
BERNARDES PROMOÇOES ARTÍSTICAS EIRELI
Locações de Palcos, Som, Iluminação, tendas. Sanitários químicos. Estruturas Metálicas e

Produções Artísticas.

Rua: Travessa Português, N" 40, Centro - Pedregulho SP.

Fone: (16)9965-1937 / (16)3720-3731

CNPJ 07.678.926/0001-80 - Insc. 310.416.267.117

excelentíssimo senhor prefeito municipal de franca E

ILUSTRÍSSIMO senhor PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E
CULTURA DE FRANCA - FEAC

Ref.: Pregão Presencial n°. 33/2019.
Processo Administrativo n°, 102/2019.

Prefeitura Municipal de Franca
Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA EVENTOS A
SE;REM REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE CULTURA E
DIVISÕES DE ESPORTES E CULTURA.

Abertura: Dia 27/12/2019 às 9:00.

A  empresa BERNARDES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI,

inscrita sob o CNPJ 07.678.926/0001-80, Inscrição Estadual

n°. 310.416.267.117, pessoa jurídica de direito privado,

estabelecida à Rua Travessa Português, n® 40, Centro, no

município de Pedregulho - SP, por meio de seu proprietário

o Sr. Eliton Godofredo Bernardes, portador da cédula de RG

n°. 14.049.156 SSP/SP e do CPF n°. 046.628.218-43, vêm,

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, interpor a

presente

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Em face de edital supramencionado, da Prefeitura

Municipal de Franca.

Ao fazer minuciosa leitura do teor do Edital, ora

impugnado, vislumbrou-se a ocorrência de vícios que

Horas: ;

[ ̂iJndaçSgfÉporie,Afí6e Cultura j
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contrariam o dispositivo constitucional previsto no artigo

37, qual seja, o principio da legalidade, bem como o

Principio da Competitividade, e o artigo 8° do Decreto n°.

3.555, de 8 de agosto de 2000, o qual passamos a descrever:

I - DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A Prefeitura Municipal de Franca através da FEAC -

Fundação Esporte, Arte e Cultura procedeu a abertura do

certame supramencionado, que objetiva a Contratação de

Empresa para Locação de Som, Iluminação e Painéis de led

para diversos eventos ao longo de 12 meses e será realizado

em 27 de dezembro de 2019.

Ocorre que, a Administração não faz qualquer exigência

acerca da empresa licitante comprovar ser inscrita no CREA

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e possuir responsáveis

técnicos igualmente inscritos em um destes órgãos,

comprovando seu vinculo de trabalho, apesar da Lei 8.666/93

que rege às licitações públicas, permitirem tal exigência:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação

técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional

competente;

Ora, no caso em tela, existem duas entidades

profissionais igualmente competentes, são elas o CREA e o

CAU.

Apesar do objeto ser '^serviço de engenharia", não há

qualquer menção à obrigatoriedade da empresa e de seus

responsáveis técnicos terem vinculo com a entidade

profissional competente,
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Outrossim, o edital não faz qualquer referência à

emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica,

indispensável na prestação de serviços dessa natureza, sem

a qual o Corpo de Bombeiros nem mesmo autoriza a realização

de qualquer evento.

ART - Anotação de Responsabilidade

Técnica: É o documento que define para os
efeitos legais os responsáveis técnicos por
uma obra ou serviço nas áreas da Engenharia,

da Arquitetura e da Agronomia. É um
instrumento básico para a fiscalização do

exercício da profissão, permitindo
identificar se uma obra ou serviço está sendo

realizada por um profissional habilitado.

É de suma importância mencionar que os Instrumentos

Convocatórios são elaborados seguindo os ditames legais.

No caso, há a Lei 8.666/93 que regula as licitações de

um modo geral, e que autoriza a .exigência, a título de

qualificação técnica, da comprovação de registro na entidade

profissional competente.

O artigo 37, XXI, da Constituição Federal autoriza a

administração a estabelecer exigências de qualificação

técnica e econômica, em licitações, indispensáveis à

garantia do cumprimento das obrigações.

A Súmula n° 257/2010 do Tribunal de Contas da União

(TCU) fixa que a Lei n° 10.520/2002 respalda o uso do pregão

nas contratações de serviços de engenharia.

O artigo 48 da Resolução n° 1.025/2009 do .Conselho

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea)

dispõe que o acervo técnico da pessoa jurídica é variável,

composto pelo acervo técnico dos profissionais a ela

vinculados; e que a capacidade técnico-profissional de uma

pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos
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.técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro

•técnico.

