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Esclarecimento 05/12/2018 18:46:00
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA SEAL TELECOM (15862455); QUESTIONAMENTO 1 "No ANEXO III ao Termo de Referência, no item 22,
Iluminador IR, está sendo requerido que a câmera deve “Deve ser alimentada por 12-24 VDC e potência máxima de iluminação de 24 W”. Ao se
pedir que a “potência máxima de iluminação” seja de 24W, está se referindo ao consumo de energia do iluminador IR (não à potência do LED, nem
o alcance dele). Entendemos que, se forem atendidos o alcance mínimo do iluminador (14 metros) e os ângulos de iluminação exigidos, então será
aceita um iluminador com uma potência de 26W de consumo, garanndo a ampla concorrência e mantendo as caracteríscas técnicas requeridas. O
nosso entendimento está correto?" RESPOSTA: As especificações condas no termo de referência são as mínimas aceitável, atendendo o que
preconiza o inciso I, art. 9º, Decreto Federal nº 5.450/2005, que diz: elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do
objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou sua realização;" Grifamos Assim, não há impedimento em que a licitante oferte material superior ao descrito no TR.

 Fechar
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Resposta 05/12/2018 18:46:00
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA SEAL TELECOM (15862455); QUESTIONAMENTO 1 ´No ANEXO III ao Termo de Referência, no item 22,
Iluminador IR, está sendo requerido que a câmera deve “Deve ser alimentada por 12-24 VDC e potência máxima de iluminação de 24 W”. Ao se
pedir que a “potência máxima de iluminação” seja de 24W, está se referindo ao consumo de energia do iluminador IR (não à potência do LED, nem
o alcance dele). Entendemos que, se forem atendidos o alcance mínimo do iluminador (14 metros) e os ângulos de iluminação exigidos, então será
aceita um iluminador com uma potência de 26W de consumo, garanndo a ampla concorrência e mantendo as caracteríscas técnicas requeridas. O
nosso entendimento está correto?" RESPOSTA: As especificações condas no termo de referência são as mínimas aceitável, atendendo o que
preconiza o inciso I, art. 9º, Decreto Federal nº 5.450/2005, que diz: elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do
objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou sua realização;" Grifamos Assim, não há impedimento em que a licitante oferte material superior ao descrito no TR.

 Fechar
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Esclarecimento 05/12/2018 16:50:53
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA AVANTIA (15884266); QUESTIONAMENTO 1 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA –
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 1, deverão ser ofertadas para cada equipamento/material, garantias conforme
descrição abaixo: Grupo 1: Item 1 – Poste de Concreto – “Os postes devem ser garantidos pelo fornecedor contra qualquer defeito de projeto,
material ou fabricação por um período mínimo de 10 (dez) anos.”; Item 3 - Injetor de alimentação PoE/PoE+ - Garantia on-site pelo período de 36
(trinta e seis) meses; Item 4 - Baterias estacionárias para Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses, livre de manutenção; Item 5 - Baterias
para Nobreaks (HRL, 12V, 9Ah) - Deverá possuir garantia de 24 meses; Item 6 - Controladores de carga para Sistema Fotovoltaico MPPT - Garantia:
24 meses; Item 7 - Inversor de energia para Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses. Item 8 - Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses.
Item 12 - Injetor PoE - Garantia on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses; Conforme é de conhecimento, a maioria dos fabricantes fornece
garantia de equipamentos para 12 meses. Entendemos que tal solicitação das garantias dos equipamentos citados acima, poderá ser atendida com
uma carta da LICITANTE se comprometendo a atender a garantia solicitada pelo órgão através da substituição do equipamento, se necessário, sem
ônus para a CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está CORRETO. QUESTIONAMENTO 2 "Grupo 2:
Câmera PTZ De acordo com o Grupo 2 do termo de referência, o item 21: “Câmera IP móvel PTZ” e alínea 1 “Sensor de imagem igual ou menor ao
CMOS 1/1.8” com varredura progressiva”, no qual informa o tipo de sensor da câmera PTZ. Entendemos que a solicitação deveria ser de um sensor
igual ou maior que 1/1.8”, padrão solicitado nos termos de referência das licitações para Sistemas de CFTV e conforme padrão solicitado no grupo 2
Item 20 - Câmera IP fixa, full HD 2MP, deste mesmo termo de referência. É importante destacar que a característica de ângulo de visualização tem
um peso de alta relevância para uma solução, e determinar um mal dimensionamento do sensor, acarretando um prejuízo técnico e de aplicação no
escopo de CFTV ao projeto, impactando diretamente na qualidade da solução pretendida. Sendo assim, visando uma maior definição da imagem do
equipamento e consequentemente da qualidade do projeto, entendemos que deve ser fornecida uma câmera com um sensor maior ou igual a
1/1.8”. Leva-se em conta ainda que essa alteração nivelaria os fornecedores em ofertarem câmeras de qualidade igual ou superior ao especificado e
a grande maioria dos fabricantes do mercado atenderiam sem o menor problema. Está correto nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento
está INCORRETO.

 Fechar
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Resposta 05/12/2018 16:50:53
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA AVANTIA (15884266); QUESTIONAMENTO 1 ´De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA –
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 1, deverão ser ofertadas para cada equipamento/material, garantias conforme
descrição abaixo: Grupo 1: Item 1 – Poste de Concreto – “Os postes devem ser garantidos pelo fornecedor contra qualquer defeito de projeto,
material ou fabricação por um período mínimo de 10 (dez) anos.”; Item 3 - Injetor de alimentação PoE/PoE+ - Garantia on-site pelo período de 36
(trinta e seis) meses; Item 4 - Baterias estacionárias para Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses, livre de manutenção; Item 5 - Baterias
para Nobreaks (HRL, 12V, 9Ah) - Deverá possuir garantia de 24 meses; Item 6 - Controladores de carga para Sistema Fotovoltaico MPPT - Garantia:
24 meses; Item 7 - Inversor de energia para Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses. Item 8 - Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses.
Item 12 - Injetor PoE - Garantia on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses; Conforme é de conhecimento, a maioria dos fabricantes fornece
garantia de equipamentos para 12 meses. Entendemos que tal solicitação das garantias dos equipamentos citados acima, poderá ser atendida com
uma carta da LICITANTE se comprometendo a atender a garantia solicitada pelo órgão através da substituição do equipamento, se necessário, sem
ônus para a CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está CORRETO. QUESTIONAMENTO 2 "Grupo 2:
Câmera PTZ De acordo com o Grupo 2 do termo de referência, o item 21: “Câmera IP móvel PTZ” e alínea 1 “Sensor de imagem igual ou menor ao
CMOS 1/1.8” com varredura progressiva”, no qual informa o tipo de sensor da câmera PTZ. Entendemos que a solicitação deveria ser de um sensor
igual ou maior que 1/1.8”, padrão solicitado nos termos de referência das licitações para Sistemas de CFTV e conforme padrão solicitado no grupo 2
Item 20 - Câmera IP fixa, full HD 2MP, deste mesmo termo de referência. É importante destacar que a característica de ângulo de visualização tem
um peso de alta relevância para uma solução, e determinar um mal dimensionamento do sensor, acarretando um prejuízo técnico e de aplicação no
escopo de CFTV ao projeto, impactando diretamente na qualidade da solução pretendida. Sendo assim, visando uma maior definição da imagem do
equipamento e consequentemente da qualidade do projeto, entendemos que deve ser fornecida uma câmera com um sensor maior ou igual a
1/1.8”. Leva-se em conta ainda que essa alteração nivelaria os fornecedores em ofertarem câmeras de qualidade igual ou superior ao especificado e
a grande maioria dos fabricantes do mercado atenderiam sem o menor problema. Está correto nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento
está INCORRETO.

