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

Processo: 18.01702/2017
Pregão Eletrônico n. 026/2017
Objeto: Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviço  de
manutenção preventiva, corretiva de veículos automotores, para atender à frota
oficial da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo
– SEMUR, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no
Edital e seus Anexos.

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1 – RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado Empresa R3 –

Centro de Automotivo, inscrita no CNPJ sob n. 84.647.379/0001-16, em face

de termos do Edital de Licitação n. 026/2018/SML, deflagrado nos autos do

Processo  administrativo  n.  18.01702/2017,  cujo  objeto  resumido  é  a

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviço  de

manutenção preventiva, corretiva de veículos automotores, para atender à

frota  oficial  da  Secretaria  Municipal  de  Regularização  Fundiária,

Habitação e Urbanismo – SEMUR.

I – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prima  facie,  importa  consignar  que  os  pedidos  de

esclarecimentos formulados em face de Editais de Licitação não comportam

rigorismos quanto à forma de apresentação, porquanto a própria Lei não

cuidou de especificar sua forma. 

Tal  fato  é  compreensível,  já  que  os  pedidos  de

esclarecimentos  visam  aclarar  pontos  obscuros  ou  necessários  a  melhor

compreensão  aos  termos  do  instrumento  convocatório  e  seus  Anexos,

possibilitando  aos  interessados  o  correto  dimensionamento  dos  serviços

pretendidos pela Administração para que possa elaborar de forma correta

sua proposta.

Em que pese a ausência de rigorismos quanto à forma de

apresentação  de  pedidos  de  esclarecimentos,  importante  analisar  sua

tempestividade, já que o instrumento convocatório tratou do tema, criando

um lapso temporal para aceitabilidade do mesmo. 

O prazo para pedido de esclarecimentos, no presente caso,

foi  estabelecido  no  subitem  2.3  do  Edital  de  Licitação  que  regerá  o

certame, o que está em consonância com o disposto no Art. 18 do Decreto

Municipal n. 10.300, de 17.02.2006, que Regulamenta o Pregão Eletrônico no

âmbito deste Município.
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Desta  forma,  sopesando  que  a  Licitação  de  que  trata  o

presente pedido de esclarecimento tem como data de abertura de propostas o

dia 27.03.2018 e que o e-mail contendo o aludido pedido foi recebido em

16.02.2018,  é  medida  que  se  impõe  receber  e  analisar  os  pontos  nele

expendidos. 

I – DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS: 

A empresa suscitou como dúvida o que segue: 

Questionamento 01: Os itens 1 e 2 do anexo I do edital para Pregão

Eletrônico nº 026/2018, no campo descrição, assim como o Termo de Re-

ferência, solicita a prestação de serviços de manutenção preventiva,

corretiva e assistência técnica (…) com fornecimento de peças genuí-

nas, originais e/ou similares, levando-nos a crer que o valor deverá

ser aportado com os extras grifados, onde a hora / homem trabalhada

deverá ser suficientemente capaz de suprir a necessidade em uma even-

tual substituição das peças.  PORTANTO, sugerimos retirar o  forneci-

mento das peças do corpo da descrição.

Questionamento 02:  Verificamos diversas especialidades de prestação

de serviços, levando-nos a crer que teremos que aplicar uma média de

valor, tendo em vista, que cada uma se coloca com seus respectivos

dividendos no mercado, sendo para mais ou para menos. Em caso positi-

vo indicar SIM.

Questionamento 03: Em uma eventual substituição das peças, pergunta-

mos: Quem irá adquirir? A contratante ou a Contratada? 

Fato contínuo à pergunta, tendo em vista o que está exposto no Termo

de Referência: Item 6 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONDIÇÕES DE RECE-

BIMENTOS E PRAZOS, no seu Sub Item – 6.11. A contratante fica autori-

zada a realizar cotações, em outras empresas do ramo, nas aquisições

das peças, sendo constatadas as vantagens quanto do orçamento da con-

tratada, a mesma poderá cobrir tal vantagem ou igualar, caso isso não

aconteça à contratante poderá adquirir diretamente onde ofereceu a

melhor vantagem. 

