ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA ITiUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS
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RESPOSTA A PEDIDO DE IMPLTGNAÇÃO

A

ADMIMSTRATM n" 02.10.00.0.11 tzo\o - SINFRA
coNcoRnnNcm pÚgtr,lcÁ, n" 002t 2020- cPL.
O&IETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

4Qs

PROCESSO

PARA

EXECUÇÃO DE SERVrÇOS DE LTMPEZA pÚeLrCA NO MUNrCÍPrO DE
IMPERATRIZ-MA.

IMPUGNA}ITES:

o

SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscTita no CNPJ

nO

10.443.5921000L-70.

.

EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ
n" 01.059. 63 1/000 1 -49.

1

_ANTE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA SERVICOL SEBVIÇOS

E CONSTRUçÔES

l,tUa" FAÇO BREVE REIÁTORIO DO PEDIDO:

Trata'se de Impugnação, tempestiva, interposta pela

empresa

SEBVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDÀ na qual pleiteia pela reforma do

orçamento base, pois o mesmo se encontra com seus valores defasados tendo em

vista que os preços utüzados fazem referência ao SINAPI
tOlzOzO e EMBAS

A

2Or7

-

0212021, SICRO

.

Ao final requer pela suspensão da Concorrência para que haja a
devida revisão do orçamento.

QA

Segue decisão.

f)o

FIEC

1

L

0q r3o L

Na formação de preço do respectivo orçamento, o município atentou'
se ao

inserir a referência que estava vigente e disponível no SINAPI, SICRO E

EMBASA na época de sua elaboração, e ao se fazer uma simples pesquisa no

SINAPI em Referências de Preços e Custos

TBUCOS
lmperirtrtz - cEP: 65.9íI7-lfll
lmpcratriz - llÂ CNPJ: Oó.í 58.,155/Ur0l-r6

-
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SECRETAR|A DE INFRÂESTRUTURÂ E SERVIçOS

Rua Y, s/no - Nova

www. i mperatriz. ma. gov.

br

ESTADO DO ITIARANHÃO
PR,EFEITURA ]IIUilTCIPAL DE IIIIPERATRIZ
SECRETARTA DE I]{FRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚ

à1
I

j\cla
q

Federação
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Maranhão, observa-se que as planilhas de referência são

em meses diferentes do mês de origem, assim vejamos:

Ô

caixagrov.br/site,/Pâginãs.ídownl,oâds.âspx*categoria-&{7
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_Desonerado

Relatorio de lnsumos e C+mpns@es-JUN/21 - COM

D[SONEFAÇÃ0
Publtcado em
downtoads
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de ruthçr dÊ 2021 / Formato zrp / 1S260 Kb I
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Como demostrado acima, a data de publicação não coincide com o mês

de referência. Assim, passaremos a demonstrar também a referência que foi

utilizada para â formação tlo orçamento base,
Ô caixa4ov.brlsitelPâginàs/downloads.aspx#ceteqoria-É4?
çaiubc 9 t"trpr Í:ll 596r,,, coNcf;E o... ? Por\rTEs Dt ccruce

Sl NAPI_reÍ_
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Relatório de lnsumos
üESÕNERAÇÂCI

*

CompasiçÕes -. FEV/21 - COM

Publicado eín 24 de manco de 2O21 I Formãto zB I 1934A K
rfnwrrloarJs

De acordo com Print Screen acima temos que o mês de referência ao

qual se utilizou como base é de 0212021 e foi publicado em 2410312021, durante
a elaboração do orçamento, esta era a ultima publicação disponível.

Com relação aos valores obtidos através da tabela SICRO, temos que,

na formação do orçamento a referência disponível era outubro de

2O2O,

através

do site obtém'se o que seguei

sEcRErAruA DE INFR^ESTRUTURA E SERVIçOS PÚBUCOS
Rua
íno - Xova lmperatrtz - CEP: 65.907-ÍE0
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OÍgãos do Gowrno

AÇesa

: Departamento Nacional de lnfraestrutura de Transportes
Assuntos
Ptane1arnento e Pesqursa
*
OutubrÕ
Outubro - 2O2O

Custos e Pagamentos '

Custos Referacrars ' Sisten
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Órgáos da Gosno

Ácese a

E Departamênto Nacional de lnfraestruturâ de Transportês
Ptane-6rento e Pecqurs
Assuntos
Õ
JaneiÍo
Jânêirq - 2021

CugtG e Pagâm€ntos

Cugtos R€fererc:ans

§siaras

Janeiro - ZOZL
)anetío/2O?7

Como demonstrado acima, a

última atuaTização do SICRO referente a

janeiro foi publieada no dia 11/05/2021 e atualizadâ no dia 271052021, e nesse
período o orçamento já havia sido elaborado.

