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

Processo: 02.00325/2017
Pregão Eletrônico n. 134/2018/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO
C.B.U.Q  (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades informadas no Edital de Licitação e seus
Anexos. 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se de análise e reposta a Pedidos de Esclarecimentos
formulados pelas Empresas identificadas como  LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
S/A,  M.S. INDUSTRIAL LTDA e BTEC CONSTRUÇÕES LTDA,  cujas manifestações
foram divulgadas na íntegra no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no
Sistema Licitações-e, nos links relativos a este Pregão.

I – DO RECEBIMENTO

Inicialmente, saliento que a data de abertura das propostas
do Pregão de que trata o presente está designada para o dia 09.05.2019.
Assim, a acerca da tempestividade dos Pedidos de Esclarecimentos, destaco
que: 

a) A Empresa M.S.M INDUSTRIAL Ltda encaminhou seu Pedido de
Esclarecimento  ao  e-mail  desta  Superintendência  no  dia  06.05.2019, às
13h49min e, portanto, tempestivo na forma do subitem 2.3. do Edital de
Licitação;

b)A Empresa  LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A encaminhou seu
Pedido de Esclarecimento também no dia  06.05.2019, no entanto, após o
horário  de  expediente  desta SuperintendPência, mais  especificamente  às
14h44min, conforme documento documentos autuados; 

c) A Empresa  BTEC CONSTRUÇÕES Ltda encaminhou novo Pedido
de Esclarecimento em 07.05.2019, às 08h50min, conforme documento juntado
aos autos.

Pelo, exposto, deve ser considerado tempestivo o Pedido de
Esclarecimento da Empresa  M.S.M. INDUSTRIAL. No tocante às empresas  LCM
CONSTRUÇÃO  E  COMÉRCIO  S/A e  BTEC  CONSTRUÇÕES  Ltda,  observo  que  elas
remeteram  seus  pedidos  de  esclarecimento  após  o  prazo  e  horário  de
expediente desta Superintendência, conforme previsto nos subitens 2.3.1 e
11.5.1.2,  devendo  ser  considerados  como  recebido  em  07.05.2019 e,
portanto, intempestivos.

No  entanto,  os  pedidos  de  esclarecimento  das  aludidas
Empresas serão  recebidos e analisados como direito à petição, tal como
estabelece o art. 5º, inciso XXXIV3 da Constituição Federal, nos termos
abaixo: 

1 2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatório deverão
ser encaminhados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para
abertura  da  Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  para  o  e-mail:
pregoes.sml@gmail.com, observado o horário de expediente desta Superintendência Municipal
de Licitações; 

2 11.5.1.  Os  instrumentos  de  que  tratam  o  subitem  11.5  (impugnações,  recursos  ou
contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente para o e-mail pregoes.sml@gmail.com,
respeitados os prazos definidos em lei e neste edital e ainda, o observando-se em todo
caso o horário de expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira),
de 8h às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de intempestividade. 

3  XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
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II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS:

a)Empresa M.S. INDUSTRIAL LTDA: 

Questionamento: 

“A Requerente é empresa sediada no Estado do Acre, atuando
também  no  Estado  de  Rondônia,  e  pretende  participar  do  processo
licitatório em tela meio de sua filial em Rondônia. Desta forma, para
fins de comprovação da capacidade técnica do item 10.11.1, informamos
que, para efeitos obrigacionais, a pessoa jurídica é uma só entidade,
pelo  que  seus  atestados  de  capacidade  técnica  aplicam-se,
indistintamente de qual CNPJ conste expressamente no documento. 

Ou seja, a capacitação técnica da licitante é comprovada
considerando  o  Acervo  Técnico  da  empresa  em  seu  todo  e  não
isoladamente, por cada estabelecimento. O próprio Tribunal de Contas
da União – TCU, no Acórdão 366/2007, referenda tal entendimento. 

Mais  ainda,  o  TCU  exarou  o  entendimento  de  que  “em  se
tratando de Matriz e Filial, serão aceitos atestados de capacidade
técnica emitidos em nome e CNPJ tanto da Matriz quanto da Filial. 

Assim, por todo o exposto, entendemos que os atestados de
capacidade técnica poderão ser apresentados com CNPJ tanto da matriz
quanto de suas filiais. Este o entendimento do Órgão Licitante?”

Resposta da Pregoeira: 

Sim, o entendimento da Licitante está correto. O Tribunal de
Contas da União possui diversos julgados que evidenciam a possibilidade de
que a Empresa apresente atestados de capacidade técnica em nome da matriz,
ainda que a filial esteja participante do certame, a exemplo do Acórdão n.
1277/2015, in verbis: 

9.2.4.5.  Também  não  há  problema  na  utilização  de  atestado  de
capacidade técnica com CNPJ da matriz, pois, como deixou claro a
Administração  em  sua  resposta  ao  recurso  administrativo  da
Representante,  “a  capacitação  técnico-profissional  e  técnico-
operacional  está  ligada  ao  organismo  da  empresa  que  são
transmitidas da matriz a todas as filiais ou vice-versa”  (peça7,
p. 3, item 27). (grifei)

De  igual  modo,  há  diversos  julgados  emanados  do  Poder
Judiciário que coadunam com o quanto externado pelo Tribunal de Contas da
União, senão vejamos: 