 Fechar



03/06/2019 comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=862765&texto=T

comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=862765&texto=T 1/1

 

 

Esclarecimento 05/12/2018 16:46:32
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA EQUIPE COMERCIAL (15881340); QUESTIONAMENTO 1 "No Anexo III ao Termo de Referência em
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, O item 10, “Fornecimento de Cabos de Rede SFTP CAT 5E 24 AWG” da planilha
referente às “Especificações por Itens do Grupo 1” do “ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS” descreve que: “1. Cabo composto por 4 condutores de cobre sólido nu, 24 AWG isolados com polieleno de alta densidade, revesdo com
filme de poliéster metalizado (AL/PET), capa interna em PVC retardante de chama e capa externa grau industrial em TPU (termoplásco poliuretano),
PVC retardante de chama classe 105º. 2. Dupla blindagem externa.”... (grifo nosso) O documento menciona no item 10 Fornecimento de Cabos de
Rede SFTP CAT 5E 24 AWG, que o cabo deve possuir capa externa em PVC 105, TPU. São dois materiais diferentes, com aplicações diferentes.
Entendemos deste modo que a capa externa deverá ser de PVC 105 ou TPU. Está correto nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está
CORRETO. QUESTIONAMENTO 2 "Ainda com base no item 10 Fornecimento de Cabos de Rede SFTP CAT 5E 24 AWG, que o cabo deve possuir dupla
blindagem externa. Cabos SF/UTP, são indicados e habitualmente ulizados em ambientes industriais, devido a interferências de baixa, média e altas
frequências. Para aplicações fora de ambientes industriais é mais indicado a ulização de cabos F/UTP, uma vez que esta proteção é feita através de
um fenômeno chamado Gaiola de Faraday (blindagem eletrostáca), que anula seu campo elétrico interno. Deste modo entendemos que pode ser
ofertado um cabo de blindagem F/UTP, com performance atestada e verificada via laboratórios de terceira parte, como ETL. Está correto nosso
entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está INCORRETO. QUESTIONAMENTO 3 "O item 6, “Controladores de Carga para Sistema Fotovoltaico
MPPT” da planilha referente às “Especificações por Itens do Grupo 1” do “ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS” descreve que: “1. Função: controlar excesso de carga ou descarga na bateria; 2. Tensão de saída (p/bateria): 12
VDC - 24 VDC (automáco); 3. Tensão máxima de entrada (do painel solar): ⪯ 48V; 4. Potência: (12V - painéis até 350W) - (24V - painéis até
720W); 5. Corrente máxima:20A; 6. Tensão de flutuação: 13,8 V / 27,6 V (ajustável); 7. Proteção contra baixa tensão na bateria: 10,6 V / 21,2 V
(ajustável); 8. Reconexão em baixa tensão na bateria: 12,6 V / 25,2 V (ajustável); 9. Perda sem carga: ⪯ 13mA; 10. Queda de tensão: ⪯ 100mV;
11. Temperatura de operação: -10 °C a 60°C; 12. Temperatura para armazenamento: -30°C a 70°C; 13. Umidade: ⪯ 90% RH (sem condensação);
14. Bitola do cabo: 7# AWG 10mm2; 15. Display: LCD; 16. Garana: 24 meses.”... (grifo nosso) Em relação a algumas caracteríscas técnicas do
Controlador Carga para Sistema Fotovoltaico MPPT indicado observam-se os seguintes dados técnicos: 4. Potência: (12V - painéis até 350W) - (24V
- painéis até 720W); 5. Corrente máxima: 20A; 6. Tensão de flutuação: 13,8 V / 27,6 V (ajustável). De acordo com a os dados do subitem 4 acima
descrito, o controlador deve suportar potencias até 350W em tensão de 12V e de até 720W em tensão de 24V. No entanto, a corrente máxima
descrita no subitem 5 é de 20A. Conforme a NBR 5410/2004, o cálculo de corrente de projeto é dado pela seguinte relação: Ip = Pn / V . FP . n; FP
e n serão desprezados. Portanto, Ip = Pn / V - Ip = 350 / 12 = 29,12...A Ip = Pn / V - Ip = 720 / 25 = 30...A Onde: Pn - Potência Nominal; V –
Tensão; Ip - Corrente de Projeto; FP - Fator de Potência; n – Rendimento. Como não existe fator de potência e rendimento do equipamento
apresentado, podemos desprezar e considerar somente a relação potência nominal / tensão. Sendo assim, a corrente a ser considerada, de acordo
com os dados informados de tensão e potência, seria de aproximadamente 30A, está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento
está INCORRETO. QUESTIONAMENTO 4 "O Item 19, “Suporte para câmeras (kit pendente)” da planilha referente às “Especificações por Itens do
Grupo 2” do “ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS” descreve: “1. Suporte em
alumínio para montagem de câmera em suporte roscado NPS de 1,5 polegadas, compavel com câmeras Axis modelo Q6035, Q6032 e Q6042.” (grifo
nosso). Entendemos que a SSP-DF já possui o suporte roscado citado, não sendo necessário o fornecimento do mesmo. Está correto nosso
entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está INCORRETO.
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Resposta 05/12/2018 16:46:32
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA EQUIPE COMERCIAL (15881340); QUESTIONAMENTO 1 ´No Anexo III ao Termo de Referência em
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, O item 10, “Fornecimento de Cabos de Rede SFTP CAT 5E 24 AWG” da planilha
referente às “Especificações por Itens do Grupo 1” do “ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS” descreve que: “1. Cabo composto por 4 condutores de cobre sólido nu, 24 AWG isolados com polieleno de alta densidade, revesdo com
filme de poliéster metalizado (AL/PET), capa interna em PVC retardante de chama e capa externa grau industrial em TPU (termoplásco poliuretano),
PVC retardante de chama classe 105º. 2. Dupla blindagem externa.”... (grifo nosso) O documento menciona no item 10 Fornecimento de Cabos de
Rede SFTP CAT 5E 24 AWG, que o cabo deve possuir capa externa em PVC 105, TPU. São dois materiais diferentes, com aplicações diferentes.
Entendemos deste modo que a capa externa deverá ser de PVC 105 ou TPU. Está correto nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está
CORRETO. QUESTIONAMENTO 2 "Ainda com base no item 10 Fornecimento de Cabos de Rede SFTP CAT 5E 24 AWG, que o cabo deve possuir dupla
blindagem externa. Cabos SF/UTP, são indicados e habitualmente ulizados em ambientes industriais, devido a interferências de baixa, média e altas
frequências. Para aplicações fora de ambientes industriais é mais indicado a ulização de cabos F/UTP, uma vez que esta proteção é feita através de
um fenômeno chamado Gaiola de Faraday (blindagem eletrostáca), que anula seu campo elétrico interno. Deste modo entendemos que pode ser
ofertado um cabo de blindagem F/UTP, com performance atestada e verificada via laboratórios de terceira parte, como ETL. Está correto nosso
entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está INCORRETO. QUESTIONAMENTO 3 "O item 6, “Controladores de Carga para Sistema Fotovoltaico
MPPT” da planilha referente às “Especificações por Itens do Grupo 1” do “ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS” descreve que: “1. Função: controlar excesso de carga ou descarga na bateria; 2. Tensão de saída (p/bateria): 12
VDC - 24 VDC (automáco); 3. Tensão máxima de entrada (do painel solar): ⪯ 48V; 4. Potência: (12V - painéis até 350W) - (24V - painéis até
720W); 5. Corrente máxima:20A; 6. Tensão de flutuação: 13,8 V / 27,6 V (ajustável); 7. Proteção contra baixa tensão na bateria: 10,6 V / 21,2 V
(ajustável); 8. Reconexão em baixa tensão na bateria: 12,6 V / 25,2 V (ajustável); 9. Perda sem carga: ⪯ 13mA; 10. Queda de tensão: ⪯ 100mV;
11. Temperatura de operação: -10 °C a 60°C; 12. Temperatura para armazenamento: -30°C a 70°C; 13. Umidade: ⪯ 90% RH (sem condensação);
14. Bitola do cabo: 7# AWG 10mm2; 15. Display: LCD; 16. Garana: 24 meses.”... (grifo nosso) Em relação a algumas caracteríscas técnicas do
Controlador Carga para Sistema Fotovoltaico MPPT indicado observam-se os seguintes dados técnicos: 4. Potência: (12V - painéis até 350W) - (24V
- painéis até 720W); 5. Corrente máxima: 20A; 6. Tensão de flutuação: 13,8 V / 27,6 V (ajustável). De acordo com a os dados do subitem 4 acima
descrito, o controlador deve suportar potencias até 350W em tensão de 12V e de até 720W em tensão de 24V. No entanto, a corrente máxima
descrita no subitem 5 é de 20A. Conforme a NBR 5410/2004, o cálculo de corrente de projeto é dado pela seguinte relação: Ip = Pn / V . FP . n; FP
e n serão desprezados. Portanto, Ip = Pn / V - Ip = 350 / 12 = 29,12...A Ip = Pn / V - Ip = 720 / 25 = 30...A Onde: Pn - Potência Nominal; V –
Tensão; Ip - Corrente de Projeto; FP - Fator de Potência; n – Rendimento. Como não existe fator de potência e rendimento do equipamento
apresentado, podemos desprezar e considerar somente a relação potência nominal / tensão. Sendo assim, a corrente a ser considerada, de acordo
com os dados informados de tensão e potência, seria de aproximadamente 30A, está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento
está INCORRETO. QUESTIONAMENTO 4 "O Item 19, “Suporte para câmeras (kit pendente)” da planilha referente às “Especificações por Itens do
Grupo 2” do “ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS” descreve: “1. Suporte em
alumínio para montagem de câmera em suporte roscado NPS de 1,5 polegadas, compavel com câmeras Axis modelo Q6035, Q6032 e Q6042.” (grifo
nosso). Entendemos que a SSP-DF já possui o suporte roscado citado, não sendo necessário o fornecimento do mesmo. Está correto nosso
entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está INCORRETO.
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Esclarecimento 05/12/2018 15:30:18
 
