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TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2019/SML/PVH 
Processo: 12.0073/2018
REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DONA
COTINHA
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – 
SEMASF

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela empresa
SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob nº
03.761.180/0001-12, aos termos do Edital supramencionado, pelos fatos
e fundamentos aduzidos na peça impugnatória. 

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, o Edital em comento tratou
do tema da impugnação no item 8, de onde se extrai: 

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;

8.3. O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação
poderá participar do procedimento licitatório até a decisão final da
autoridade administrativa. 

Compulsando os documentos protocolados nesta SML, infere-se que
a impugnação ora analisada  atende ao requisito de tempestividade,
pois, pois tal impugnação foi recebida  3 de jan às 19:32,  antes da
abertura marcada para às 09:00 horas do dia 07 de janeiro de 2020.

DO MÉRITO 

A empresa alega que ao analisar o edital de licitação e seus
anexos, especificamente acerca da qualificação técnica exigida para
participação no certame, o item 10.4.3., alínea “a” exige: 

10.4.3. Comprovação de aptidão da empresa de forma individual,
para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da obra, através de Atestado (s) ou certidão (s) de
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Execução  de  obra  (s)  fornecido  (s)  por  pessoa  jurídica  de
direito público ou privado, que tenha compatibilidade com as
parcelas de maior relevância técnica do objeto deste edital,
especificadamente na característica mínima seguinte:

a) “(alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura DIN
2240, diâmetro 2”, altura 3 m, fixados a cada 2 mem blocos de
concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio
12 BWG e malha 7,5x7,5 cm)”.

Informa que :”Ao exigir as “parcelas de maior relevância técnica”
conforme  mencionado  no  item,  o  texto  não  deixa  claro  qual  a
exigência,  confundindo  o  licitante  que  dois  tipos  de  alambrados,
totalmente diferente um do outro, conforme (grifo nosso), onde na
mesma alínea, informa alambrado em tubos de aço galvanizado e logo
abaixo informa em blocos de concreto”

Requerendo  ao  final  “solicitamos  esclarecimentos  de  maneira
inequívoca afim de garantir nossa participação nesta presente Tomada
de Preço, com o objetivo de separarmos a documentação correta em cima
daquilo que está sendo exigida”

DA DECISÃO 

Não procedem as alegações da empresa.

O edital não traz na indicação da parcela de maior relevância
dois  serviços  incompatíveis  entre  si  e/ou  diferentes.  Mas  sim  a
explicação da metodologia que será aferida em detrimento das diversas
formas possível de instalação do alambrado.

Veja, ao exigir  “(alambrado em tubos de aço galvanizado, com
costura DIN 2240, diâmetro 2”, altura 3 m,  fixados a cada 2 mem
blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC,
fio 12 BWG e malha 7,5x7,5 cm)” o edital apenas esclarece que o
alambrado de aço terá como forma de fixação blocos de concreto.

Aliás, ainda que o edital explicitasse tanto o alambrado de aço
quanto de concreto, considerando que tais especificidades  são meras
balizas que  serão  utilizadas  pela  profissional  de  engenharia  que
analisará os atestados apresentados, tal indicação não macularia o
edital de nenhuma maneira.

Ressalto que a redação do art. 30 da 8.666/93 e a orientação da
Súmula/TCU  263  se  referem,  respectivamente,  explicam  que  à
comprovação de “atividade pertinente e compatível” e “serviços com
características semelhantes“, portanto, smj, não serão aceito apenas
e exatamente os serviços listados, mas também aqueles que guardem
compatibilidade  com  o  indicado,  sendo  a  tarefa  do  profissional
técnico fazer esta ponderação.
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 Sendo assim, sugiro que a empresa participe do certame, tendo a
possibilidade  de  submeter  na  fase  pertinente  seus atestados de
capacidade técnica ao profissional supracitado. 

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, com fulcro no item 8 do Edital de Licitação,
decido  CONHECER  DA  PRESENTE  IMPUGNAÇÃO,  por  tempestiva,  para  no
MÉRITO, julgá-la IMPROCEDENTE, conforme exposto acima os fundamentos
de fato e de direito trazidos pela impugnante não merecem prosperar. 

Porto Velho, 06 de janeiro de 2020.

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

JANIM DA SILVEIRA MORENO 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 

LUCIETE PIMENTA DA SILVA 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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