O artigo 49 dessa resolução estabelece que a Certidão

de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento que certifica, para

]os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a
knotação da responsabilidade técnica pelas atividades
consignadas no acervo técnico do profissional.

Para fins de habilitação técnico-operacional em

certames visando á contratação de obras e serviços de

engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da

licitante, podendo ser solicitadas as certidões de acervo

técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade

técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização

profissional competente em nome dos profissionais vinculados

aos referidos atestados, como forma de conferir

autenticidade e veracidade às informações constantes nos

documentos emitidos em nome das licitantes.

Desse modo, resta evidente que o edital merece reforma,

fazendo dele constar as exigências de qualificação previstas

ertv lei, com o escopo de garantir segurança na prestação dos

serviços.

Outrossim, sem o acompanhamento por um Responsável

Técnico da prestação dos serviços de locação de gerador,

será impossível a emissão de ART, e este documento trata-se

de requisito minimo para autorização de qualquer evento pelo

Corpo de Bombeiros.

Por óbvio que a Administração deve buscar a proposta

mais vantajosa em um certame, no entanto essa busca não pode

ser "a qualquer custo", o órgão público deve se cercar de

garantias de que está contratando empresa com aptidão técnica

para tanto, e por essa razão se fazem necessárias as
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exigências de qualificação técnica, nos moldes da Lei

8.666/93.

Além do mais, convém destacar que o mesmo ocorreu com

0 'Pregão Presencial n°. 30, que objetiva a contratação de

geradores.

1  Esta empresa protocolou Exame Prévio de Edital junto ao

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sob o número

(Processo: TC-026281.989.19-4), que optou por SUSPENDER o

certame vislumbrando que haviam, de fato, irregularidades no

mesmo.

"Razões articuladas pela representante denotam
existência de conjuntura suscetível de afrontar a
isonomia, com reflexo deletério sobre a

competitividade, sugerindo, ademais, ' possíveis
riscos decorrentes da execução do ajuste, na medida
em que desprovido o certame de garantias a respeito
da habilitação técnica da licitante e de seu corpo
técnico para operação de geradores de energia (art.
3", § 1% I e II, da Lei n° 8.666/93).
É o quanto basta, em sede de cognição sumária, para
sinalizar possível violação às diretrizes que
norteiam o instituto da licitação, panorama
suficiente para a concessão da medida conservativa

pleiteada pela autora, a viabilizar sejam devidamente
esclarecidas todas as controvérsias aventadas na peça
inicial.

Isso posto, considerando que a entrega das propostas
do Pregão Presencial n® 030/2019 está designada para
às 09h do dia 19 de dezembro de 2019, recebo a matéria
para processamento sob o rito de Exame Prévio de

Edital, na conformidade do artigo 220 e seguintes do
Regimento Interno, determinando ao Presidente da FEAC
que SUSPENDA a sessão pública e abste'nha-se de

quaisquer medidas até deliberação definitiva desta
Corte.

Para conferir eficácia aos interesses tutelados pela
presente deliberação, notifique-se o Presidente da
entidade para que encaminhe a este Tribunal, em 48

(quarenta e oito) horas, a contar da publicação na
Imprensa Oficial, integra do edital, acompanhada de
informações sobre eventuais publicações,
esclarecimentos, impugnações ou recursos
administrativos, bem como de razões de interesse.

Em caso de anulação ou revogação do torneio, o ato
deverá ser imediatamente comunicado a esta Corte,
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mecáiante juntada, nos respectivos autos eletrônicos,

do comprovante de sua publicidade na Imprensa Oficial
e/ou local.

Findo o prazo regimental para o exercido do
contraditório e da ampla defesa, com ou sem acréscimo
de elementos, siga o feito ao Ministério Público de

Contas, de acordo com o artigo 223 do RITCESP.
Por derradeiro, nos termos do artigo 221, parágrafo

único, do Regimento Interno, submetam-se as medidas

ora adotadas, na primeira oportunidade, para

referendo do E. Plenário (ProcesSO: TC-

026281.989.19-4, Conselheiro Edgar Camargo

Rodrigues).

Além desta irregularidade, diversas outras foram

encontradas no edital e merecem correção, vejamos;

Ao analisar o termo de referência/ as sonorizações de

2x2, 4x4 e 6x6 não possuem o termo ^^Som pequeno porte" ou

"som médio porte", diferente do que ocorre com a sonorização

8x8 que é intitulada de "som grande porte", por que essa

diferenciação?