Tendo em vista a possível contratada não ser fornecedora de peças,

imediatamente fica alijada deste tipo de fornecimento, pois não pode-

rá cobrir em hipótese alguma qualquer preço no mercado local, sendo

desnecessário tentar fazê-lo.

Caso seja a contratada, do nosso ponto de vista, isso causará uma bi

tributação nos produtos, pois a empresa de Auto Peças terá que  emi-

tir uma Nota Fiscal de Mercadorias e, consequentemente, a empresa

contratada também terá que emitir uma Nota Fiscal de Mercadorias para

apresentar a SEMUR com a carga tributária pertinente, além da margem
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de lucro, para assim ser ressarcida, fato este que,  outrora, já terá

acontecido na loja de Auto Peças.

Ou,  em uma segunda alternativa, que a contratada faça um orçamento

das peças e apresente a SEMUR para que a secretaria compre e efetue o

pagamento?

Ou, em uma terceira alternativa, a contratada apresenta a contratante

à necessidade da troca de determinada peça e, esta, se responsabiliza

em adquirir no mercado, fazendo assim a cotação de preços pertinente

e entregando a peça necessária à contratada, seria isso?

Questionamento  04:  Sugerimos que os  senhores  repensem  esse  pormenor,

ajustando assim a descrição e o Termo de Referência limitando-os somente a

Horas/Homem  Trabalhadas,  excetuando-se  o  fornecimento  das  peças,  sendo

esta por conta da Contratante.

II – DO POSICIONAMENTO DO SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EDITAL:

Antes de adentrar ao mérito da questão, ressalto que por

força  do  disposto  na  Lei  Complementar  n.  654,  de  06.03.2017  e  suas

posteriores  alterações,  que  trata  da  Regulamentação  desta

Superintendência, a Consolidação do Termo de Referência e a elaboração das

minutas de Editais são de competência do Departamento de Editais e Normas

Licitatórias – DENL/SML. 

Desta forma, visando subsidiar os atos desta Pregoeira, o

pedido  de  esclarecimento  de  que  trata  esta  resposta  foi  submetido  à

análise e manifestação do aludido DENL/SML, face à sua competência.

Em  resposta,  o  DENL/SML  encaminhou  o  Memorando  n.

004/2018/DENL/SML,  de  16.02.2018,  devidamente  autuado  na  fl.  275  dos

autos, pelo qual esclareceu que: 

“O que está em disputa é o preço H/H, as peças não compõem os

preços  a  serem  disputados.  A  Contratada,  quando  houver

necessidade de substituição de peças, apresentará o orçamento a

SEMUR para avaliação.”

Na mesma oportunidade, informou de forma resumida que o Termo de

Referência deverá ser alterado no subitem 6.11, passando sua

redação a ser da seguinte forma: 

Onde  se  lia:  6.11.  A  Contratada  fica  autorizada  a  realizar

cotações, em outras empresas do ramo, nas aquisições das peças,
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sendo constatada as vantagens quanto ao orçamento da Contratada,

a mesma poderá cobrir tal vantagem ou igualar, caso isso não

aconteça à Contratante poderá adquirir diretamente onde ofereceu

a melhor vantagem.

Leia-se:  6.11.  A  Contratante  fica  autorizada  a  realizar

cotações, em outras empresas do Ramo nas aquisições das peças e

sendo constatada vantagens quanto ao orçamento da Contratada, a

mesma  deverá  cobrir  tal  vantagem  ou  igualar  ao  menor  preço

cotado pela Administração. 

