prática. E a titularidade de
reais de execução do contrato. Em v z de exame apenas
igências se voltam
teórico do exercício da atividade, as

para a efetiva condição prática de desempenhar
satisfatoriamente o objeto licitado.'
Comprovar é provar, gerando evidência irrec sável. Não é
simplesmente mostrar, mas demonstrar. A demonstragd se produz por
dados específicos e concretos, fornecidos por quem seja capaz e
insuspeito para produzi-los. No caso, por quem co tratou e está
satisfeito com o serviço ou obra que recebeu.
Por tudo isso, admitir certidões ou atestado genéricos e
imprecisos, dados à generalidade, contendo detalhame to insuficiente,
inclusive quanto à exata condição em que os emite que os subscreve,
é burlar o pressuposto de admissibilidade fixado pela Lei
0 ordenamento jurídico pátrio dispõe que a formalidade é
circunstância imprescindível ao ato administrativo, e se est posta de forma
legitima no texto legal que norteia o edital, como é o caso e pauta, não há
falar-se em faculdade de a Administração se afastar so principio da
legalidade e probidade administrativa.
A decisão de inabilitação, 6, portanto, im rescindível, foi
extremamente acertada visto que, manter a recorrente no p ocesso licitatório
acarretaria óbvia violação a estes princípios, especialment do principio da
isonomia, porque, se a ora contra arrazoante se viu obri ada, por norma
legal, a portar atestados que acobertassem o objeto con ratual, porquê a
licitante em comento haveria de ter tratamento diferenciado ??
Neste caso, a prevalecer a tese da recorrente, estar a nossa empresa
sendo alijada do certame, em ato contrário à essên la da legislação
licitacional. As normas regulamentares que disciplinam a igura da licitação
emanam da Constituição Federal e do exercício de at s vinculados da
Administração Pública. Insurgir-se contra o estatuído no andamento legal
para as licitações públicas é tornar ingovernável o Est do e decretar o
império do "laissez-faire" descontrolado, o prenúncio da an rquia e do caos.

DO PEDIDO

Diante do acima exposto, roga-se ã douta auto idade julgadora a
desconsideração da argumentação da ora recorre te, mantendo a
inabilitação da mesma e a classificação de nossa empres em primeiro lugar,
atendendo-se os princípios de legalidade, moralidade e por ser medida da
mais lidima JUSTIÇA.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Franca, 23 de fevereiro de 2022.

FREssAIIELENO & %MAIMDEONISIO FRESSA JtNIOR
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TERMO
DE
REMESSA

Em 24 de fevereiro de 2022, remeto os autos à Procuradoria

Jurídica para emissão do parecer técnico-jurídico acerca das Pls.

269/291. Do que, para constar, o presente termo. Ana Lamm

Siva

Biliato

Unot

owls, Zdkot

kvzx,

)

PROTOL0f2:,
. G0J-i
C8 1.50)1 / 011
44,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMI A
ESTADO DE SAO PAULO

C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.07/2022
Da: Procuradoria Jurídica
Para: Setor de Licitações
Data: 24/02/2022

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA

1- Consulta-nos o Setor de Licitações do Muni ipio de Aramina
acerca de recurso administrativo da licitante ANGELO PESSINI SOCIED DE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA, já qualificada, onde está empresa, em suma, requer reconsideração
da decisão que a inabilitou no certame.

2 — Em preliminar, afirma a recorrente que te a sido afirmado,
na ata da respectiva sesSão pública do dia 18/02/2022, que a esma não teria
comprovado qualificação técnica para atuar perante o Tribunal de Co tas do Estado de
São Paulo, sendo que tal afirmação deveria ser retificada tendo em sta ter a mesma
apresentado atestado de capacidade técnica para tanto.

3 — No mais narra a recorrente, em suma, que em que pese ter
apresentado a menor proposta para execução dos serviços ora lic tados, teria sido
inabilitada por ter apresentado documento incompatível com o exig do no respectivo
edital, que seriam os atestados de capacidade técnica apresentados.

4 - No entanto, afirma, que há compatibilid de dos atestados
apresentados com o exigido para execução do objeto do certa e, dentre outros
argumentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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5 —Em contrarrazões, a emprese vencedora do certame FRESSA
HELENO & SOUSA LTDA — ME, afirmou sinteticamente que os atestados de capacidade
técnica apresentados pela recorrente não atenderiam ao objeto licitado, tendo em vista
que demonstram apenas a prestação de serviços jurídicos, não trazendo quaisquer
referências à prestação dos serviços não jurídicos previstos no edital dentro outros
argumentos.