O Sr. DANIEL AUGUSTO DANIELLI, OAB/SP: N5 222.836, apresentou, tempestivamente, Pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 37/2018-
SSPDF, vejamos abaixo as considerações que o caso comporta. Em síntese alega a empresa: [...] Primeiramente, há que se ressaltar a previsão
constante do preâmbulo do Edital, deixando claro que os "serviços dos itens 13,14 e 15 do GRUPO 1 serão executados de forma contínua", ficando
evidenciada a utilização indevida do Sistema de Registro de Preços - SRP uma vez que se trata de contratação imediata de serviços continuados e
específicos para o Distrito Federal, com quantitativos certos e determinados, não havendo parcelamento de entregas, contrariando o art. 3º do
Decreto 7.892/2013 e seus incisos. [...] Ainda que a Administração Pública possua poder discricionário para admitir a subcontratação do objeto, o
Edital deve ser retificado, uma vez que não estabeleceu quais serviços poderão ser eventualmente subcontratados e nem limitou percentual para
subcontratação, dando a entender que o objeto poderá ser 100% subcontratado, não havendo coerência com outras disposições do instrumento
convocatório, primeiro, porque exige no item 7.2.1, III, comprovação de Qualificação Técnica como condição de habilitação e, segundo, porque
admite a participação na forma de Consórcio, conforme item 9. [...] "4.5. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular
e/ou público de procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove...." A redação do item supra deve ser corrigida, pois, da forma como
redigida leva ao entendimento de que, tanto uma procuração outorgada de forma particular quanto uma lavrada em cartório, DEVERÃO ser
apresentadas com firma reconhecida. Ainda que obviamente improvável o reconhecimento de firma em Procuração Pública, a redação do item
editalício "impõe" tal necessidade. [...] 7.2.1. AS LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO SICAF DEVERÃO ENCAMINHAR OS SEGUINTES
DOCUMENTOS: III - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e prestação de serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado para os dois GRUPOS, sendo para o GRUPO 1, conforme tabela abaixo: Considerando que a licitação
foi dividida em Grupos, prevendo a possibilidade de participação em um ou em outro, caso o licitante não se interesse pelo todo, a comprovação de
qualificação técnica deveria ser individualizada pelo Grupo de interesse licitantes. [...] Assim como as demais exigências para Habilitação, também a
Qualificação Econômico Financeira está restrita ao previsto pelo Artigo 31 e seus parágrafos, da Lei 8.666/93. Desta forma, a parte final redigida no
item acima transcrito (ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social), não encontra guarida no dispositivo legal
mencionado, importando destacar a seguinte redação do Artigo 31, § 5º: “§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de
forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que
tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação." Ou seja, a situação financeira deverá ser comprovada pelo Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, incluindo-se o previsto pelo § 5, não admitindo-se a inclusão do texto final constante do item questionado
(ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social), uma vez que tal redação não encontra amparo legal que a sustente,
devendo a Administração corrigir a previsão indevidamente lançada no instrumento convocatório. […] VII - Prova de Regularidade para com a
Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do licitante; Ainda que a Lei 8.666/93 preveja a comprovação de Regularidade Fiscal Estadual e
Municipal, é certo que a exigência deve ser referente ao objeto licitado e, no presente caso, o Edital não identificou especificamente sobre qual
tributo deverá ser comprovada a regularidade fiscal, tanto da esfera Estadual, quanto da Municipal ou Distrital. [...] 11. DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA 11.8. A vencedora desta licitação deverá apresentar, até a data da assinatura do contrato, o Certificado de Registro e Autorização para
Funcionamento no Distrito Federal, expedido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, de acordo com a
Lei nº 3.914/2006, Decreto nº 28.678/2008 e Portaria nº 22/2008 da SSP/DF A exigência de apresentação do Certificado de Registro e Autorização
para Funcionamento no Distrito Federal, até a data da assinatura do contrato, caracteriza-se como restritiva e prejudica a participação de possíveis
interessados, uma vez que, de acordo com as disposições da Lei 3.914/2006 e do Decreto 28.678/2008, as empresas que tiverem interesse em
prestar serviços de segurança eletrônica no Distrito Federal, deverão atender requisitos previstos na legislação mencionada, inclusive com a
apresentação de documentos que comumente demoram em média 30 dias, além de dependerem de vistoria de seus equipamentos, viaturas e
instalações pela própria Secretaria de Segurança Pública do DF. [...] 14 - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 14.1. Os serviços deverão ser
executados nos locais indicados pela CONTRATANTE, devendo os mesmos serem concluídos e entregues nos prazos definidos de acordo com o
preestabelecido no Termo de Referência que segue como Anexo I deste Edital. A falta de indicação dos locais e endereços onde deverão ser
realizados os serviços prejudica a elaboração das propostas, uma vez que trata-se de informação essencial para estipulação dos gastos da licitante
com material, equipamentos e mão de obra, dentre outras despesas que não poderão ser repassadas à Administração no futuro, uma vez que a
proposta deverá conter todos os gastos com pessoal, tributos, etc. [...] 15.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os
documentos abaixo relacionados: [...] A exigência de apresentação da documentação em epígrafe, como condição de pagamento pela empresa
Contratada para o fornecimento dos itens constantes do Grupo 02, "em remessa única", conforme previsto pelo item 18.12.1, caracteriza-se como
excessiva e ilegal, pois, tratando-se de "fornecimento" de bens/produtos, não há motivação legal que justifique apresentação da extensa relação
dos documentos acima mencionados, devendo a redação supra ser readequada pela Administração, especialmente no que se refere à necessidade
de diferenciação de tratamento entre prestação de serviços e fornecimento de materiais. [...] 24.28. Responsabilizar-se pelos vícios e danos
decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); Os contratos
administrativos submetem-se ao Regime Jurídico Administrativo, o que já lhes confere uma posição privilegiada vertical, na relação jurídico
administrativa, [...] Vale destacar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: "5. A Lei de Licitações e Contratos
estabelece que o contraente poderá servir-se das cláusulas exorbitantes do direito privado para melhor resguardar o interesse público. É de sabença
que as cláusulas exorbitantes são as que inexistem no Direito Privado e permitem ao Poder Público alterar as condições de execução do contrato,
independentemente da anuência do contratado.
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Resposta 05/12/2018 15:30:18
 
