
RECESIDO 
Depar:arhento de  Licitações  

ASS: 

Yasmin Carolina Oliveira Fernandes 
Mat. 73691277-2 

••0 tonanni •, www.atonanni.com.br  

Taboão da Serra, 16 de novembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS. 

Secretaria Municipal De Administração  

E-mail:  pregao@dourados.ms.gov.br  

A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N° 1/2021 

PROCESSO N° 252/2021. 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

A. Tonanni Construções e Serviços Ltda, estabelecida a Rua Francisco dos Santos, 33, 

Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra/SP, CNPJ 50.583.954/0001-42, inscrição estadual 

675.140.890.111, vem solicitar esclarecimentos sobre as seguintes questões: 

1. 	Conforme Item 9.1 do Edital informa que a "PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser 

apresentada, preferencialmente no Formulário de Proposta de Preços (Anexo I do  

Edital)".  Já o Item 9.2 informa que para "aceitabilidade da proposta é obrigatória a 

apresentação da Planilha de Formação de Custos, conforme modelo constante no 

Apêndice "A" do Termo de Referência (Anexo  III  do edital)!". 

Deste modo, estamos entendendo que para apresentação da Proposta deverá ser 

apresentado somente o ANEXO I, sendo que a "Planilha de Formação de Custos" 

conforme modelo Apêndice "A" do Termo de Referência, somente  sera  

apresentado pela empresa que APRESENTAR MELHOR PROPOSTA na FASE DE 

ACEITABILIDADE. Está correto nosso entendimento? 
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2. Para que um atestado de capacidade técnica possa produzir efeitos em um procedimento 

licitatório, ou em juizo, fundamental se mostra necessário seu prévio acervamento pelo 

CREA, conforme o artigo 30, §1°, da Lei 8.666/93 e a Resolução n. 1.025/2009, do CONFEA. 

Essa Resolução "DISPÕE SOBRE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E 0 

ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

0 artigo 49 da referida resolução define que a "Certidão de Acervo Técnico —  CAT  é o 

instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a 

anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do 

profissional".  De outra parte o artigo 48 da mesma resolução, define-se o acervo técnico 

da pessoa jurídica como sendo representado pelos acervos técnicos dos profissionais de 

seus quadros técnicos. 

Enfim, o atestado de capacidade técnica só se transmuta e se transforma em acervo 

técnico quando do registro no CREA. Antes disso, não são aceitáveis, pois o citado artigo 

30, §1° da Lei 8.666/93 é categórico em exigir que a prova de capacitaçAo se faça por 

"atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

certificados pelas entidades profissionais competentes (...)". 

2.1. 	Deste modo, estamos entendendo que para atendimento do Item 10.2.1, inciso "II" 

do Edital, o Atestado de Capacidade Técnica a ser apresentado em nome da 

Licitante, deverá estar devidamente ACERVADO no CREA. 

Está correto nosso entendimento? 

3. Para atendimento do Item 10.2.1, inciso "II" do Edital, uma vez que os serviços serão 

contratados para um período de 12 meses, a quantidade a ser comprovada, para cada 

item de serviços exigidos, deverá estar dentro de um período máximo de 12 (doze) meses. 

Está correto nosso entendimento? 

4. Para atendimento do Item 10.2.1, inciso "II" do Edital, uma vez que os serviços serão 

contratados para um período de 12 meses no caso de a licitante apresentar mais de 01 
; 	4  
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(um) atestado para atendimento de determinado item de serviço, a soma dos atestado 

deverão estar concomitantemente dentro de um mesmo período de 12 (doze) meses. Está 

correto nosso entendimento? 

5. Conforme descrito no Item 10.2.1, inciso "II", letra "e", uma vez que" os serviços de poda e 

tratamento fitossanitário são importantes para a preservação do indivíduo arbóreo e,  

portanto, ao meio ambiente, deverá comprovar que já executou tais serviços".  Com isso, 

entendemos que comprovação da execução dos serviços de Tratamento Fitossanitário  

sera  qualitativamente, ou seja, sem exigência de quantidade. Está correto nosso 

entendimento? 

6. 0 Item 3.5 da Minuta de Contrato — Anexo V do Edital informa que: 

"3.5. 0 critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação 

efetiva do custo de produção e que reflita a variação dos insumos utilizados, 

desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do 

adimplemento de cada parcela. 

OBS.: Quanto ao critério de reajuste a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos deverá, quando da formalização do Contrato, definir qual 

índice oficial do Governo deverá ser utilizado para o cálculo de 

reajuste anual de  preps."  

Considerando o que preceitua a Lei de Licitações n° 8.666/1993, aplicável 

subsidiariamente a Lei de Pregão n° 10.520/2022, temos que:  

'Art.  40. 0 edital  conterá no preâmbulo o número de ordem em série 

anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o 

regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por 

esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 

bem como para inicio da abertura dos envelopes, e indicará,  

obrigatoriamente, o seguinte: 

C 
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XI - critério de reajuste,  que deverá retratar a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de  indices  específicos  ou setoriais, desde a 

data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 

proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a 

data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 

pagamento; 

d) compensações financeiras e penaliza ções, por eventuais atrasos, e 

descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;  

Art.  55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:  

III  - o prego e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento" 

6.1. 	Uma vez que não se confunde Reequilibrio Econômico Financeiro preceituado no  Art.  

65, Inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93 com o mencionado Reajuste acima citado, 

perguntamos: 

6.1.1. Qual o ÍNDICE DE REAJUSTE que será adotado no futuro contrato? 

Sendo s6 para o momento, agradecemos vossa obsequiosa atenção no que se procura 

esclarecer, aguardando uma resposta o mais breve possivel. 

Atenciosamente, 

Pr, 
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