AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE PERNAMBUCO- UFPE

Referente ao pregão eletrônico n° 16/2020

SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, empresa individual de
responsabilidade Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.575.881/0001-18,
com sede à Av. Cabo Branco, 4576, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP:
58.045-010, vem à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no § 2º do artigo 41
da Lei nº 8.666/93, apresentar...
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
ao edital de licitação em epígrafe, pelas razões de fato e de direito que serão a
seguir devidamente expostas:
I – DO CERTAME E DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
O Instrumento convocatório acima citado estabelece que a abertura da sessão
do Pregão ocorrerá às 10h00min do dia 28 de julho de 2020, na licitação pela
modalidade Pregão Eletrônico, e tendo por objeto a “contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, descontaminação
(tratamento), reciclagem e destinação final de lâmpadas inservíveis do tipo
fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e
outras usadas e/ou queimadas descartadas no campus Recife da UFPE,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.”.
Portanto, de acordo com o disposto no §2º do artigo 41, da Lei nº 8.666/93
e conforme o item 21.5 do edital referido, que estabelece prazo de até 03 dias
úteis, esta Impugnação, apresentada hoje (22/07/2020), é indiscutivelmente
tempestiva.
II – DA ANÁLISE DO EDITAL E OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
DO ESCLARECIMENTO AOS ITENS 6.6, 8.2.4.1.2, 8.6.2, 8.7, 8.8, 8.9 E 8.9.2
DO EDITAL e 19.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nos itens acima citados tanto do Edital quanto Termo de Referência
mencionam acerca do preenchimento pelas licitantes de uma planilha de custo,
que segundo o órgão licitador está no Anexo do Edital. Assim surgem duas
dúvidas:

1. Este órgão considera que planilha de custo e planilha de formação de
preços é a mesma coisa?
2. A planilha mencionada seria o simples preenchimento de descritivo dos
serviços e apresentação de valor unitário x quantidade = valor total?
Vejamos o que os itens mencionados descrevem:
DO EDITAL:
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na
planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislação vigente;
8.2.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo
que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de
caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes;
8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas
com o valor final ofertado;
8.7 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha
deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida;
8.8 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços
unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de
Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos
insumos e também quanto aos salários das categorias
envolvidas na contratação;
8.9 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo
para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que não haja majoração do preço;
8.9.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível
de correção a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não
cabível esse regime.
DO TERMO DE REFERÊNCIA
19.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição
de preços anexa ao edital.

Portanto, requer-se que seja incluída nos anexos a Planilha de Custos ou
que sejam excluídas as exigências acerca desta.
DO ESCLARECIMENTO AO ITEM 9.9.1
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

DO

EDITAL

QUANTO

No item 9.9.1 da Habilitação exige-se o seguinte documento:

A

9.9.1.prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o
caso;

Como um licitante pessoa física poderia participar de um certame com
tamanho nível de complexidade de apresentação de licenças? Será facultada a
participação de pessoas físicas realmente ou é um equívoco do edital?
Nestes termos, pede deferimento.
João Pessoa/PB, 22 de julho de 2020.

EDUARDO LAVIERI
SIM Gestão Ambiental Serviços LTDA

A
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES/DLC/PROGEST

Considerando o pedido de esclarecimentos do Edital pela empresa SIM GESTÃO
AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, empresa individual de responsabilidade Limitada, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 07.575.881/0001-18, com sede à Av. Cabo Branco, 4576, Cabo
Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.045-010, informamos:

DO ESCLARECIMENTO AOS ITENS 6.6, 8.2.4.1.2, 8.6.2, 8.7, 8.8, 8.9 E 8.9.2 DO
EDITAL e 19.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Em relação ao solicitado, informamos que está sendo mencionada no Edital realmente é o
simples preenchimento de descritivo dos serviços e apresentação de valor unitário x
quantidade = valor total.

Manoel Heleno de Castro
SIAPE 1748801

1

27/07/2020

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1071611&Texto=R&prgCod=845083

Resposta 26/07/2020 18:36:27
Considerando o pedido de esclarecimentos do Edital pela empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, empresa
individual de responsabilidade Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.575.881/0001-18, com sede à Av. Cabo Branco,
4576, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.045-010, informamos: A - DO ESCLARECIMENTO AO SUBITEM 9.9.1 DO
EDITAL QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; Referente ao pedido de esclarecimento do subitem 9.9.1 do
Edital, salienta-se que este subitem permanecerá como está porque segue o modelo de edital da AGU e também entende-se
que, neste caso, o conectivo “ou” da idéia de escolha e não de inclusão simultânea. B - DO ESCLARECIMENTO AOS ITENS
6.6, 8.2.4.1.2, 8.6.2, 8.7, 8.8, 8.9 E 8.9.2 DO EDITAL e 19.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA. Esclarecendo os pontos
elencados pela empresa, em relação ao item B, devemos informar que a planilha que está sendo mencionada no Edital
realmente é o simples preenchimento de descritivo dos serviços e apresentação de valor unitário x quantidade = valor total.
Jorge Olímpio do Nascimento - Pregoeiro. SIAPE 1132225.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1071611&Texto=R&prgCod=845083
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