Além disso, seria válido que a Administração

apresentasse, como Anexo do Instrumento Convocatório, uma

planilha com os possíveis eventos da Administração, com datas

e locais estimados e qual sonorização e iluminação serão

usados em cada um destes eventos.

Isso seria possível, tendo em vista que diversos eventos

da cidade de Franca fazem parte do calendário anual de

atividades, e não sofrem alterações.

Solicita que seja informado também se os locais de

prestação de serviços serão abertos ou fechados, tendo em

vista que esta informação influencia sobremaneira na

prestação dos serviços.

Ainda, seria de suma importância que o descritivo do

edital informasse quais as marcas das mesas de som

solicitadas, por exemplo: PM5D, DIGI, M7, LS9.
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Por fim, esta empresa requer que seja informado quais

empresas apresentaram orçamento para fazer parte deste

Processo Licitatòrio e se estas empresas são inscritas junto

ao CREA ou CAU e se possuem como responsáveis técnicos

Engenheiros ou Arquitetos igualmente inscritos nestes

órgãos.

II - DA MEDIDA CAUTELAR

É evidente que se a licitação ocorrer em discordância

com a Lei haverá prejuizo ao órgão público, bem como às

empresas licitantes.

Visando eliminar esse prejuizo, e aumentar a

concorrência nas licitações, é que se requer, como medida

cautelar, a suspensão do Processo Licitatòrio, até que sejam

averiguados os documentos exigidos em edital.

Sobre o cabimento de medida cautelar, o Regimento

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em seu

artigo 401, traz o rol de medidas cautelares que podem ser

solicitadas:

Art. 401. Poderão ser solicitadas

as seguintes medidas cautelares:

(Redação dada pela Resolução n°
24/2010)

I  - afastamento temporário de
dirigente do órgão ou entidade;
II - indisponibilidade de bens;
III - exibição de documentos, dados

informatizados e bens;

IV - suspensão de ato ou

procedimento impugnado; (Revogado
pela Resolução n° 24/2010)
V- outras medidas inominadas de

caráter urgente.
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Ainda no Regimento Interno, tratando das medidas

cautelares, no caso a suspensão imediata, o artigo 53 se

pronuncia da seguinte forma:

Art. 53. ■ O Tribunal poderá
solicitar incidentalmente e

motivadamente, aos órgãos e Poderes
competentes a aplicação de medidas

cautelares definidas em lei, ou

determinar aquelas previstas no

Regimento Interno, quando houver
receio de que o responsável possa
agravar a lesão ou tornar dificil

ou impossível a sua reparação, nos
termos do Código de Processo Civil.

§  2° As medidas cautelares

referidas no caput são as
seguintes:

(...) IV - outras medidas

inominadas de caráter urgente.

III - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

A) A suspensão do Presente certame, assim como decidiu

o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em certame

análogo deste órgão, para que sejam sanadas as

irregularidades descritas acima;

B) Que o Instrumento Convocatório supramencionado passe

a  exigir, a titulo de qualificação técnica: a)

Comprovação de que a empresa licitante está

regularmente inscrita no CREA ou CAU; b) Comprovação

de possuir em seu quadro de funcionários engenheiro

ou arquiteto regularmente inscrito no CREA ou CAU;

c) A comprovação de vinculo entre responsável técnico

e empresa se dará através de Contrato de Trabalho,

Carteira Assinada ou sendo o responsável técnico
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sócio da empresa licitante, permitindo, portanto, que

segre-se vencedora, somente a empresa que detiver,

de fato, aptidão técnica para a execução dos

serviços;

C) Que no Instrumento Convocatório passe a constar, como

obrigação da empresa contratada, a emissão de ART,

através de seus responsáveis técnicos, a cada serviço

de locação de gerador;

D) Que seja inserida no edital, planilha com estimativa

dos eventos que serão realizados na vigência da Ata

de Registro de Preços e quais os sons e iluminações

serão utilizados em cada evento;

E) Que seja informado quais empresas apresentaram

orçamento para fazer parte deste Processo Licitatório

e se estas empresas são inscritas junto ao CREA ou

CAU e se possuem como responsáveis técnicos

Engenheiros ou Arquitetos igualmente inscritos

nestes órgãos.

Nestes termos, pede deferimento

Pedregulho, 19 de dezembro de

BERNARDES PROMOÇOES AR;^STICASyEIRELI ME
Eliton Godofredo Berjiarde;


