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OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa, para
prestação de serviço (INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS), junto às instituições de ensino
sediadas no território nacional, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde deste município.
SOLICITANTE– CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, INSCRITO NO
CNPJ SOB O Nº. 61.600.839/0014-70.
Trata-se de pedido de esclarecimentos suscitado pela empresa CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, no âmbito do PREGÃO PRESENCIAL ARP
N°. 081/2019, protocolizado em 19/08/2019.
Verifica-se a regularidade e a tempestividade da impugnação atendendo ao previsto no
art.41, § 2º da Lei de Licitações.
Em análise aos questionamentos apresentados pela impetrante, delibera o pregoeiro
conforme descrito:
DESCRIÇÃO
DA ENTREGA DO
OBJETO

Quadro com descrição
dos serviços

RESPOSTA - MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
Trata-se de modelo padrão de edital.
Prezado pregoeiro, todas as
informações constantes neste Devendo considerar a descrição do
item estabelecem uma relação objetivo licitado e suas condiciomantes,
de fornecimento de materiais, conforme termo de referência, em
deixa claro a natureza do objeto. Consta
porém, tendo em vista o
ainda que onde consta a palavra
caráter de prestação de
produto, deverá ser compreendida
serviços constante no Edital,
SERVIÇOS.
solicitamos revisão do
mesmo.
QUESTIONAMENTO

Prezado pregoeiro, apenas
para confirmação o valor de
960 no quadro diz respeito a
soma da quantidade de vagas
multiplicados pela duração do
contrato (12 meses)
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O quantitativo total de 960 serviços,
descritos no termo de referência,
corresponde à soma soma da
quantidade de vagas multiplicados pela
duração do contrato (12 meses).
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No caso de vir o
CONTRATANTE a ser
acionado judicialmente,
a CONTRATADA o
ressarcirá de toda e
qualquer despesa que,
em decorrência disso,
venha a desembolsar.

Prezado pregoeiro, solicito
revisão do item, tendo em
vista que o contrato poderá
arcar o custo “desde que por
sua culpa ou dolo”.

O futuro contratado deverá cumprim
plenamente ao exigido na peça
editalícia.

Preparar toda a
documentação legal
referente ao estagiário;

A documentação citada do
item é referente ao Termo de
Compromisso de Estágio,
Termo Aditivo e Plano de
atividades, correto?

A futura contratada deverá ser
responsável por toda documentação
legal de cada estagiário, desde o
processo de seleção ao Plano de
Seleção.
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Por gentileza nos informar
qual o valor de referência da
referida licitação.

Chave de verificação: domtdf003271c323082019

O Pregoeiro Oficial, no uso de suas
atribuições legais, visando ampliar a
competitividade na fase de lances e
ainda, amparado por diversos
entendimentos de colegiados que
doutrinam a matéria, decide por não
informar preliminarmente o valor de
referência do procedimento licitatório.
O TCU manifestou-se sobre o assunto
(jurisprudência):
“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO.
MODALIDADE PREGÃO. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEI DE LICITAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO
DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM
ALIENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE
ENTRE DISPOSITIVOS DO EDITAL.
CONTRATO. EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DETERMINAÇÕES.
1. Na licitação na modalidade pregão, o
orçamento estimado em planilhas de
quantitativos e preços unitários não
constitui um dos elementos obrigatórios
do edital, devendo estar inserido
obrigatoriamente no bojo do processo
relativo ao certame. Ficará a critério do
gestor, no caso concreto, a avaliação da
oportunidade e conveniência de incluir
esse orçamento no edital ou de
informar, no ato convocatório, a sua
disponibilidade aos interessados e os
meios para obtê-lo.” (Acórdão nº
114/2007, Plenário, rel. Min. Benjamin
Zymler)
“9. Assim, ressalvada a necessidade de
que as estimativas estejam presentes
no processo, acredito que deve ficar a
critério do gestor a decisão de publicálas também no edital, possibilitando
desse modo que adote a estratégia que
considere mais eficiente na busca pela
economicidade da contratação.”
(Acórdão nº 1405/2006, Plenário, rel.
Min. Marcos Vinicios Vilaça)
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Comprovação da
licitante possuir em seu
quadro permanente,
como empregado,
como autônomo, como
sócio ou como
Procurador, um
profissional de nível
superior detentor de
certidão de acervo
técnico – CAT, emitida
pelo CRA-BA, dentro
da validade e
compatível com o
objeto licitado.

O Certificado de
Responsabilidade Técnica
atende a solicitação?

Não atende, pois trata-se de
documentos completamente distintos.
Se não vejamos o que diz o CRA:
“Responsabilidade Técnica é o dever de
responder pelos atos profissionais à
aplicação técnico-científica da
Administração, dentro dos princípios
éticos e da legislação vigente.”
O Profissional pode assumir a
Responsabilidade Técnica de uma
Organização, requerendo seu RRT –
Registro de Responsabilidade Técnica
de acordo com a Resolução Normativa
CFA nº. 519 de 18/07/2017.”
“Acervo Técnico - Toda experiência
adquirida pela empresa ao longo de sua
atuação, relacionada com as atribuições
e atividades próprias do Administrador,
previstas na legislação em vigor, desde
que registrados os Atestados ou
Declarações de Capacidade Técnica no
CRA da jurisdição onde os serviços
foram realizado”.

Teixeira de Freitas-BA, 23 de agosto de 2019.
Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro Oficial
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