6 — Feito o relatório dos fatos, temos que razão assiste em parte
recorrente, senão vejamos:

Todo procedimento licitatório possui um edital. Neste edital
estão previstas as regras e os documentos iieLessarius.

A lei determina que toda e qualquer empresa deve cumprir
alguns requisitos, apresentando documentos que comprovem qual ficagão técnica.
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica
e habilitação jurídica, etc.

De fato, o item 6.2.4.1, do Edital, condiciona a comprovação de
aptidão da licitante para o desempenho das atividades correlatas à apresentação de um
atestado especifico, senão vejamos:

"0 licitante deverá apresentar atestado emitido por entidade de direito
público

Ot1

privado, sendo dispensada esta certidão nos casusde já ter

fornecido para a Administração Pública Municipal de Aramina. 0 atestado
deverá comprovar que a empresa licitante presto ou prestou serviço
It
compatível com o objeto do presente certame (grifo nosso)

Conforme diz o edital, o objeto deste certame 6:

.2ceq
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"Contratação de empresa especializada na prestação de se yips de
consultoria, assessoria e apoio técnico presencial para acorn par hamento
operacional com a implementação de rotinas administrativas na. áreas de
contabilidade, finanças e administração geral (planejamento, pctrimônio,
pessoal e licitações), além de auxilio ti Procuradoria Jurídica do Município
de Aramina na elaboração de justificativas nos processos admir istrati vos
no âmbito do tribunal de contas do Estado de Sao Paulo " (grifo e destaque
nosso)

Ocorre, que auscultando aos autos, em especial os documentos
da recorrente juntados as fls. 212/240, notamos que, em que pese a mesma haver
apresentado vários atestados de capacidade técnica, nenhum deles atesta a prestação
de serviços nas areas de contabilidade, finanças e administração geral.

Note-se que não se trata de se fazer distinção entre atestados
compatíveis ou idênticos, tendo em vista que os atestados apresentado; pela recorrente
não são nenhuma coisa e nem outra, pois não há menção a quaisque serviços que se
assemelham com contabilidade, finanças e/ou administração pública geral naqueles
documentos.

Também não há ordem de relevância entre os serviços a serem
prestados, tendo todos igual relevância nos termos do edital, para o atendimento
completo ao interesse público ora em questão, não podendo a licit rite se eximir da
comprovação de capacidade técnica em todos os ramos mencionados, alegando que
demonstra capacidade na area de maior relevância.

As licitações públicas são regidas por normas próprias, e não se
confundem com outros ramos do direito, e assim, sendo, não havendo previsão
expressa no edital quanto a possibilidade de dispensa de apresenta;ão dos atestados
I lel.tbbc;1110S, a questão deve ser analisada à luz do principio Ja vinculagão ãO
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instrumento convocatório, segundo o qual "A Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada' (Lei 8.666/93,
art. 30, 41 e 43, l).

0 edital, no sistema jurídico-constitucional viger/te, constitui lei
entre as partes, sendo a norma fundamental do procedimento licitatório, seja qual for a
modalidade ou o tipo escolhido pela Administração para concretizar o interesse público
perseguido pela contratação, e vincula tanto a própria Administração Pública quanto os
particulares envolvidos na licitação, não havendo margem para interpretação subjetivas
conforme quer fazer a empresa recorrente.

Acerca do tema, Hely Lopes Meirelles pontua que:

"(...) a vincula ção ao edital significa que a Administração e os licitaltes ficam
sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no initrumento
convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto
documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato (...). Nem se
compreenderia que a Administração _fixasse no edital o modo e forma de
participação dos licitantes, bem como as condições de elabaração das
ofertas e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no
contrato se afastasse do estabelecido e admitisse a documentação e
propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna io licitação
e, como tal, vincula a os seus termos tanto os licitantes quanto a
Administração que o expediu".

No mesmo toar é a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO:

"0 edital constitui-se no documento fundamental do licitação.
Habitualmente se afirma, em observação feliz, que é a suo lei interna. Colo

29';
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efeito, abaixo da legislação pertinente à matéria, é o edital que

tabelece

as regras especificas de cada licitação. A Administração fica est itamente
vinculada às normas e condições nele estabelecidas, das quais nt, pode se
afastar (art. 41).

