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

Processo: 18.03784/2017
Pregão Eletrônico n. 071/2018
Objeto:  Contratação de empresa especializada para execução das ações
propostas no Projeto de Trabalho Social – PTS (…) contemplando a APF
402.674-59 – Empreendimento – Porto Madero V, para prestar serviços a
Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho,  através  da  Secretaria
Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR, conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de
Licitação e seus Anexos. 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de pedidos de esclarecimentos formulados pela
Empresa  Atlas Treinamentos,  Consultoria e  Eventos,  visando  aclarar
dúvidas  acerca  de  disposições  constantes  do  Edital  de  Pregão
Eletrônico  n.  071/2018,  deflagrado  no  processo  administrativo
18.03784/2017, cujo resumo do objeto está descrito acima. 

1 – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Os pedidos de esclarecimentos relativos aos procedimentos
licitatórios não comportam rigorismos quanto à forma de apresentação,
porquanto a própria legislação pertinente não cuidou de forma para
tanto, sendo pertinente entretanto, observar as exigências contidas em
Edital, em especial quanto à tempestividade. 

Neste sentido, preceitua o instrumento convocatório em
seu  subitem  2.3,  que  os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao
processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro em até 3 (três)
dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com  .

Neste tocante, o presente pedido de esclarecimento deve
ser considerado tempestivo, porquanto o dia designado para a abertura
das propostas tenha sido o dia 20.06.2018 e o e-mail da empresa tenha
aportado no e-mail desta Superintendência em 13.06.2018, às 09h56min,
dentro do horário de expediente desta Superintendência.

2 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A licitante questiona se seu objeto social, analisado
ante as exigências contidas no subitem 10.4 do Edital, atenderia ao
quanto exigido no instrumento convocatório. Abaixo, segue a íntegra do
questionamento formulado: 

“  10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)A arrematante deverá ter entre as suas finalidades
o Trabalho Social. 

A  dúvida  em  si  é  a  finalidade,  trabalhamos  com
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consultoria, seminários e eventos mas não consta algo
sobre trabalho social em nosso contrato social e CNPJ
(CNAE). Solicito o esclarecimento sobre o item citado
é aonde se enquadra essa solicitação?

CÓDIGO  E  DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES  ECONÔMICAS
SECUNDÁRIAS
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e
recepções – bufê 
56.20-1-03  -  Cantinas  –  serviços  de  alimentação
privativos
74.90-1-99  -  Outras  atividades  profissionais,
científicas  e  técnicas  não  especificadas
anteriormente
62.01-5-02 - Web design
73.20-3-00  -  Pesquisas  de  mercado  e  de  opinião
pública
82.30-0-01  -  Serviços  de  organização  de  feiras,
congressos, exposições e festas 
43.29-1-99  -  Outras  obras  de  instalações  em
construções não especificadas anteriormente
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto
caixas  escolares
41.20-4-00 - Construção de edifícios
56.20-1-01  -  Fornecimento  de  alimentos  preparados
preponderantemente para empresas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros
serviços de informação na internet
71.11-1-00  -  Serviços  de  arquitetura
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados
à arquitetura e engenharia
70.20-4-00  -  Atividades  de  consultoria  em  gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas
anteriormente
63.11-9-00  -  Tratamento  de  dados,  provedores  de
serviços de  aplicação e  serviços de  hospedagem  na
internet
42.99-5-99  -  Outras  obras  de  engenharia civil  não
especificadas anteriormente”
 

3 – DA RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 

Antes  de  adentrar ao  mérito,  convém  explicitar  que  o
questionamento foi submetido à Secretaria Requisitante dos serviços,
conforme Ofício n. 595/SML/2018, visando resguardar a conduta desta
Pregoeira e, acima de tudo, o interesse público envolto na demanda.
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Em resposta ao Ofício supracitado a Secretaria Municipal
de Regularização Fundiária e Urbanismo – SEMUR, remeteu-nos o Ofício
n.  1.900/18/DA/GAB/SEMUR,  de  14.06.2018,  no  qual  informa  que  a
exigência contida no subitem questionado foi inserida para atendimento
da Portaria n. 21 de 22.01.2017, do Ministério das Cidades. 

Pois bem, analisando a exigência contida no subitem 10.4,
letra  “a”  face  ao  questionamento  formulado pela  empresa,  é  de  se
concluir, à luz das exigências editalícias, que de acordo com os ramos
de atividades descritas no e-mail da licitante e, tal como afirma a
própria empresa em seu questionamento, a mesma não possui entre suas
finalidades  Trabalho  Social,  motivo  pelo  qual  não  atenderia  ao
instrumento convocatório.

4 – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, firmada no que consta do Edital que rege o
certame,  em  observância  ao  Princípio  da  Vinculação ao  Instrumento
Convocatório, conforme razões acima desenvolvidas, recebo o pedido de
esclarecimento  interposto e  encaminho  os  devidos esclarecimentos à
licitante que questionou, com divulgação a todos os interessados nos
links  relativos ao Edital de Pregão Eletrônico n.  071/2018/SML no
Portal da Prefeitura de Porto Velho e no Banco do Brasil. 

Porto Velho, 15 de junho de 2018. 

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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