RELATÓRIO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - ANÁLISE E JULGAMENTO DO PREGOEIRO PROCESSO: 0050-001259/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
37/2018-SSPDF. OBJETO: Registro de preços de solução de videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos,
componentes, acessórios, materiais em solução de videomonitoramento e manutenção de rede de fibra óptica, conforme especificações detalhadas
no Termo de Referência; visando a integração e manutenção dos diversos projetos que compõem o Sistema de Videomonitoramento existente na
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social (SSP), bem como a implantação deste complexo nas Regiões Administrativas do Distrito
Federal, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência e seus anexos constantes do Anexo I do Edital.
REPETIÇÃO DOS GRUPOS 1 E 3 FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2018-SSPDF. ASSUNTO: Pedido de impugnação apresentado ao
pregão em referência. INTERESSADO: DANIEL AUGUSTO DANIELLI. 1 - DOS FATOS O Sr. DANIEL AUGUSTO DANIELLI, OAB/SP: N5 222.836,
apresentou, tempestivamente, Pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 37/2018-SSPDF, vejamos abaixo as considerações que o caso
comporta. 2. DA ANÁLISE 2.1. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO SER PARA REGISTRO PREÇOS Em síntese alega a empresa: [...]
Primeiramente, há que se ressaltar a previsão constante do preâmbulo do Edital, deixando claro que os ´serviços dos itens 13,14 e 15 do GRUPO 1
serão executados de forma contínua", ficando evidenciada a utilização indevida do Sistema de Registro de Preços - SRP uma vez que se trata de
contratação imediata de serviços continuados e específicos para o Distrito Federal, com quantitativos certos e determinados, não havendo
parcelamento de entregas, contrariando o art. 3º do Decreto 7.892/2013 e seus incisos. [...] O entendimento da Impugnante sobre a contratação
dos itens de natureza contínua 13, 14 e 15 ocorrer de forma imediata não está correto, uma vez que, após a formalização da Ata de Registro de
Preços, o setor demandante fará os pedidos de contratação segundo cada necessidade de serviço, o que poderá demandar vários contratos com os
percentuais solicitados. Da mesma forma equivoca-se a Impugnante ao afirmar que a entrega dos bens relativos ao GRUPO 3 ocorrerá em remessa
única para todo o quantitativo, pois uma vez assinada a Ata de Registro de Preços, o setor demandante fará os pedidos de aquisição segundo cada
necessidade de quantitativo de bens, o que poderá demandar em vários contratos com os quantitativo solicitado, devendo esses quantitativos de
cada contrato serem entregues integralmente no prazo de 30 dias. O que justifica a licitação ser realizada para Registro de Preços inclusive para os
dois grupos. Vale esclarecer ainda que, no âmbito do Distrito Federal, para licitações realizadas para Registro de Preços aplica-se o Decreto distrital
nº 39.103/2018, sendo utilizado o art. 3º, incs. II e IV, para a justificativa do Registro de Preços, conforme aponta o item 4 do Termo de Referência
que segue como Anexo I ao Edital, assim vejamos as justificativas: 4. DO REGISTRO DE PREÇOS 4.1. Será adotado o Sistema de Registro de
Preços, nos termos do Art. 3º, incisos II e IV do Decreto Distrital nº 39.103/2018, tendo em vista que a aquisição de bens e a contratação de
serviços possuem previsão de entregas parceladas, conforme a demanda do sistema exigir. "II - quando for conveniente a aquisição de bens com
previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; IV - quando, pela
natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração." 4.2. O Registro de Preços se faz
necessário, pelo fato da impossibilidade de definição prévia do quantitativo a ser demandado pela Administração, em virtude da atualização do
Sistema de Videomonitoramento, o qual deverá acompanhar e atender às necessidades das manchas criminais, divulgadas pela Subsecretaria de
Gestão da Informação, fato que poderá afetar diretamente a quantidade de materiais e serviços constantes neste Termo de Referência, sendo
inviável uma previsão exata das quantidades a serem consumidas pelo projeto, justificando a utilização do Sistema de Registro de Preços. (GRIFO
MEU) Portanto, não há que se falar em utilização indevida do Registro de Preços, inclusive porque o certame, quando era o Pregão Eletrônico nº
07/2018-SSPDF, passou por análise prévia do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que exarou a Decisão nº 3281/2018-TCDF não apontando
qualquer irregularidade na escolha pelo Registro de Preços. 2.2. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE SUBCONTRATAÇÃO Em síntese alega a
empresa: [...] Ainda que a Administração Pública possua poder discricionário para admitir a subcontratação do objeto, o Edital deve ser retificado,
uma vez que não estabeleceu quais serviços poderão ser eventualmente subcontratados e nem limitou percentual para subcontratação, dando a
entender que o objeto poderá ser 100% subcontratado, não havendo coerência com outras disposições do instrumento convocatório, primeiro,
porque exige no item 7.2.1, III, comprovação de Qualificação Técnica como condição de habilitação e, segundo, porque admite a participação na
forma de Consórcio, conforme item 9. [...] O item 2.1.4 do Edital e o item 8 do Termo de Referência referem-se à necessidade de estabelecimento
de subcontratação compulsória conforme exigência contida na Lei distrital nº 4.611/2011 e art. 9° do Decreto distrital nº 35.592/2014, em razão de
não haver reserva de cota especial às entidades ME/EPP neste certame, in verbis: Art. 9º O instrumento convocatório poderá estabelecer a
exigência de subcontratação compulsória de entidades preferenciais até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do objeto. § 1º O limite
percentual indicado neste artigo não impede a fixação de outro limite para subcontratação geral. § 2º Na fase de habilitação, o licitante indicará as
entidades que subcontratará, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores. § 3º O contratado ficará
responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do órgão contratante, e
será responsável pelo adimplemento integral do contrato. [...] (GRIFO MEU) Observa-se em vários pontos do Edital e do Termo de Referência a
motivação para permissão de subcontratação compulsória com os percentuais que podem ser subcontratados, vejamos: No Edital: 2.1.4. DA
SUBCONTRAÇÃO COMPULSÓRIA NO CERTAME: 2.1.4.1. Será permitida a Subcontratação do objeto, condicionada à autorização formal por parte da
Contratante. [...] 2.1.4.3. A Contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do
tratamento favorecido e diferenciado às entidades ME/EPP; [...] (GRIFO MEU) No Termo de Referência: 8. DA SUBCONTRATAÇÃO 8.1. Será
permitida a Subcontratação do objeto, condicionada à autorização formal por parte da Contratante. [...] 8.3. A Contratada deverá subcontratar no
mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do tratamento favorecido e diferenciado às entidades ME/EPP; [...]
(GRIFO MEU) O item 7.2 é claro ao afirmar que o item 8. DA SUBCONTRATAÇÃO também refere-se à subcontratação compulsória de 10% do valor
contrato, em razão de não haver reserva de cota especial às entidades ME/EPP neste certame: 7.2. Desta forma não haverá reserva de cota especial
às entidades ME/EPP, esta quantidade será atendida no item "SUBCONTRATAÇÃO", ficando a contratada obrigada a subcontratar 10% do valor do
contrato. Por outro lado, o item 5.2.2 do Edital justifica a subcontratação compulsória ou consórcio no sentido de que pode haver a impossibilidade
de apenas uma empresa atender a todos os itens que compõem os grupos: 5.2.2. A divisão em dois Grupos proporciona maior concorrência, uma
vez que existem fornecedores que não atendem a todos os itens simultaneamente sem a utilização da subcontratação e/ou formação de consórcio.
(GRIFO MEU) Assim sendo, não há como a Administração decidir desde já quais serviços poder ser subcontratados, uma vez que nesta fase ainda
não se tem conhecimento sobre quais itens dos grupos determinada empresa não consegue atender sem a subcontratação, assim em consonância
com o § 2º do art. 9° do Decreto distrital nº 35.592/2014, o item 2.1.4.6 estabeleceu que a licitante vencedora deverá indicar o que será
subcontratado: 2.1.4.6. Na fase de habilitação, o licitante deverá indicar as entidades que subcontratará, com a descrição dos bens e serviços a
serem fornecidos e seus respectivos valores. Quanto à habilitação da subcontratada, incluindo a qualificação técnica questionada, também em
consonância com o Decreto distrital nº 35.592/2014, sendo neste o caso o § 3º do art. 9°, o edital estabeleceu o item 2.1.4.5, onde a contratada
ficará responsável pela habilitação de sua subcontratada, mediante fiscalização do contratante: 2.1.4.5. A Contratada ficará responsável por
verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do órgão contratante e será responsável
pelo adimplemento integral do contrato. Nesta seara, não há que se falar em subcontratação que não seja a subcontratação compulsória
estabelecida na Lei distrital nº 4.611/2011 e art. 9° do Decreto distrital nº 35.592/2014. 2.3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE A
REPRESENTAÇÃO DO LICITANTE Em síntese alega a empresa: [...] "4.5. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular
e/ou público de procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove...." [...] O DOCUMENTO COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL EM:
http://licitacoes.ssp.df.gov.br
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Esclarecimento 29/11/2018 10:46:55
 
A empresa EXTREME SECURITY solicitou o seguinte Pedido de Esclarecimento: QUESTIONAMENTO 1 No tópico: 26. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA –
subitem 26.1. 26.1 - III – Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e prestação de serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado para os dois GRUPOS, sendo para o GRUPO 1, conforme tabela abaixo: É mencionado neste topico os
termos “fornecimento de bens e prestação de serviços” e para os Dois grupos. Minha dúvida é se para o grupo 2 do certame também é necessário a
apresentação de um atestado de capacidade técnica que contenha instalação e manutenção, ou se é apenas um atestado de fornecimento, e
também se o atestado em si de fornecimento é apenas com a tecnologia “IP” ou se posso apresentar atestado de capcidade técnica de cameras com
a tecnologia analogica? QUESTIONAMENTO 2 Outra Duvida, no estado do “DF” existe um certificado para as empresas de segurança que queiram
atuar no DF, minha duvida é se para o certame sera exigido este certificado ou Rregistro para forncedores que não forem do DF? Esta correto o meu
entedimento?
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Resposta 29/11/2018 10:46:55
 