Ementa: Administrativo. Reexame Necessário. Licitação. Pregão Presencial.
Aquisição  de  equipamentos  de  informática.  Licitante  que  participou  do
certame  por  meio  de  sua filial,  mas  apresentou Atestado de Capacidade
Técnica com indicação do CNPJ da matriz. Desclassificação indevida para
efeito  de  avaliação  da capacidade  técnica,  haja  vista  que
a matriz e filial integram a mesma pessoa jurídica. Sentença confirmada em
reexame.  (TJ-SC – Reexame Necessário REEX 20130457807 SC 2013.045780-7
(Acórdão). Data de publicação: 09/06/2014)

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal;
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Desta  forma,  conforme  estabelece  o  instrumento
convocatório, qualquer Empresa poderá participar da Licitação com a matriz
ou a filial, devendo contudo, apresentar todos os documentos exigidos em
Edital no nome e no CNPJ daquela que participar do certame, à exceção
daqueles que, por sua natureza, não possam ser emitidos em nome da filial,
em especial quanto à sua regularidade fiscal. 

Quanto ao esclarecimento solicitado pela Licitante, informo
que, em estrita consonância ao que preceitua o Tribunal de Contas da União
e a jurisprudência do Poder Judiciário, atuando na forma disposta no item
19.54 do  Edital  de  Licitação,  dando  a  devida  interpretação  às  normas
editalícias de forma a favorecer a competição, esclareço que será admitida
a apresentação de atestados de capacidade técnica em nome da matriz quando
a participante da Licitante for a filial e desde que observadas as demais
regras editalícias. 

b) Empresa LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A: 

Questionamento: 
“Notamos que será necessário a apresentação da Planilha de Composição
de custos contendo todos os insumos utilizados na produção do CBUQ
por ela ofertado. Dessa forma será disponibilizada a composição?”

Resposta da Pregoeira: 
De  acordo  com  o  item  7  do  Edital  de  Licitação,

especificamente na letra “b”, as licitantes devem apresentar junto às suas
propostas “Planilha de Composição de Custos, informando todos os insumos
utilizados na produção do CBUQ ofertado”. Esclareço que não consta dos
autos e nem do Edital modelo de Planilha de Composição e, portanto, cada
Empresa elaborará e apresentará sua Planilha, na forma exigida no aludido
subitem, considerando os insumos utilizados para fabricação do produto
ofertado,  que  deverá  atender  às  especificações  técnicas  definidas  no
Edital e seus Anexos, em especial Anexos I e II. 

Saliento que a necessidade de apresentação da Planilha tem
como foco possibilitar à Administração conhecer os insumos dos produtos
ofertados  e  assim,  inclusive  para  fins  de  fiscalização  no  ato  do
fornecimento, conforme se extrai da instrução processual. 

c) BTEC CONSTRUÇÕES LTDA

Questionamento: 

“Solicitamos esclarecimentos com relação ao item 5.1.3. (Ao inserir a
proposta  no  sistema  o  licitante  deverá  preencher  a  “Descrição
Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários
ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado.) Ao
inserir a proposta no sistema (www.licitacoes-e.com.br),  a licitante
deverá inserir a planilha de preços unitários, quantidades e valor
global ( Anexo I – Termo de Referência), ou deverá inserir somente a
descrição do objeto ofertado e o valor global da proposta?”

4 19.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato; 
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Resposta da Pregoeira: 
Conforme disposto no Edital de Licitação (ver itens 6.1,

letra “b” do item 7.1 e item 8.3.2), não há necessidade de envio de
documentos pelo Sistema, sendo que o item 5 do instrumento convocatório
esclarece a forma de inserção da “proposta inicial” no sistema, que diz
repeito ao detalhamento do objeto Licitado e o valor global ofertado para
o lote. 

Oportunamente, ressalto que a documentação de habilitação,
proposta  de  preços  e  planilha  de  composição  de  custos  somente  serão
exigidas de forma obrigatória apenas das Licitantes Arrematantes, quando
convocadas na forma do item 8.3.2 do Edital. Portanto, não será necessário
o envio de Planilha de Composição de Custos por meio do Sistema. 

No caso de optar pelo envio de qualquer documento anexo ao
Sistema, ressalto que a Licitante fica obrigada a observar o disposto no
item 5.1.5, sob pena de desclassificação.
 
III – DA CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  acima
desenvolvidas,  promovidas  as  devidas  respostas  aos  esclarecimentos
solicitados, decido encaminhar a presente resposta diretamente às empresas
que solicitaram, bem como, divulgá-la na íntegra nos links relativos ao
Pregão Eletrônico em referência no Portal da Prefeitura de Porto Velho
(www.portovelho.ro.gov.br)  e  no  Sistema  Licitações-e  (www.licitacoes-
e.com.br), para que tenha a devida publicidade. 

Ressalto que, em razão da proximidade da data de abertura
das propostas, prevista para ocorrer no dia  09.05.2019, considerando a
necessidade da Administração a ser suprida pelo material licitado nestes
autos, sopesando que o presente Edital encontra-se atualmente em sua 2ª
Republicação, para garantir que seja de ciência de todos os participantes
da Licitação, além de divulgado na forma prevista acima, a resposta ao
pedido de esclarecimento da Empresa  M.S.M. INDUSTRIAL Ltda será também
objeto de comunicado na sala de disputa, em especial quanto ao contido na
letra “a” desta Resposta. 

Por fim, comunico que fica mantida a data de abertura do
certame, prevista para ocorrer às 10h (hora do DF), do dia 09.05.2019, em
razão de não existir na presente resposta elementos capazes de influenciar
na elaboração de propostas pelas Licitantes interessadas em participar do
certame. 

 
Porto Velho, 07 de Maio de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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