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Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br>

Alteração do anexo 2 
2 mensagens

ERON FAUSTINO <eletromecanicaeron@hotmail.com> 8 de julho de 2021 00:03
Para: "administracao@portobelo.sc.gov.br" <administracao@portobelo.sc.gov.br>

Venho através  desse meio digital solicitar a remoção da descrição em vermelho do anexo 2 por motivo de inregularidade.

1)     A nova regra imposta pelo pregoeiro, a que me parece, constou do edital, razão pela qual tal
exigência não poderia ter sido feita.

2)     Também, a origem do produto pode ter natureza sigilosa; é bom lembrar que todos os licitantes
saberão “de quem” você compra. Uma estratégia comercial e de mercado iria por “água abaixo”.

3)      Pelos dois motivos citados, entendo que a exigência é ilegal.

 

Por fim:

1)     Pelo princípio da motivação dos atos administrativos, qual razão teria a Administração de exigir tal
informação?

2)   A Administração não pode estabelecer qualquer exigência, seja na licitação seja no contrato, sem a
respectiva justificativa (objetiva, clara e plausível).

3)     A obrigação contratual (seja técnica ou financeira) pertence tão somente ao licitante vencedor e a
mais ninguém.

 o artigo 30 da Lei 8666/93 que disciplina a apresentação de atestado não autoriza a Administração
solicitar documento adicional. A Administração não pode exigir algo que a lei não lhe permita.

Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br> 8 de julho de 2021 14:37
Para: ERON FAUSTINO <eletromecanicaeron@hotmail.com>

Boa tarde, 

Com relação aos questionamentos, segue as respostas:

·      O PREÇO DAS PEÇAS A SEREM EMPREGADAS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DEVERÁ
SER O VALOR DA TABELA DE PREÇOS PRATICADOS PELO FABRICANTE DO VEÍCULO/EQUIPAMENTO, QUE
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE COMPRA. (�rado do Anexo II
do Edital)

O texto acima é a parte ques�onada pela empresa no Anexo II.
 
1)                 Primeiramente, este processo não é na modalidade pregão, e sim concorrência pública, e não é uma
exigência inventada, e tal exigência é plausível.
2)                 A origem do produto para o município não é sigilosa, pois a empresa é obrigada a fornecer o preço da
peça adquirida para uso nos veículos oficiais deste município, para comprovação do valor a ser pago, e se a
peça é original do veículo a ser arrumado, e somente a Prefeitura terá acesso aos valores, já que as Notas
Fiscais de compra não precisam ser apresentadas na licitação e nem as empresas saberão de quem a empresa
compra as respec�vas peças, pois cada empresa possui seu fornecedor, e tal exigência já era exigida nas
licitações na modalidade pregão.
3)                 E pelos mo�vos acima explanados, a exigência da apresentação das notas fiscais de compra das peças
pela empresa vencedora do certame é legal, para fins de fiscalização do valor pago pela peça e do valor a ser
cobrado da Prefeitura.
 
Por fim:
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1)                 Pelos mo�vos já expostos acima, é mais que jus�ficada a exigência que a empresa apresente ao
responsável pela fiscalização dos serviços, as Notas Fiscais da compra das peças devem ser apresentadas para
conferência do valor a ser pago pelo município, a fim de evitar cobranças desproporcionais a realidade do
mercado.
2)                 A referida exigência não extrapola as regras editalícias, pois a apresentação das Notas Fiscais são
única e exclusivamente para conferência dos valores pagos pela empresa e cobrados junto a Prefeitura, em
momento nenhum é exigido que as notas fiscais sejam apresentadas no momento da abertura do processo,
pois não se tem a empresa vencedora e nem quais carros iram precisar de manutenção e nem quais peças
serão usadas.
3)                 A obrigação contratual realmente pertence a empresa vencedora e ao Município que está
contratando os serviços, pois ambas as partes tem suas obrigações, a empresa em executar os serviços e
fornecer peças originais e ao Município fiscalizar os serviços, realizar os pagamentos, e na parte da
fiscalização, inclue-se o de conferência dos valores pagos nas peças originais pela empresa, e do valor cobrado
ao município, evitando o pagamento de preços elevados das mesmas.
 
O art. 30, inciso II da Lei nº 8666/93, fala sobre:
Art. 30.  A documentação rela�va à qualificação técnica limitar-se-á a:
II - comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas,
quan�dades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
 
E no item 4.4.1 do Edital é exigido:
4.4.1 - Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter prestado serviços da natureza da
presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que
possível, quan�dades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela
informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos serviços.
 
Em nenhum momento é exigido documento adicional na Qualificação técnica da empresa no Edital, é exigido
apenas Atestado de Capacidade Técnica comprovando que a empresa já executou serviços da natureza da
presente licitação. Então o que se é exigido está dentro do permi�do no Art. 30 da Lei nº 8.666/93
mencionado pela empresa.
 
O que está acontecendo é a interpretação errônea por parte da empresa quanto aos documentos para
habilitação da empresa no certame, pois são exigidos apenas os documentos básicos e permi�dos pela Lei nº
8.666/93. Lembrando que não é exigido a apresentação de notas fiscais juntamente com o Atestado de
Capacidade Técnica e sim somente na execução dos serviços e tão somente da empresa que for a vencedora
do certame. 

OBS: Informamos que qualquer informação ou dúvida com relação aos Editais, somente são respondidos via e-mail,
pois assim tanto a dúvida de qualquer empresa, bem como a respec�va resposta fiquem salvas. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
--  
Rodrigo Truffa da Costa
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Porto Belo
Telefone: (47)3369-4111 - Ramal: 248
Email: administracao@portobelo.sc.gov.br
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