A empresa EXTREME SECURITY solicitou o seguinte Pedido de Esclarecimento, seguindo as respectivas respostas: QUESTIONAMENTO 1 No tópico:
26. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – subitem 26.1. 26.1 - III – Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e prestação de serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados de
capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado para os dois GRUPOS, sendo para o GRUPO 1, conforme tabela
abaixo: É mencionado neste topico os termos “fornecimento de bens e prestação de serviços” e para os Dois grupos. Minha dúvida é se para o
grupo 2 do certame também é necessário a apresentação de um atestado de capacidade técnica que contenha instalação e manutenção, ou se é
apenas um atestado de fornecimento, e também se o atestado em si de fornecimento é apenas com a tecnologia “IP” ou se posso apresentar
atestado de capcidade técnica de cameras com a tecnologia analogica? RESPOSTA: Para o GRUPO 2 é exigido apenas Atestado de Capacidade
Técnica que comprove que a licitante já tenha FORNECIDO equipamento similar em características, quantidades e prazos compatíveis com os
exigidos nos itens que compõem o GRUPO 2, uma vez que não há item de serviço neste grupo. QUESTIONAMENTO 2 Outra Duvida, no estado do
“DF” existe um certificado para as empresas de segurança que queiram atuar no DF, minha duvida é se para o certame sera exigido este certificado
ou Rregistro para forncedores que não forem do DF? Esta correto o meu entedimento? RESPOSTA: As licitantes vencedoras para assinarem o
contrato deverão apresentar o certificado questionado, na forma do que estabelece o item 11.8 do edital, mesmo que seja de fora do DF: 11.8. A
vencedora desta licitação deverá apresentar, até a data da assinatura do contrato, o Certificado de Registro e Autorização para Funcionamento no
Distrito Federal, expedido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, de acordo com a Lei nº 3.914/2006,
Decreto nº 28.678/2008 e Portaria nº 22/2008 da SSP/DF. Brasília-DF, 29/11/2018. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro do certame
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 Impugnação 05/12/2018 18:34:55
 
