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

Processo: 10.02.0033/2017 
Concorrência Nº 001/2018
Objeto: -  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DO
COMPLEXO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CUNIÃ, PORTO VELHO – RO 

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1 – RELATÓRIO

Trata-se de “pedido de esclarecimento” formulado

empresa CONSTRUTORA DELTA LTDA – CNPJ Nº 63.615.173/0001-34,

relativo aos termos da proposta de preço (Anexo I e II) do

Edital do certame supramencionado.

II – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

As  informações  foram  trazidas  pela  empresa  no

endereço eletrônico desta comissão (fl. 1012), e a despeito de

não  classificarem-se  como  “pedido  de  esclarecimento  ou

impugnação”,  utilizando  por  analogia  o princípio  da

instrumentalidade das formas ou da finalidade, tendo em vista

que  tal  questionamento  está  voltado  para  a  garantia  da

efetividade do processo, para fins procedimentais, RECEBO as

informações trazidas como pedido de esclarecimento, nos termos

do subitem 2.1 do instrumento convocatório.

O pedido de esclarecimento não comporta análise

de  cabimento  ou  rigorismos quanto  à  forma  de  apresentação,

porquanto  no  caso  concreto  busca  aclarar  ponto  obscuro  ou

necessário  a  melhor  compreensão  dos  termos  do  instrumento

convocatório  para  formulação  de  proposta  pelo  licitante

interessado.

Atendido ao prazo para pedido de esclarecimentos

ao  Edital  de  Licitação  do  subitem  2.1,  considero  o  pedido

TEMPESTIVO.
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III – DO ESCLARECIMENTO: 

A  empresa  solicitou  esclarecimentos  conforme  e-
mail fls. 1015, onde são exposadas as seguintes questões: 

“À

Superintendência Municipal de Licitações-SML

Att. César Augusto Wanderley Oliveira

  Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH

Em relação a planilha orçamentária inserida no edital
da concorrência acima referenciada, destaco que a soma
de seus itens não fecham com o valor total estimado
para esta licitação.

Informo ainda que baseado em consulta ao processo, pude
observar  que  o  item  chamado  "Planilha  de  serviços
comtrapartida"  (sic)  ficaram  fora  da  planilha  em
questão.

  Grato
  CONSTRUTORA DELTA LTDA - EPP
  CNPJ-63.615.173/0001-34

              Guilherme”

IV –DA RESPOSTA 

Muito embora em análise ao edital esta Comissão

tenha  verificado  a  alegada  supressão  de  algumas  linhas  da

tabela  citada  como  "Planilha  de  serviços  contrapartida",

tratando-se de planilhas orçamentárias, considerei primordial

também a análise da Assessoria Técnica Especializada - ATESP

(fl. 1015), que entendeu nesse sentido, in verbs:

“O processo foi encaminhado pelo Presidente da Comissão
Permanente  de  Licitação  de  Obras,  para  análise  e
manifestação quanto aos aspectos técnicos, em resposta
ao  questionamento  da  CONSTRUTORA  DELTA  LTDA.A
Construtora  aponta  que  em  relação  a  Planilha
orçamentaria inserida no edital “destaco que a soma de
seus itens não fecham com o valor total estimado para
esta  licitação”.Em  analise,  verifica-se  que  tem
fundamento  o  questionamento  apontado  pela  referida
empresa, ocorre que o orçamento da Obra é composto por
05  (cinco)  planilhas  e  uma  planilha  resumo,  sendo
constatado a ausência do item SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA
da  planilha  resumo,  logo  os  itens  de  serviço  de
contrapartida não constam no edital, fato que pode ter
ocorrido devido a incompatibilidade entre os programas
Excel  e  BROffice,  uma  vez  que  as  planilhas  são
disponibilizadas em Excel e estas são transferidas para
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o editor de texto do BRoffice, ocasionando falhas de
configurações e até supressões de dados.

Sem mais, retorno o processo para providências”

Logo,  procedem  os  questionamentos  trazidos  pela

empresa  quanto  a  incoerência  em  dois  anexos  do  instrumento

convocatório.

V – DA CONCLUSÃO

Considerando a consulta realizada junto à ATEST,

corroboro  com  a  conclusão  daquele  setor  técnico  pela

PROCEDÊNCIA dos apontamentos trazidos pela empresa Delta.

Conforme foi esclarecido tais incoerências foram

supostamente ocasionadas quando da conversão das planilhas de

composição enviadas pela Secretaria demandante no EXCEL para o

formato de texto do edital, o que resultou na supressão de

algumas  linhas da  planilha denominada  “Planilha de  serviços

contrapartida”. 

Ressaltamos que tal supressão não alterou qualquer

dos valores em relação ao projeto básico aprovado, contudo, tal

incoerência poderia dificultar a formulação das propostas pelas

empresas licitantes.

Considerando os fatos acima expostos, com fulcro

no  art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, torna-se  imperiosa a

devolução integral dos prazos, viabilizada pela republicação do

edital nos mesmos meios inicialmente utilizados.

Porto Velho, 16 de março de 2018. 

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Obras

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO
Membro da Comissão Permanente de Obras
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