Embora não seja exaustivo, pois normas anteriores e sup riores o
complementam, ainda, que não reproduzidas em seu texto, com

bem diz

Hely Lopes Meirelles, o edital é "a matriz da licitação e do con trat ; dai não
se pode, exigir ou decidir além ou aquém do edital".

Desse modo, como corolário do principio d

vinculação ao

instrumento convocatório, os documentos de habilitação ap

sentados ern

desconformidade com o edital de licitação devem — em regra — levar

inabilitação da

licitante que o descumpriu.

Igualmente, temos que, tal entendimento enco tra respaldo na
jurisprudência abaixo colacionada:

"ADMINISTRATIVO — LICITAÇÃO — AUSÊNCIA DOS DOCUMENTO EXIGIDOS
NO EDITAL DE LICITAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA - Observânci do art. 37,
XXI, da CF. Obrigação da administração de observar os re uisitos de
igualdade de condições a todos os concorrentes e legalidade, imp ssoalidade
moralidade publicidade e eficiência - Segurança denegada - Rpriirsn
improvido." (TJ-SP - APL: 994061556110 SP, Relator: Burza Ne o, Data de
Julgamento: 12/05/2010, 12g Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
19/05/2010)

"MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO

ETRÔNICO.

INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE APRESE TAÇÃO DE
DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAçÃ

A DIREITO

.27
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LÍQUIDO E CERTO. 0 edital do certame não deixa dúvidas uanto
documentação exigida para qualificação técnica, razão por we, não
apresentada oportunamente, inabilitada o concorrente. SEt URANÇA
DENEGADA." (Mandado de Segurança N2 70049112444, Primeiro rupo de
Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, J lgado em
05/10/2012)

Ademais, as questões suscitadas pela Recor ente somente
poderiam ser tratadas através de uma impugnação (que não f i apresentada
tempestivamente pela recorrente), a ser ofertada anteriormente ao n cebimento dos
envelopes, conforme disposto no parágrafo 12 do artigo 41 da Lei de Li ita(Ao, a saber.

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e co dições do
edital„ ao qual se acha estritamente vinculada."
§ 19 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital d licitação
por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o edido até
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos en elopes de
habilitação, devendo a Administração julgar e responder i) impu naval:rem
ate 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 12 do art.
113." (destaque nosso)

Sobre o tema, vejamos o ensinamento de Marg I Justen Filho ao
tecer comentários ao artigo 41 da Lei n2 8.666/93:

"A Lei n° 8.666/93 determina que o silêncio do interessado ace co do vicio
u'u ediiui uturfeiu-lise Li impossibilidade de argui-lo post riormente.

Qualquer vicio deve ser objeto de imediato protesto por parte o licitante,
sob pena de o silêncio constituir obstáculo a posterior questi namento."
(Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos. i3 Ed. São
Paulo: Dialética, 2009.)
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No mesmo sentido, o STJ também tem adotado esse
entendimento, vejamos:

"(...) 4. A impetrante, outrossim, não impugnou as exigências db edital e
acatou, sem qualquer protesto, a habilitação de todas as concorrentes. 4.
Impossível, pelo efeito da precluseio, insurgir-se após o julgamento das
propostas, contra as regras da licitação" (STJ — REsp 402.711/SP — Ministro
Relator José Delgado —j. 11.06.2002)

"2. Recurso especial que se provê ao argumento de que, embora, não possa
ser afastado o direito legitimo de o licitante impugnar o edital .S6 constatar
que o mesmo encontra-se eivado de vicio. Contudo não há que s? esquecer
que os prazos para impugnação do edital por parte do licitante não podem
permanecer em aberto ad eternum sob pena de se instalar a inseg Jranga nas
relações jurídicas geradas pelo ato convocatório. (...)" (S —.1 — REsp
613.262/RS — Ministro Relator José Delgado —j. 01.06.2004)