RELATÓRIO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - ANÁLISE E JULGAMENTO DO PREGOEIRO PROCESSO: 0050-001259/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
37/2018-SSPDF. OBJETO: Registro de preços de solução de videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos,
componentes, acessórios, materiais em solução de videomonitoramento e manutenção de rede de fibra óptica, conforme especificações detalhadas
no Termo de Referência; visando a integração e manutenção dos diversos projetos que compõem o Sistema de Videomonitoramento existente na
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social (SSP), bem como a implantação deste complexo nas Regiões Administrativas do Distrito
Federal, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência e seus anexos constantes do Anexo I do Edital.
REPETIÇÃO DOS GRUPOS 1 E 3 FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2018-SSPDF. ASSUNTO: Pedido de impugnação apresentado ao
pregão em referência. INTERESSADO: EMERSON HENRIQUES PONTES. 1 - DOS FATOS O Sr. EMERSON HENRIQUES PONTES, OAB/DF: Nº 19.911
apresentou, tempestivamente, Pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 37/2018-SSPDF, vejamos abaixo as considerações que o caso
comporta. 2. DA ANÁLISE 2.1. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE AS EXIGÊNCIAS DE REGRAS RELATIVAS À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Em
síntese alega a empresa: [...] “O Edital, ora questionado, também ofende a boa técnica e padece de fundamento ao mencionar em seu item 2.19,
"Para que não haja interrupção no funcionamento do videomonitoramento é necessária a manutenção continua dos componentes da solução, por
este motivo, se faz necessário que os itens 13, 14 e 15 do Grupo 1 devam ser contratados de forma continua. A futura contratação que irá se
desenvolver é para o exercício de uma atividade continua, qual seja o monitoramento e manutenção nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.
E por ser continua, demonstra-se inadequada de ser licitada por meio de ata de registro de preços, visto que este instrumento, como regra, serve
para atender a demandas esporádicas, eventuais ou sem determinação de quantidades determinadas. [...] O fato de que os itens 13, 14 e 15 do
Grupo 1 necessitem ser contratados de forma contínua não interfere na natureza da utilização do sistema de registro de preços que pode ocorrer
também em contratações frequentes do mesmo objeto, em situação que caracteriza a necessidade contínua de aquisição de determinado produto
ou de prestação de um dado serviço. Vale esclarecer ainda que, no âmbito do Distrito Federal, para licitações realizadas para Registro de Preços
aplica-se o Decreto distrital nº 39.103/2018, sendo utilizado o art. 3º, incs. II e IV, para a justificativa do Registro de Preços, conforme aponta o
item 4 do Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital, assim vejamos as justificativas: 4. DO REGISTRO DE PREÇOS 4.1. Será adotado
o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Art. 3º, incisos II e IV do Decreto Distrital nº 39.103/2018, tendo em vista que a aquisição de bens
e a contratação de serviços possuem previsão de entregas parceladas, conforme a demanda do sistema exigir. "II - quando for conveniente a
aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; IV
- quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração." 4.2. O Registro de
Preços se faz necessário, pelo fato da impossibilidade de definição prévia do quantitativo a ser demandado pela Administração, em virtude da
atualização do Sistema de Videomonitoramento, o qual deverá acompanhar e atender às necessidades das manchas criminais, divulgadas pela
Subsecretaria de Gestão da Informação, fato que poderá afetar diretamente a quantidade de materiais e serviços constantes neste Termo de
Referência, sendo inviável uma previsão exata das quantidades a serem consumidas pelo projeto, justificando a utilização do Sistema de Registro de
Preços. (GRIFO MEU) Portanto, não há que se falar em utilização indevida do Registro de Preços, inclusive porque o certame, quando era o Pregão
Eletrônico nº 07/2018-SSPDF, passou por análise prévia do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que exarou a Decisão nº 3281/2018-TCDF não
apontando qualquer irregularidade na escolha pelo Registro de Preços. 2.2. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS QUE ESTEJAM EM PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL. Em síntese alega a empresa: [...] “Sobre essa
restrição à competitividade, primeiramente, convém destacar que o instrumento de convocação impede que empresas que estejam em processo de
Falência e Concordata possam participar do certame. Ocorre que com o advento da Lei Federal n° 11.101/05, o instituto da Concordata deixou de
existir em nosso ordenamento jurídico, passando a ser encampado pela recuperação judicial e extrajudicial. Nesse contexto deve ser ponderado que
se a Concordata não existe mais em nosso sistema jurídico pelo fato de ter sido substituída pela Recuperação Judicial ou Extrajudicial, conclui-se
que o edital em seu item 2.3.1 também não permite que estejam empresas nestas últimas condições participem da licitação. [...] No processo
licitatório, a fase de habilitação econômico-financeira tem por objetivo reunir informações que façam deduzir que o licitante tem capacidade para
satisfazer os encargos econômicos decorrentes do contrato. O direito de participar de licitações públicas não é absoluto, mas condicionado à
presença de requisitos, tendo direito de licitar aquele que preencher os requisitos previstos na lei e no ato convocatório. É consequência lógica que
sejam afastadas pessoas que não possuam idoneidade ou capacidade para executar o objeto licitado, como é o caso de pessoas falidas. Assim, ao
contrário do que alega a impugnante, no sentido de que o Edital estaria impedindo a ampla participação das empresas, as exigências no item 7.2.2,
VI possibilitam que empresas em Recuperação Judicial participem da licitação, desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial
competente, atestando que a interessada encontra-se apta financeiramente a participar do procedimento licitatório e a comprovação do acolhimento
judicial do plano de recuperação ou homologação judicial do plano de recuperação. Importante ressaltar, que tal cuidado se baseia no risco de lesão
ao erário e ao interesse público para a execução do objeto a ser contratado. Corroborando tal entendimento, entendeu o Tribunal de Contas da
União no Acórdão nº 8.271/2011, por meio da 2ª Câmara: “1.5.1. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo
que, em suas licitações, é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância
judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da
Lei 8.666/93.” (Grifo Nosso) 2.3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE AS EXIGÊNCIAS PARA A HABILITAÇÃO. Em síntese alega a empresa: [...] O
edital nos subitens 7.2.1 e 7.2.2 para uma melhor e correta comprovação de aptidão, não faz menção ao que orienta nos termos do parágrafo §1° e
inciso I, do artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93," § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes." e " Inciso l -capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente." Diante
desta falha se faz necessário a revisão do edital em epígrafe, devendo incluir no rol de exigências habilitatórias que as empresas participantes
deverão estar devidamente registradas nas entidades profissionais competentes. O Edital também não faz o que manda a lei no artigo 30 da Lei
Federal n° 8.666/93, inciso "II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos." No Edital além
de não solicitar indicação das instalações, não existe exigência de que a licitante deve possuir no seu quadro profissional, profissionais de nível
superior aptos a assumir a responsabilidade técnica em favor da empresa contratada. Ocorre que o instrumento não menciona como poderá ser
comprovado e se tem profissional qualificado para desenvolver a prestação do serviço. [...] O art. 30 caput, incs. I e II, e § 1º apontados pela
Impugnante não estabelece obrigatoriedade para a documentação a ser apresentada como exigência de qualificação técnica e sim como limitação
ao que pode ser exigido das licitantes, assim vejamos: Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou
inscrição na entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos; [...] § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a: (GRIFO NOSSO) Observa-se no item 2.1 do edital que somente poderão participar do pregão as empresas
que forem do ramo de atividade do objeto da licitação, sendo assim somente empresas registradas na entidade profissional competente poderão
participar do certame, vejamos abaixo: 2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 2.1. Poderão participar deste Pregão as
empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: (GRIFO
NOSSO) Verifica-se que a comprovação da qualificação técnica das empresas encontra-se estabelecida nos itens 7.2.1, inc. III; 7.2.2, inc. X do
Edital e 26 do Termo de Referência estabelecem os critérios para a apresentação dos atestados para o GRUPO 1 que são relativos apenas à
execução, fornecimento e instalação de solução de videomonitoramento IP compatível com o objeto da licitação. O setor técnico informa ainda que
conforme orientação jurisprudencial do TCU, nos termos do Acórdão nº 128/2012 – 2ª Câmara, entende-se que os atestados referentes à
qualificação técnico-operacional, como visam apenas a demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante ao pretendido pela
Administração, basta a sua apresentação, sendo dispensável o seu registro perante o CREA. Dessa maneira, para a qualificação técnico-operacional,
seguindo o entendimento exposto pelo CONFEA em seu Manual de Procedimentos Operacionais e pelo TCU no citado Acórdão, não será necessário
exigir o registro do atestado junto à entidade profissional competente. Por outro lado, como condição para a assinatura do contrato, o item 11.8 do
Edital estabeleceu que haverá a necessidade de as empresas vencedoras apresentarem o Certificado de Registro e Autorização para Funcionamento
no Distrito Federal, expedido pela SSPDF, de acordo com a Lei nº 3.914/2006, Decreto nº 28.678/2008 e Portaria nº 22/2008 da SSP/DF, os quais já
exigem a documentação questionada para a comprovação da qualificação técnica das empresas, assim vejamos: 11.8. A vencedora desta licitação
deverá apresentar, até a data da assinatura do contrato, o Certificado de Registro e Autorização para Funcionamento no Distrito Federal, expedido
pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, de acordo com a Lei nº 3.914/2006, Decreto nº 28.678/2008 e
Portaria nº 22/2008 da SSP/DF. 2.4. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE AS FIBRAS ÓPTICAS Em síntese alega a empresa: [...] No item 11.3.1
"estimativa dos quantitativos das fibras ópticas foram determinados a partir do somatório dos trechos aonde serão lançadas, ou seja, valores
aproximados, tomando como base as distâncias calculadas, utilizando o Google Earth" O edital não dispõe de informações claras e precisas quanto a
esse item. Primeiro que a documentação não especifica suas características técnicas; segundo essas informações são de extrema importância para a
formalização de preços adequados para uma perfeita execução. O Edital também não informa o valor estimado para o custo de aquisição das Fibras
ópticas e nem o lançamento, ficando a critério de cada licitante colocar o preço que bem entender, sendo assim prejudicando o Erário Público. [...] O
setor técnico informa ainda que o item 11.3.1 questionado refere-se ao GRUPO 2 já licitado no Pregão Eletrônico nº 07/2018-SSPDF, uma vez que
este pregão é para repetição dos GRUPOS 1 e 3 do Pregão Eletrônico nº 07/2018-SSPDF, a tabela referida em tal item não é pertinente aos grupos
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em repetição neste certame. 2.5. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE OS PRAZOS DE ENTREGA Em síntese alega a empresa: [...] No item
13.3.1.3.1. "O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato, em remessa única, na Unidade
de Tecnologia da Informação e Comunicação - UTIC" Esse prazo é humanamente impossível, primeiro que empresas fornecedoras não mantém em
seu estoque equipamentos em grande quantidade, segundo que qualquer importação leva em média 60 dias para chegar ao Brasil. Esse prazo
prejudica a participação de maiores concorrentes na licitação. A revisão desse prazo traria maiores benefícios ao poder Público. [...] Equivoca-se a
Impugnante ao afirmar que a entrega dos bens relativos ao GRUPO 3 ocorrerá em remessa única para todo o quantitativo, pois uma vez assinada a
Ata de Registro de Preços, o setor demandante fará os pedidos de aquisição segundo cada necessidade de quantitativo de bens, o que poderá
demandar em vários contratos com os quantitativos solicitados, devendo esses quantitativos de cada contrato serem entregues integralmente no
prazo de 30 dias. Podendo ainda as futuras contratadas valerem-se de solicitação de prorrogação do prazo de entrega, mediante justificativa
aceitável pela Administração. 2.6. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – ITENS 11.5 A 11.6 DO EDITAL. Em
síntese alega a empresa: [...] Qual a justificativa com objeto contratado de que a empresa contratada deverá fornecer curso de Alfabetização aos
funcionários, o edital não dá margem para que o custo desse serviço esteja incluído nos custos operacionais da contratada nem no valor estimado
do Objeto licitado. Fica caracterizado que esse item não pertence ao Edital, pois o objeto trata de serviços de monitoramento. E se essa obrigação
realmente é uma exigência da contratante, é necessário colocar o Plano o com clareza no edital. Pois influencia diretamente no custo de cada
licitante. O edital também prevê como obrigações da contratada o "Programa de integridade", mais uma vez pedimos a justificativa da qual a
ligação dessa obrigação com data marcada com o objeto licitado. Podemos levar em consideração também que empresas especializadas em
tecnologia não tem know-how suficiente para promover esse serviço. [...] A Lei distrital nº 5.847, de 20 de abril de 2017, que dispõe sobre a
alfabetização de empregados e funcionários de empresas que mantêm contratos de serviços com a administração pública direta do Distrito Federal
assim dispõe: “Art. 1º A administração pública direta, as fundações, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista do
Distrito Federal devem incluir, nos editais de licitações públicas e em contratos emergenciais para contratação de serviços e realização de obras cujo
prazo do contrato seja superior a 12 meses, cláusula específica que obrigue as empresas vitoriosas a oferecer, diretamente ou por meio de
convênios com instituições públicas ou privadas, curso de alfabetização ou complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos
empregados contratados”. Desta forma, fica instituída como obrigação da contratada, por força legal, o oferecimento de curso de alfabetização ou
complementação de ensino fundamental, que poderá ser realizado diretamente ou via convênio com instituições públicas ou privadas, mas
independe de correlação do serviço prestado à Administração do Distrito Federal. O Programa de Integridade está diretamente ligado a medidas
anticorrupção que devem ser adotadas por todas as empresas que pretendem contratar com o poder público, ou seja, devem implementar uma
estrutura para um bom cumprimento das leis em geral. O Decreto Federal nº 8.420/2015 definiu no seu art. 41 o que é Programa de Integridade:
“Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.” Assim, trata-se
de um programa específico para prevenção e remediação que tem como objetivo evitar fraudes nos processos licitatórios e execuções contratuais,
bem como ocorrências de suborno na Administração Pública. No âmbito do Distrito Federal foi promulgada a Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de
2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública
do Distrito Federal em todas as esferas de poder, razão pela qual consta como item 11.7 do Edital. 2.7. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE A
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NOS ITENS 2.5 E 2.7 DO EDITAL. Em síntese alega a empresa: [...] O Edital em sua justificativa no item 2.5 não
promove com clareza quanto a efetivação do serviço prestado pela empresa SEAL. Se os serviços de instalação de fibra óptica foi totalmente
concluído, quais os endereços aonde essas fibras foram restituídas e quanto ao contrato se está em vigor. Diante dessas dúvidas se faz necessário o
complemento do edital. No item 2.7 do edital, foram listados 5 convênios dos quais não é informado com clareza do que se compõe essas redes, e
se há infraestrutura instalada, a condição de funcionamento atual da rede. Essas informações interferem diretamente na prestação do serviço
proposto. [...] Não há ligação entre o contrato citado pela Impugnante e o presente certame. O setor técnico afirma que a justificativa apresentada
no item 2.5 do Edital tem caráter informativo, uma vez que o Contrato com a SEAL teve como objeto a recomposição de fibras que haviam sido
vandalizadas e a contratação ora almejada objetiva adquirir serviços de manutenção para todo o parque de videomonitoramento. 3 - DA
CONCLUSÃO Diante do exposto este Pregoeiro entende que os argumentos do Sr. EMERSON HENRIQUES PONTES não merecem prosperar. Isto
posto, RESOLVO: 1) RECEBER e CONHECER o Pedido de Impugnação do Sr. EMERSON HENRIQUES PONTES, visto sua tempestividade; 2) NEGAR
PROVIMENTO ao pedido. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2018. FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – TC RRm Pregoeiro do Certame
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RELATÓRIO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - ANÁLISE E JULGAMENTO DO PREGOEIRO PROCESSO: 0050-001259/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
37/2018-SSPDF. OBJETO: Registro de preços de solução de videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos,
componentes, acessórios, materiais em solução de videomonitoramento e manutenção de rede de fibra óptica, conforme especificações detalhadas
no Termo de Referência; visando a integração e manutenção dos diversos projetos que compõem o Sistema de Videomonitoramento existente na
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social (SSP), bem como a implantação deste complexo nas Regiões Administrativas do Distrito
Federal, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência e seus anexos constantes do Anexo I do Edital.
REPETIÇÃO DOS GRUPOS 1 E 3 FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2018-SSPDF. ASSUNTO: Pedido de impugnação apresentado ao
pregão em referência. INTERESSADO: EMERSON HENRIQUES PONTES. 1 - DOS FATOS O Sr. EMERSON HENRIQUES PONTES, OAB/DF: Nº 19.911
apresentou, tempestivamente, Pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 37/2018-SSPDF, vejamos abaixo as considerações que o caso
comporta. 2. DA ANÁLISE 2.1. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE AS EXIGÊNCIAS DE REGRAS RELATIVAS À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Em
síntese alega a empresa: [...] “O Edital, ora questionado, também ofende a boa técnica e padece de fundamento ao mencionar em seu item 2.19,
´Para que não haja interrupção no funcionamento do videomonitoramento é necessária a manutenção continua dos componentes da solução, por
este motivo, se faz necessário que os itens 13, 14 e 15 do Grupo 1 devam ser contratados de forma continua. A futura contratação que irá se
desenvolver é para o exercício de uma atividade continua, qual seja o monitoramento e manutenção nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.
E por ser continua, demonstra-se inadequada de ser licitada por meio de ata de registro de preços, visto que este instrumento, como regra, serve
para atender a demandas esporádicas, eventuais ou sem determinação de quantidades determinadas. [...] O fato de que os itens 13, 14 e 15 do
Grupo 1 necessitem ser contratados de forma contínua não interfere na natureza da utilização do sistema de registro de preços que pode ocorrer
também em contratações frequentes do mesmo objeto, em situação que caracteriza a necessidade contínua de aquisição de determinado produto
ou de prestação de um dado serviço. Vale esclarecer ainda que, no âmbito do Distrito Federal, para licitações realizadas para Registro de Preços
aplica-se o Decreto distrital nº 39.103/2018, sendo utilizado o art. 3º, incs. II e IV, para a justificativa do Registro de Preços, conforme aponta o
item 4 do Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital, assim vejamos as justificativas: 4. DO REGISTRO DE PREÇOS 4.1. Será adotado
o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Art. 3º, incisos II e IV do Decreto Distrital nº 39.103/2018, tendo em vista que a aquisição de bens
e a contratação de serviços possuem previsão de entregas parceladas, conforme a demanda do sistema exigir. "II - quando for conveniente a
aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; IV
- quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração." 4.2. O Registro de
Preços se faz necessário, pelo fato da impossibilidade de definição prévia do quantitativo a ser demandado pela Administração, em virtude da
atualização do Sistema de Videomonitoramento, o qual deverá acompanhar e atender às necessidades das manchas criminais, divulgadas pela
Subsecretaria de Gestão da Informação, fato que poderá afetar diretamente a quantidade de materiais e serviços constantes neste Termo de
Referência, sendo inviável uma previsão exata das quantidades a serem consumidas pelo projeto, justificando a utilização do Sistema de Registro de
Preços. (GRIFO MEU) Portanto, não há que se falar em utilização indevida do Registro de Preços, inclusive porque o certame, quando era o Pregão
Eletrônico nº 07/2018-SSPDF, passou por análise prévia do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que exarou a Decisão nº 3281/2018-TCDF não
apontando qualquer irregularidade na escolha pelo Registro de Preços. 2.2. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS QUE ESTEJAM EM PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL. Em síntese alega a empresa: [...] “Sobre essa
restrição à competitividade, primeiramente, convém destacar que o instrumento de convocação impede que empresas que estejam em processo de
Falência e Concordata possam participar do certame. Ocorre que com o advento da Lei Federal n° 11.101/05, o instituto da Concordata deixou de
existir em nosso ordenamento jurídico, passando a ser encampado pela recuperação judicial e extrajudicial. Nesse contexto deve ser ponderado que
se a Concordata não existe mais em nosso sistema jurídico pelo fato de ter sido substituída pela Recuperação Judicial ou Extrajudicial, conclui-se
que o edital em seu item 2.3.1 também não permite que estejam empresas nestas últimas condições participem da licitação. [...] No processo
licitatório, a fase de habilitação econômico-financeira tem por objetivo reunir informações que façam deduzir que o licitante tem capacidade para
satisfazer os encargos econômicos decorrentes do contrato. O direito de participar de licitações públicas não é absoluto, mas condicionado à
presença de requisitos, tendo direito de licitar aquele que preencher os requisitos previstos na lei e no ato convocatório. É consequência lógica que
sejam afastadas pessoas que não possuam idoneidade ou capacidade para executar o objeto licitado, como é o caso de pessoas falidas. Assim, ao
contrário do que alega a impugnante, no sentido de que o Edital estaria impedindo a ampla participação das empresas, as exigências no item 7.2.2,
VI possibilitam que empresas em Recuperação Judicial participem da licitação, desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial
competente, atestando que a interessada encontra-se apta financeiramente a participar do procedimento licitatório e a comprovação do acolhimento
judicial do plano de recuperação ou homologação judicial do plano de recuperação. Importante ressaltar, que tal cuidado se baseia no risco de lesão
ao erário e ao interesse público para a execução do objeto a ser contratado. Corroborando tal entendimento, entendeu o Tribunal de Contas da
União no Acórdão nº 8.271/2011, por meio da 2ª Câmara: “1.5.1. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo
que, em suas licitações, é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância
judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da
Lei 8.666/93.” (Grifo Nosso) 2.3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE AS EXIGÊNCIAS PARA A HABILITAÇÃO. Em síntese alega a empresa: [...] O
edital nos subitens 7.2.1 e 7.2.2 para uma melhor e correta comprovação de aptidão, não faz menção ao que orienta nos termos do parágrafo §1° e
inciso I, do artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93," § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes." e " Inciso l -capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente." Diante
desta falha se faz necessário a revisão do edital em epígrafe, devendo incluir no rol de exigências habilitatórias que as empresas participantes
deverão estar devidamente registradas nas entidades profissionais competentes. O Edital também não faz o que manda a lei no artigo 30 da Lei
Federal n° 8.666/93, inciso "II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos." No Edital além
de não solicitar indicação das instalações, não existe exigência de que a licitante deve possuir no seu quadro profissional, profissionais de nível
superior aptos a assumir a responsabilidade técnica em favor da empresa contratada. Ocorre que o instrumento não menciona como poderá ser
comprovado e se tem profissional qualificado para desenvolver a prestação do serviço. [...] O art. 30 caput, incs. I e II, e § 1º apontados pela
Impugnante não estabelece obrigatoriedade para a documentação a ser apresentada como exigência de qualificação técnica e sim como limitação
ao que pode ser exigido das licitantes, assim vejamos: Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou
inscrição na entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos; [...] ATENÇÃO O CONTEÚDO COMPLETO ENCONTRA-SE NO CAMPO DO PEDIDO DE IMPGNAÇÃO
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Impugnação 05/12/2018 17:22:48
 