III - DA RESPOSTA DA PREGOEIRA: 

Em vista da manifestação do Departamento responsável pela

elaboração do instrumento convocatório, que sugere alteração na redação do

subitem 6.11 do Anexo II do Edital do Termo de Referência, esta Pregoeira

esclarece que: 

Quanto à Pergunta 01 e 04: 

A  metodologia  definida  no  Termo  de  Referência  para  a  prestação  dos

serviços pretendidos foi definida nos autos pela Secretaria Requisitante

com vistas ao atendimento dos interesses da Administração e, não havendo

ilegalidade na forma definida (Prestação de serviços com fornecimento de

peças), a qual inclusive é a mesma adotada em outros contratos desta

Municipalidade e diversos outros Entes para o mesmo objeto, não há como

esta  Superintendência  Municipal  de  Licitações,  responsável  pela

operacionalização da fase externa da licitação, interferir na definição do

objeto, devendo ser mantido o Edital como está. 

Quanto à pergunta 02: 

A formulação da proposta é de responsabilidade do fornecedor, que conhece

seus  próprios  custos  para  a  prestação  dos  serviços  especificados  e

quantificados pela Administração, importando considerar em todo caso que a

unidade de medida definida para a presente contratação foi a H/H, devendo

em todos caso, os licitantes que tiverem interesse em apresentar proposta

observar os preços máximos estimados pela Administração e informados no

Edital. 
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Esclareço ainda que o tempo estimado para cada tipo de serviço pretendido

será calculado de acordo com a Tabela Tempária, que indica o tempo máximo

estimado para a execução dos serviços, informada no Anexo II do Termo de

Referência. 

Quanto à pergunta 03 e seguintes: 

De acordo com manifestação do DENL/SML, deverá ser alterado o subitem 6.11

do Termo de Referência, para fazer constar que, quando da manutenção dos

veículos  abrangidos  pelos  serviços  objetivados  neste  Pregão,  eventuais

peças  serão  fornecidas  pela  Contratada, sendo  que  nestes  casos,  a

Secretaria  requisitante  deverá  verificar  o  preço  de  mercado,  mediante

pesquisa  junto  à  empresas  do  ramo  e,  quando  o  valor  do  orçamento  da

Contratada for a maior, a mesma deverá fornecer readequar seu preço ao

encontrado pela Administração, conforme dispuser a nova redação do subitem

6.11 do Termo de Referência (Anexo II do Edital de Licitação).

Desta foram, considerando que as disposições sugeridas pelo Departamento

de Editais e Normas Licitatórias - DENL/SML para o subitem 6.11 do Termo

de Referência (Anexo II do Edital) visam tornar clara as obrigações da

Contrata quanto ao fornecimento de peças e o fato de que não serão pagos

acima do valor de mercado, fato que guarda consonância com a legislação

aplicável, porquanto seja defeso à Administração, em qualquer hipótese,

aquisições ou contratações com valores acima dos praticados no mercado,

esta  Pregoeria  acata  a  sugestão  e  adotará  as  providências  para  a

divulgação de Errata neste sentido. 

Por fim, em estrita observância ao disposto no §4º do art. 21 da Lei n.

8.666/93, em vista do fato de que aos valores estimados para peças não são

objeto de disputa no Pregão, conforme informado no subitem 3.1.3 do Edital

e no subitem 4.2 do Termo de Referência (Anexo II do Edital), torna-se

dispensável a devolução de prazos, já que a errata não altera formulação

de proposta, motivo pelo qual comunico desde logo que permanece inalterada

a data de abertura de propostas. 
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IV – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e de direito acima

desenvolvidas, recebo o pedido de esclarecimento interposto e encaminho os

devidos  esclarecimentos  do  Edital  de  Pregão  Eletrônico  n.  026/2017,

devendo ser providenciada a devida Retificação do subitem 6.11 do Termo de

Referência, Anexo II do instrumento convocatório, conforme sugerido pelo

Departamento de Editais e Normas Licitatórias – DENL/SML, por meio de

Errata a ser divulgada e Edital alterado, o qual será disponibilizado nos

sites:  www.portovelho.ro.gov.br,  no  link  relativo  a  este  Pregão  e

www.licitacoes-e.com.br (Número do Pregão 711345)

Porto Velho, 19 de março de 2018. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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