"1. A partir da publicação do edital de licitação, nasce o direito d? impugnálo, direito que se esvai com a aceitação das regras do certame, cansumandose a decadência (divergência na Corte, com aceitação da decadê wia pela 2°
Turma)" (STJ — RMS 15.051/RS — Ministra Relatora Eliana Calmon — j.
01.10.2002) "I — 0 edital é elemento fundamental do pricedimento
licitatório. Ele é que fixa as condições de realização da licitação, determina o
seu objeto, discrimina as garantias e os deveres de amba as partes,
regulando todo o certame público. II — Se o recorrente, ciente das normas
edita/Idas, não apresentou em época oportuna qualquer impugnação, ao
deixar de atendê-las incorreu em risco e na possibilidc de de sua
desclassificação, como de fato aconteceu" (STJ — RMS 10.847/NA — Ministra
Relatora Laurita Vaz — j. 27.11.2001)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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De qualquer forma, caberia a Comissão Permanente de
Licitações averiguar se os atestados apresentados pela recorrente atenderiam as
normas editalicias, sendo que a mesma, ás fls. 258/262, interpretando o contido no
edital, inabilitou a recorrente, com fundamento na falta de comprovação de qualificação
técnica, e, a nosso ver, as razões recursais não foram suficientes pira derrubar a
totalidade de tais argumentos.

7 — De outra fronte, a preliminar levantada pela recorrente
deverá ser acatada, tendo em vista que os atestados de capacidade técnicas
apresentados tem o condão de demonstrar que a recorrente esta habilitada para atuar
perante o Tribunal e Contas do Estado, devendo, neste ponto, a ata ser retificada.

No entanto, ressalta-se que tal retificação não t rn o condão de
reconhecer, por si só, a habilitação técnica da recorrente nas demais áreas objeto deste
certame.

8 — Assim, por todo o exposto, resta claro a 3ssertividade da
decisão do Comissão Permanente de Licitações que inabilitou a recorrente no certame,
devendo, por esse motivo, manter-se inalterada o julgamento final do certame,
retificando-se apenas a ata da respectiva sessão pública para constar que a recorrente
demonstrou habilitação técnica jurídica para atuação nos processos junto ao Tribunal
de Contas do Estado.

9 — Isso posto, s.m.j., esta Procuradoria entEnde que, pelos
argumentos acima alinhavados, o recurso deverá ser conhecido, por ;er tempestivo, e
no seu mérito julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE apenas para se retificar a ata,
conforme acima fundamentado, rechaçando-se os demais requerimentos da
recorrente, nos termos do quanto acima expostos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMI A
ESTADO DE SAO PAULO

C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

Por derradeiro, cumpre-nos esclarecer, ai da, que este
parecer é emitido sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabe do se imiscuir
quanto 5 conveniência e 5 oportunidade dos atos praticados o âmbito da
Administração Púbica, nem mesmo analisar aspectos de cunho minenternente
técnico-administrativo, no mais, este parecer é de caráter merament opinativo, não
vinculando, portanto, a decisão da autoridade competente.

Este é o nosso entendimento, sob censura.

Aramina, 24 de fevereiro de 2022.

OAB/SP 171349

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAM INA
Estado de São Paulo
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DESPACHO

Pregoeira,

Tendo em vista o parecer jurídico As fls. 293-301, é
o presente para dete'rminar A senhora pregoeira a retificação da
ata da sessão pública, nos moldes do requisitado pelo
recorrente.

Aramina, 24 de fevereiro de 2022.

MARIA MADALENA DA SILV.
Prefeita

Prefeitura Municipal de Aramina — Rua Dr. Bradlio de Andrade Junqueira — 795 — CIJPJ: 45.323.474/0001-02
Telefone: (016) 3752-7000 - E-mail: gabinete@aramina.sp.gov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 07/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 20/2022
PREGÃO PRESENCIAL N°. 17/2022
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA EM 18 DE
FEVEREIRO DE 2022 As 09h0Omin.
Atendendo ao determinado às fls. 302, aos vinte e cinco dias do mès de fevereiro de
dois mil e vinte e dois, as 09h0Omin, na Sala de Licitações do Daço Municipal de
Aramina, a pregoeira PAULA TEIXEIRA GONÇALVES, a fim de fazer a retificação da
Ata da Sessão Pública referente ao processo em epígrafe realizada no dia 18 de
fevereiro de 2022, às 09:00 horas, em atendimento ao aprecer juríd co de fls. 293/301,
sendo o objeto da licitação "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO
TÉCNICO PRESENCIAL PARA ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL COM A
IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS NAS AREAS DE
CONTABILIDADE E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL (PLANEJAMENTO,
PATRIMÔNIO, PESSOAL E LICITAÇÕES), ALÉM DE AUXILIO