No tocante aos valores obtidos através do EMBASA

devemos

informar que houve um mero erro de ügitação ao descrever a data de referência
utilizada, pois a referência utilizada foi de JAN/21 e não JUN/17, e para fins de
comprovação segue abaixo um Print Screen da página referente a tabela que foi

utilizada e assim é possível identificar que o insumo utilizado não está com seu
valor defasado.
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Tabela de Preos 2021 '

INS1IMOS JAN'RO.p<lf

É importante salientar

eüê, após a conclusão do orçrmento e
elaboração do Projeto Básico, o procedimento licitatório segue paÍa os tramites
legais de conclusão da fâse l:rtêÉla de elaborâçâo do processo e con.seguiste
temos a fase externa que basicamente é a publicação do edital e a espera pelo
ptazo mínimo estipulado em lei, que para a Concorrência Pública é de 30 (trinta)

dias para realização da sessão pública, e esse lapso entre a fase interna e a
externa é o que condiz com o fato de terse utilizado de referências de dados não

atualizadas ao tempo da publicação, uma vez em que o pedido de republicação
do certame datou-se de 28 de

deu no

Abril do ano em curso e a publicação do edital

úa 18 de Junho, tornando'se

se

impossível utilizarse de planilhas

atualizadas à data da publicação do certame.

Por fim, é sabido que os procedimentos administrativos e legais no
raeio públieo tlivergetr do meio privatlo, e, é praticamente irnprr*t*íve} que unr

orçamento elaborado para fins de licitação tenha a mesma data da ultima
at:ualrzação dos meios de Referência, até porque nem os próprios órgãos aos

quais tomamos como base fazem essa publicação de mês a mês, como iá
demonstrado acima. Assim entende-se que a licitação não deve ger submetida a
suspensão para fi-ns de atualizacão doe orçamentos, pois a mesma terá que

passar pelo mesmo processo que esta passou, e, no

SEcRETARIÂ DE INFR^ESTRUTURA E sERvlço§
Rua Y,
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orçamento continuará com uma referência que diverge da referência
atualizada.

2

- ANTE IMPUGNAÇÃO

APRESEI{TADA PEI,A EMPRESA EPPO SANEAMENTO

AI\{BIENTAL E OBRAS LTDÀ inscrita no CNPJ no no 01.059.631/0001-49 FAÇO
BREVE REI,ATORIO DO PEDIDO:

Trata-se de Impugnação, tempestiva, interposta pela empresa EPPO
SANEAMENTO AÀ,IBIENTAL E OBRAS LTDÀ na qual pleiteia pela introdução
dos parâmetros de análise que serão considerados para fins de habilitacão no

tocante a Qualificação Técnico-Operacional das empresas licitantes, pois

o

edital

apenas cita que a(s) empresa(s) precisa(m) apresentar Certidão de Acervo
Técnico (CAT) que comprove(m) possuir experiência na área de limpeza pública,
em quantidades compatíveis com o objeto da licitação, deixando o mesmo solicito
a diversas interpretações.
Ao final, requer-se pela republicação do instrumento convocatório com

a devida cvrre@o do suhitem 9.2.1ü.3 do e'ditai delimitancio-se as parceias de
maior relevância do objeto contratual, para fi.ns de comprovação de capacidade
técnica operacional.

Segue decisão.

Observou'se que houve uma lacuna de informação referente ao
subitem 9.2.t0.2, e que não há falta de informação no subitem 9.2.10.3 do edital,

o que pode estar havendo é uma falta de interpretação do mesmo. Mas com
relação ao subitem 9.2.L0.2 foi verificado que não foram inclúdas as parcelas de

relevâflciá párá firrs

de habititação relbrerrte á

Quatificação Técnico'
Operaciond, ê, com isso, as empresas que tiverem interesse em participar do
certame não conseguem enxergar como se dará a análise dos acervos, e, se as
mesLrrâs possuem qualificações su-ficientes para

participar da licitação.

É importante salientar que, nesse sentido, fora publicada a Errata
referente à correção das informações e, nela constam as parcelas de
pUSUCOS
sEcRErAruA DE INFRAESTRUTURA E SEn4çOS
Rua Y íno - llova Imperatrlz - cEP: 65.907'tEO

lmperatriz - lâA CNPJ: 06.í 5E.455/qrOí-16
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4 soo

para fi.ns de habilitaçáo, referente à Qualificação Técnico'Operacional
empresas, a mesma está disponível no diário ofrcial e é obtida através

seguinte

link:

http://u,ww.diariooficial.imperatriz.ma.gov.br/uploaüdiario
20230115.pdf,

oficiaUdiario ofical 2021-07-

bem como no portal da transparência e demais diários, e será

anexada a esta resposta.

