
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

PROCESSO:02.0318/2018
ORIGEM: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  AGÊNCIA  ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
TÉCNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO
INSTITUCIONAL E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER À PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO/RO.

COMUNICADO – ADENDO MODIFICADOR

Em  razão  de  impugnações  recebidas,  informamos  aos  licitantes
interessados  em  participar  do  presente  certame,  que  o  Edital  sofrerá
alterações. 

Serão objeto das referidas alterações, os itens do Edital atacados
pelas mencionadas impugnações, especificamente, quanto aos argumentos que
foram aceitos pela Administração, conforme resposta às impugnações e pedidos
de esclarecimento constante no Portal do Município de Porto Velho, nos links
inerentes ao presente certame.

Desde  já,  salienta-se  que  as  alterações  efetuadas  no  Edital  e
Contrato,  não  interferem  direta  ou  indiretamente  na  formulação  das
propostas, logo, não trazem desvantagem ou embaraços para a formulação da
referida proposta, portanto, os prazos estipulados aos licitantes quando da
publicação  do  Edital  n.  002/CPL-GERAL/SML/2019  permanecem  os  mesmos,
mantendo-se a data prefixada para realização do certame, qual seja, o dia 10
de setembro de 2019, às 09horas e 30min (horário local).

O Edital será alterado nos seguintes pontos: 

I. No item 18.2.4.9, Anexo, I, do Projeto Básico dispõe o seguinte:

“18.2.4.9. A empresa licitante que apresentar resultado igual ou menor
a 1 (um), em qualquer dos índices constantes no  subitem 18.2.4.7,
deverá  comprovar  capital  social  registrado  ou  patrimônio  líquido
mínimo de 10% (dez por cento)  do montante da contratação, de acordo
com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93.”

Após  alteração  o  referido  item  passará  a  vigorar  com  a  seguinte
redação: 

“18.2.4.9. A  empresa  licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1
(um), em qualquer dos índices constantes no subitem 18.2.4.7, deverá
comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de
10% (dez  por cento) do montante  da contratação, de acordo  com os
parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93.”

II. Quanto às disposições relativas ao Tipo de Licitação.

A empresa CRAN PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS, arguiu haver incongruências
entre o tipo de licitação escolhido para realização da modalidade, e
as efetivas cláusulas de julgamento das propostas. Segundo a empresa,
o Edital determina que a licitação será baseada no julgamento por
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Técnica e Preço, enquanto o julgamento das propostas dispõe cláusulas
inerentes ao julgamento das propostas por melhor Técnica. 

Em  razão  do  que  foi  questionado  pela  empresa,  faz-se  necessário
esclarecer,  que  em  razão  de  erro  material,  o  tipo  de  licitação
realmente consta como melhor Técnica e Preço, no entanto, efetivamente,
as propostas serão julgadas ipsis litteris conforme dispõe o item 17 do
projeto básico, ou seja, conforme as regras da melhor técnica.

Mister esclarecer ainda, que a presente decisão homenageia o que dispõe
o Princípio da Instrumentalidade das Formas, defendido pela mais ampla
doutrina,  no  sentido  de  que,  não  haverá  nulidade  caso  não  ocorra
prejuízo; bem como não haverá informalismo, sendo que se o ato, mesmo
praticado de outra forma, atender o objetivo. 

Dessa forma, devem ser desconsideradas todos os tópicos que remetem o
julgamento das propostas para metodologia de melhor técnica e preço,
não sendo necessária a devolução dos prazos, visto que, nesse caso, a
modificação não altera efetivamente na formulação das propostas. 

III. ERRO MATERIAL CONSTANTE NA TABELA DE MULTAS

Também será objeto do presente adendo modificador, a tabela constante
nos  itens  12.4  e  21.2.19  do  Projeto  Básico  e  Edital  respectivamente,  a
Administração fará a correção na ordem que enumera as sanções previstas, para
que conste de 01 a 07, e não de 01 a 08, de forma a acatar o que arguiu a
licitante AGIL PUBLICIDADE em sua impugnação.

Informamos,  que  a  íntegra  das  respostas  às  impugnações  encontram-se
disponíveis  no  portal  do  Município  de  Porto  Velho  e  podem  ser  acessadas
através do seguinte link: https://compras.portovelho.ro.gov.br/.

Porto Velho, 05 de setembro de 2019.

Iraneiva Silva Costa
 Presidente CPL-GERAL 
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