RELATÓRIO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - ANÁLISE E JULGAMENTO DO PREGOEIRO PROCESSO: 0050-001259/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
37/2018-SSPDF. OBJETO: Registro de preços de solução de videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos,
componentes, acessórios, materiais em solução de videomonitoramento e manutenção de rede de fibra óptica, conforme especificações detalhadas
no Termo de Referência; visando a integração e manutenção dos diversos projetos que compõem o Sistema de Videomonitoramento existente na
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social (SSP), bem como a implantação deste complexo nas Regiões Administrativas do Distrito
Federal, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência e seus anexos constantes do Anexo I do Edital.
REPETIÇÃO DOS GRUPOS 1 E 3 FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2018-SSPDF. ASSUNTO: Pedido de impugnação apresentado ao
pregão em referência. INTERESSADO: COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1 - DOS FATOS A empresa COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
CNPJ nº 26.227.978/0001-84 apresentou, tempestivamente, Pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 37/2018-SSPDF, vejamos abaixo as
considerações que o caso comporta. 2. DA ANÁLISE 2.1. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE A HABILITAÇÃO TÉCNICA Em síntese alega a
empresa: [...] Outra questão refere-se ao Item - Item 7. e Subitens-CAPACITAÇÃO TÉCNICA: Neste item foi desprezado o que determina o Art. 30
da Lei 8666/93: Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: IV - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso. §1. A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a:" (Grifo nosso) Ou seja, todo atestado de qualificação técnica deve ser registrado no CREA, bem como
possuir seu devido Acervo Técnico. [...] O art. 30 caput, inc. II e § 1º apontados pela Impugnante não estabelece obrigatoriedade para a
documentação a ser apresentada como qualificação técnica e sim como limitação ao que pode ser exigido das licitantes, assim vejamos: Art. 30. A
documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: [...] II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; [...] § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes
a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigências a: (GRIFO NOSSO) Observa-se no item 2.1 do edital que somente poderão participar do pregão
as empresas que forem do ramo de atividade do objeto da licitação, sendo assim somente empresas registradas na entidade profissional
competente poderão participar do certame, vejamos abaixo: 2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 2.1. Poderão participar
deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste
Edital: (GRIFO NOSSO) Verifica-se que a comprovação da qualificação técnica das empresas encontra-se estabelecida nos itens 7.2.1, inc. III;
7.2.2, inc. X do Edital e 26 do Termo de Referência estabelecem os critérios para a apresentação dos atestados para o GRUPO 1 que são apenas
relativos à execução, fornecimento e instalação de solução de videomonitoramento IP compatível com o objeto da licitação. Por outro lado, como
condição para a assinatura do contrato, o item 11.8 do Edital estabeleceu que haverá a necessidade de as empresas vencedoras apresentarem o
Certificado de Registro e Autorização para Funcionamento no Distrito Federal, expedido pela SSPDF, de acordo com a Lei nº 3.914/2006, Decreto nº
28.678/2008 e Portaria nº 22/2008 da SSP/DF, os quais já exigem a documentação questionada para a comprovação da qualificação técnica das
empresas, assim vejamos: 11.8. A vencedora desta licitação deverá apresentar, até a data da assinatura do contrato, o Certificado de Registro e
Autorização para Funcionamento no Distrito Federal, expedido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, de
acordo com a Lei nº 3.914/2006, Decreto nº 28.678/2008 e Portaria nº 22/2008 da SSP/DF. 2.2. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE AS
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – ITENS 11.5 A 11.6 DO EDITAL. Em síntese alega a empresa: [...] 11.5. Oferecer, diretamente ou por meio de
convênios com instituições públicas ou privadas, curso de alfabetização ou complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos
empregados contratados, condição aplicável somente para contratação com prazo de vigência superior a 12 meses e para as empresas que tiverem
mais de 20 funcionários contratados, em virtude de licitação realizada para execução de serviços e obras públicas no âmbito do Distrito Federal. (Lei
Distrital nº 5.847/2017). 11.6. A CONTRATADA deverá estabelecer o Programa de Integridade, previsto na Lei nº 6.112/2018, por meio do conjunto
de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados
contra a Administração Pública do Distrito Federal (Lei Distrital nº 6.112/2018). Entendemos que os itens abaixo não fazem parte do edital, não há
justificativa em associar com o Objeto do Edital. Esses itens não contemplam a prestação do serviço Proposto, contrariando e desviando a prestação
do serviço. Assim como os custos não estão contemplados no valor estimado do Edital. [...] A Lei distrital nº 5.847, de 20 de abril de 2017, que
dispõe sobre a alfabetização de empregados e funcionários de empresas que mantêm contratos de serviços com a administração pública direta do
Distrito Federal assim dispõe: “Art. 1º A administração pública direta, as fundações, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista do Distrito Federal devem incluir, nos editais de licitações públicas e em contratos emergenciais para contratação de serviços e
realização de obras cujo prazo do contrato seja superior a 12 meses, cláusula específica que obrigue as empresas vitoriosas a oferecer, diretamente
ou por meio de convênios com instituições públicas ou privadas, curso de alfabetização ou complementação do ensino fundamental até o quinto ano
aos empregados contratados”. Desta forma, fica instituída como obrigação da contratada, por força legal, o oferecimento de curso de alfabetização
ou complementação de ensino fundamental, que poderá ser realizado diretamente ou via convênio com instituições públicas ou privadas, mas
independe de correlação do serviço prestado à Administração do Distrito Federal. O Programa de Integridade está diretamente ligado a medidas
anticorrupção que devem ser adotadas por todas as empresas que pretendem contratar com o poder público, ou seja, devem implementar uma
estrutura para um bom cumprimento das leis em geral. O Decreto Federal nº 8.420/2015 definiu no seu art. 41 o que é Programa de Integridade:
“Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.” Assim, trata-se
de um programa específico para prevenção e remediação que tem como objetivo evitar fraudes nos processos licitatórios e execuções contratuais,
bem como ocorrências de suborno na Administração Pública. No âmbito do Distrito Federal foi promulgada a Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de
2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública
do Distrito Federal em todas as esferas de poder, razão pela qual consta como item 11.7 do Edital. 3 - DA CONCLUSÃO Diante do exposto este
Pregoeiro entende que os argumentos da empresa COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA não merecem prosperar. Isto posto, RESOLVO: 1)
RECEBER e CONHECER o Pedido de Impugnação da empresa COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, visto sua tempestividade; 2) NEGAR
PROVIMENTO ao pedido. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2018. FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – TC RRm Pregoeiro do Certame
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Resposta 05/12/2018 17:22:48
 