Nesse sentido, a SINFRA entende que a licitacão não necessita ser
submetida a correcão e nem tamoouoo a rrpublicação umâ vez que

o

instrumento

técnico da errata, já publicada cumpre o dever de informar o que será exigido

para fins de habilitação referente a Qualifi cação Técnico'Operacional

das

empresas interessadas em participar do certame.
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DA CONCLUSÃO

Dada a análise dos fatos elencados, deüdamente encaminhados pelas
IMPUGNANTES, tempestivamentê, acolho tais contestações, e no mérito,

NEGO PROVIMENTO pelos motivos

e fatos jâ

descritos acimâ, não

a

sessão da concorrência

reconhecendo dos presentes recursos e, mantendo

Pública n'0l}2/2@O- CPL para o dia e hora jâ marcados, mantendo-se todas as
especificações e exigências do edital.

Tmperatriz (MA), 22 dejulho de 2021.

ZIGOMAR
Secretáúo

e Serviços

M
As#ssora de Projetos Especiais
Matrícula 846216'1
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ASSESORIA DE PROJETOS ESPECIAIS

eAREcER

rÉcnrco N' 00U2021-strrFR.A

Processo Adm inistrativo n' 02. 10.0O.04U2020-Sl N FRA
Concorrência Pública n" 0O2I2O2SCPL
lnteressado: Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Limpeza Pública

no Municipio de lmperatriz/MA.

Compulsando os autos foram constatadas incongruências

no que tange

a

comprovação que a (s) empresa {s} licitante (s} precisa(m} apresentar para atender(em} as
exigências requeridas no subitern 9-2.LA.2, onde o mesmo solicita que a(s) ernpresa(s)
licitante(s) apresente (m) atestado{s} gue coÍnprove (m} possuir experiência na área de limpeza
pública, em quantidades compatÍveis com o objeto da licitação. Entretanto, o subitem supra

citado não informa quais serviços serão considerados como compatíveis e suas respectivas
quantidades para fins de análise técnica.
Diante disto, percebeu-se que as parcelas de relevância que são fixadas de acordo
com a Curva ABC referente ao orçamento objeto desta licitação não foram incluídas no edital,

ficando assim, o mesmo sujeito a Pedidos de Esclarecimentos e a lmpugnaçôes, pois a(s)
ernpresa(s) licitante(s) precísa(m| entender qual será o critério de habilitação no que se refere
a Capacidade Técnico-Operacional.

Desta forma, foram irrcluídas as parcelas

de relevância para efeitos

de

Comprovação da Capacidade Técnico - Operacional, conforme abaixo:

ITEM

DESCRçÃO

QUANT.
LICITADA

UNIDADE
I

DE RE
S
COMPACTADORES DOTADOS DE SISTEMA DE
COLETA

niNrmAs A
APRESENTAR

I

CONTEINERIZADA

DOMICILIARES E COMERCIAIS COM USO DE VEICULOS

2

1

1

3

L

ELEVAÇÃO ATRAVES DE LIFTER MECAI.I|ZADO E
TRANSPORTE ATE O DESTINO FI}IAL DE RESíDUOS
SÓLIDoS URBANoS
EQUIPE DE LIMPEZA E VARRçÃO MÂHUAL DE FEIRAS
LIVRES, MERCADOS PRAÇAS, pATtOS. MOHUMENTOS
E OBRAS DE ARTE E DEMAIS LOGRADOUROS.

28 000.00

TON

78.000. 00

Equipe

48.00

20.00

Equipe

72.N

30,00

14.40[.ú

5.000.00

I
I

I

6

EQUTPE PADRAO DE SERVTÇOS DTVERSOS.

I

1.1

MANUAL
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DE
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EQUIPE DE LIMPEZA DE RIACHO

E TRANSPORTE ATE O DESTINO
FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIAIS E

Equipe

12,O4

TON

54 m0.00

6,

COLETA MANUAL
2.2

L

20 000,00

DIVERSOS NÃO ORGÂNIC

Em submissão ao entendrmento do Tribunal de Contas da União, os quantitativos

máximos que podem ser exigidos não devem ultrapassar a 5A% dos serviços previstos no
orçamento, caso ultrapasse o mesmo deverá ser justificado. Por fim, como já mencionado, os
serviços acima Iistados foram selecionados com base na Classificacão A da curva ABC onde foi
possível identificar os serviços de maior relevância, os serviços que mais impactam o orçamento

financeiro, e dos mesmos há exigências variando de até 50% das quantidades dos serviços.

lmperatriz-M A, 20/O7 l2OZt

ZIGOUAR
Secretáno
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