
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 
OBJETO: seleção de propostas visando o registro de preços para contratação de prestação serviços 
para execução de açudes com fornecimento de equipamentos, peças, materiais, insumos e mão-
de-obra, a serem realizados nas áreas rurais dos municípios integrantes do Consórcio da 
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre - CM GRANPAL e demais 
conveniados. 

ATA DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, nas dependências do CM 
GRANPAL, sito na avenida das Indústrias, 469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, o servidor Ricardo Aloenis Schmidt, pregoeiro, procedeu à análise do pedido de 
esclarecimentos, apresentado pela empresa TERPACON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA 
– ME, inscrita no CNPJ 16.986.314/0001-45, com sede na estrada Francisco Waldemar Bohrer, 
6711, Lomba Grande – Novo Hamburgo – RS, CEP 93.490-390, recebido pelo e-mail 
ricardooliveira@granpal.com.br em 28/9/2018. A documentação está anexada ao processo 
administrativo 121/2018, em suas alegações, resumidamente: “1. Os projetos para a construção 
dos açudes já foram elaborados, existe uma quantidade média de movimentação de terra por 
açude? [...]. 2. No Edital não temos um item específico para Proposta Financeira. Quais as 
exigências a serem seguidas para o aceite da proposta? Qual o prazo de validade da proposta? 3. 
[...] Caso a empresa concorrente, equivocadamente apresente no seu ENVELOPE Nº1 - PROPOSTA 
FINANCEIRA, proposta de preço para 2 ou até para os quatro lotes, quais serão as medidas 
adotadas pela comissão de licitações frente a essa situação? [...]. 4. No julgamento das propostas 
financeiras, todas as propostas que atenderem as especificações exigidas no edital, vão para a 
etapa de lances, independente da quantidade de empresas interessadas no lote. Ou só serão 
aceitos as 3 melhores propostas?”. Cabe registrar que o documento na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados anexo aos autos do processo administrativo. Considerando os 
questionamentos, informo que o primeiro deles foi respondido tecnicamente pelo assessor 
técnico Vicente Marques, engenheiro do quadro desta entidade, sendo que segue sua resposta: 
“em resposta a solicitação da empresa Terpacon Construtora e Pavimentadora Ltda. O que temos a 
informar é: Os projetos dos açudes não foram elaborados ainda, isso ficará por conta e 
necessidade de cada Munícipio. Como informado, não existe quantidade média de movimentação 
de terra, pois necessita-se de projeto e esse será elaborado conforme interesse Municipal. O 
exemplo mencionado não reflete a realidade, pois para cada mobilização não está relacionada a 
um açude, pode ocorrer ou não a execução de mais um açude na mesma localidade (com a mesmo 
custo de Mobilização). Cabe ressaltar que este processo licitatório é regido pela formatação da 
modalidade de “Registro de Preço”, ficando a ser estabelecido as quantidades e características de 
execução por conta de cada Prefeitura”. No que se refere ao segundo questionamento, tenho que 
deixou de constar no edital maiores esclarecimentos acerca da proposta financeira. Assim, 
esclareço que a proposta financeira, digitada ou impressa, preferencialmente em papel timbrado 
da licitante, com prazo de validade mínima de sessenta dias, com a descrição exata do objeto, 
assinada por pessoa com poderes para comprometer a licitante, sem alternativas, emendas, 
entrelinhas, rasuras, ressalvas ou condições, e dela devem constar razão social, endereço e número 
do CNPJ da licitante, descrição do objeto ofertado, em conformidade com anexo termo de 
referência com as especificações técnicas exigidas. Também saliento que estarão incluídas todas as 
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despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro, tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos 
comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos. Além disso, a omissão na proposta 
financeira em relação às exigências e às especificações técnicas do edital importa na submissão da 
licitante às normas nele estabelecidas e aquela apresentada em papel termo-sensível (fax), telex, 
telegrama ou semelhantes será desclassificada. Também é de ser destacado que a apresentação da 
proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da licitante, das normas, exigências e 
condições estabelecidas no edital e seus anexos e que serão considerados, para fins de julgamento, 
os valores constantes no(s) preço(s) até, no máximo, dois algarismos após a vírgula. Por fim, na 
ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á tacitamente 
indicado o prazo sessenta dias. Já em relação ao terceiro questionamento, informo que a opção 
para que cada licitante apresente proposta para um único lote atende à possibilidade de 
exequibilidade do contrato. Veja-se que os procedimentos licitatórios visam a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração pública e, quando esta é ofertada, não pode esta última se 
furtar de contratar com a melhor proposta. Com esse espírito e considerando o fato de que 29 
municípios podem contratar simultaneamente, é humanamente impossível que alguma empresa 
consiga atender a totalidade de entes da maneira como esperada. Veja-se que caso a mesma 
empresa fizesse proposta mais vantajosa para todos os lotes, a administração pública não poderia 
desclassifica-la com a justificativa de que já havia ganhado outro lote. Para evitar tal situação é que 
se buscou esta alternativa, que é a de que cada licitante opte por dar lance em um único lote. Essa 
explicação foi dada à empresa solicitante deste esclarecimento por três vezes, por telefone, na data 
anterior a do envio do pedido por e-mail. Por fim, em relação à quarta questão, informamos que 
todas as propostas que atenderem as especificações exigidas no edital irão para a etapa de lances 
nos respectivos lotes. Diante do exposto, esclarecidos os questionamento, merecer ser retificado o 
edital, com acréscimo de subitens no item relativo à proposta financeira, servindo esta ata como 
parte integrante do edital para o fim de retificar tais pontos, mantendo-se ratificados os horários e 
demais conteúdo do edital. Considerando que não há modificação passível de ampliar a disputa, 
não há o que se alterar em relação à data. A presente ata será publicada na mesma forma em que 
se deu a publicação original. O edital com as alterações pode ser acessado em 
www.granpal.com.br. Nada mais havendo digno de registro, encerra-se a presente ata que vai 
assinada pelo pregoeiro. 
 
 

Ricardo Aloenis Schmidt 
Pregoeiro 


