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

TP 005/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH 

PROCESSO: 12.0089/2019  
ORIGEM: Secretaria Municipal de Ação Social e da Família – SEMASF 
OBJETO:  REFORMA,  REPAROS  E  MANUTENÇÃO  PREDIAL  NA  EDIFICAÇÃO  DE
UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA “LAR DO BEBÊ” 

JULGAMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado pela Empresa
M&M  SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  EIRELI,  CNPJ  Nº  26.473.197/0001-70,,
contra o edital em questão, pelos fatos e fundamentos aduzidos na
peça recursal.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, verificamos o prazo para a
apresentação da impugnação pela empresa interessada, senão vejamos: 

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital
até  o  segundo  dia  útil  antecedente  à  abertura  dos  envelopes  de
habilitação, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade
que vicie esse instrumento;

8.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente
Edital, desde que protocole o seu pedido até  05 (cinco) dias úteis
antecedentes  à  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de
habilitação;

Compulsando  os  documentos,  infere-se  que  a  impugnação  ora
analisada atende ao requisito de tempestividade, pois, tal peça foi
encaminhada para o endereço eletrônico desta comissão dia 3 de set de
2019 17:19, ou seja, terça-feira, fora do horário de expediente deste
órgão,  considerando  seu  recebimento  no  dia  útil  subsequente,
04.09.19, logo, dentro do prazo de 2 (dois) ou 5(cinco) dias úteis,
considerando que a sessão inaugural ocorrerá amanhã,  09.09.2019 às
09:00, conforme publicações de estilo.

DOS FATOS

Em resumo a empresa questiona que o item “BANCADA DE MÁRMORE
SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA
EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA,  DE  PAREDE,  PADRÃO  POPULAR  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2013” constava no projeto como M² quando na referência SINAPI
consta como “unidade”.
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DA DILIGÊNCIA REALIZADA

Visando resguardar o procedimento vindouro de qualquer vício que
macule sua validade a comissão, pela natureza técnica das questões
trazidas,  submeteu  a  petição  da  empresa  à  Assessoria  Técnica
Especializada, que por sua vez diligenciou o projetista que exarou o
Parecer, anexo a esta resposta.

“Considerando que a composição 78472 -  Servicos topograficos
para pavimentação, inclusive nota de servicos, acompanhamento e
greide, não possui topógrafo e estação total em sua composição”

Em diligência com o autor das planilhas obtivemos a resposta:

“O preço unitário utilizado tratava-se de preço com por unidade
e não por metro quadrado. Questionamento o qual, justiçando um
pedido  de  esclarecimentos.  No  qual,  afirmamos  proceder  tal
questionamento.

No entanto, em virtude do grande vulto de processos no rol de
conclusão para futuro encaminhamento a esta SML/PMPV, ocorreu
um “erro formal”, este previsto em lei, e que sua ação não
ocasiona em momento algum dano ao erário público.

Onde  o  correto  aplicado  e  não  constante  no  CD-ROM,  parte
integrante deste edital, não fora alterado o texto da coluna
“CÓDIGO” da planilha orçamentária, o que veio a causar todo
este transtorno”. 

concluindo que:

Considerando  tratarem  de  questões  técnicas  próprias  da
engenharia,  a  comissão  acatou  integralmente  e  considerando  que
ocorreram alterações nas planilhas de composição será necessário a
publicação de Errata e a devolução dos prazos aos interessados.
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DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO POR TEMPESTIVO, para, nos termos do Parecer
Técnico  de  Engenharia,  no  MÉRITO  JULGÁ-LO  PROCEDENTE pelos
fundamentos de fato e de direito trazidos acima. Havendo alteração
nas  planilhas  de  referência,  sendo  necessária  a  republicação  do
certame para devolver os prazos aos interessados.

Porto Velho, 05 de setembro de 2019

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH 
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