A,

PROCURADORIA

DO MUNICIPIO DE ARAMINA NA ELABORAÇÃO DE JUS IFICATIVAS NOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO." Aberta a audiência pela senhora pregoeira no horário
acima estabelecido encontravam-se presentes na sala o secretário de administração,
fazenda e planejamento Fábio Lima Donzelli e a diretora de comp -as e licitações Ana
Laura Biliato Silva. Assim, em consonância com o parecer jurídico alhures, fica a ata da
sessão pública de fls. 257/262 retificada da seguinte maneira:
ONDE SE LE:
"RECURSO ADMINISTRATIVO
A Empresa Angelo Pessini Sociedade Individual de Advocacia ma lifestou interesse em
interpor recurso quando a sua inabilitação nos seguintes termos "0 objeto do edital
pede acervo com características compatíveis semelhantes ao objeto, o atestado e
Consórcio de Municípios da Mogiana abrange atividade técnica em Direito Púb io
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Municipal e que invariavelmente estão ligados ao de direito financei o e quem atua no
Tribunal de Contas, necessariamente precisa do conhecimento no financeiro e
contabilidade, as razões serão apresentadas por escrito.", aberto o p azo de 03 dias
para apresentação do mesmo."
LEIA-SE:
"RECURSO ADMINISTRATIVO
A Empresa Angelo Pessini Sociedade Individual de Advocacia manif stou interesse em
interpor recurso quando a sua inabilitação nos seguintes termos 0 objeto do edital
pede acervo com características compatíveis semelhantes ao obj to, o atestado de
Consórcio de Municípios da Mogiana abrange atividade técnica

m Direito Público

Municipal e que invariavelmente estão ligados ao de direito finance ro e quem atua no
Tribunal de Contas, necessariamente precisa do conheciment

no financeiro e

contabilidade, as razões serão apresentadas por escrito.", aberto

p azo de 03 dias

para apresentação do mesmo.
A Empresa Angelo Pessini Sociedade Individual de Advocacia ap sentou ás fls. 221
demonstrou habilitação técnica JURÍDICA para atuação nos

rocessos junto ao

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo."
OCORRÊNCIAS:
As demais disposições da supracitada ata permanecem inalt radas. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião de retificação à. 10h08min, da qual
foi lavrado o presente Termo, que segue assinado pela senho pregoeira e pelos
demais presentes.
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TERMO
DE
REMESSA

Em 25 de fevereiro de 2022, remeto os autos novamente

o

gabinete da prefeita acerca das fls. 303/305. Do que, p a

constar, o presente termo.

Ana Laura Biliato Sit a

Cma tater,t., 2a. et,

ja-Ál
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAM NA
Estado de Sao Paulo
CNPJ n° 45.323.474/0001-02
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Vistos, etc.
MARIA MADALENA DA SILVA, Prefeita Municipal

e Aramina-SP,

no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO:
- 0 recurso apresentado às fls. 269-281;
- As contrarrazóes apresentadas às fls. 282-289;
- As certidões encaminhadas pela contrarratoante as fls.
290-291;
- 0 parecer jurídico às fls.293-301 e, finalmente;
- 0 meu despacho aliado ao termo de retificação,
respectivamente às fls. 302 e 303-305
DECID 0:
A deciS- ãO da pregoeira As fls. 261 foi a mais acertada.
Não se vislumbra que tal proceder tenha proporcionado
qualquer vantagem adicional aos demais licitantes ou violado a
lisura ou legalidade do procedimento licitatório, apenas buscouse verificar a capacidade técnica das licitantes para a
prestação dos serviços do certame em tela.
Inevitável reconhecer que os atestados de capacidade
técnica apresentados pela ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA as

fls. 221-230 não atendiam aos termos do edital,

sendo a inabilitação da recorrente, infelizmentE, medida que se

e

impunha.
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Estado de São Paulo

Fls. 308

CNPJ n° 45.323.474/0001-02
Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, no
mérito, acompanhando.o parecer jurídico As fls. Elhures, JULGO
IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela ANGELO PESSINI SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e consequentemente pela manutenção da
habilitação da empresa FRESSA HELENO & SOUSA LTDA - ME.
Diante do exposto, remetam-se os autos ao setor técnico
com as cautelas de praxe e tram itações de estilo.
Publique-se

Aram_
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