RELATÓRIO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - ANÁLISE E JULGAMENTO DO PREGOEIRO PROCESSO: 0050-001259/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
37/2018-SSPDF. OBJETO: Registro de preços de solução de videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos,
componentes, acessórios, materiais em solução de videomonitoramento e manutenção de rede de fibra óptica, conforme especificações detalhadas
no Termo de Referência; visando a integração e manutenção dos diversos projetos que compõem o Sistema de Videomonitoramento existente na
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social (SSP), bem como a implantação deste complexo nas Regiões Administrativas do Distrito
Federal, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência e seus anexos constantes do Anexo I do Edital.
REPETIÇÃO DOS GRUPOS 1 E 3 FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2018-SSPDF. ASSUNTO: Pedido de impugnação apresentado ao
pregão em referência. INTERESSADO: COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1 - DOS FATOS A empresa COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
CNPJ nº 26.227.978/0001-84 apresentou, tempestivamente, Pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 37/2018-SSPDF, vejamos abaixo as
considerações que o caso comporta. 2. DA ANÁLISE 2.1. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE A HABILITAÇÃO TÉCNICA Em síntese alega a
empresa: [...] Outra questão refere-se ao Item - Item 7. e Subitens-CAPACITAÇÃO TÉCNICA: Neste item foi desprezado o que determina o Art. 30
da Lei 8666/93: Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: IV - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso. §1. A comprovação de aptidão referida no inciso II do ´caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a:" (Grifo nosso) Ou seja, todo atestado de qualificação técnica deve ser registrado no CREA, bem como
possuir seu devido Acervo Técnico. [...] O art. 30 caput, inc. II e § 1º apontados pela Impugnante não estabelece obrigatoriedade para a
documentação a ser apresentada como qualificação técnica e sim como limitação ao que pode ser exigido das licitantes, assim vejamos: Art. 30. A
documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: [...] II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos; [...] § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a: (GRIFO NOSSO) Observa-se no item 2.1 do edital que somente poderão participar do pregão as empresas
que forem do ramo de atividade do objeto da licitação, sendo assim somente empresas registradas na entidade profissional competente poderão
participar do certame, vejamos abaixo: 2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 2.1. Poderão participar deste Pregão as
empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: (GRIFO
NOSSO) Verifica-se que a comprovação da qualificação técnica das empresas encontra-se estabelecida nos itens 7.2.1, inc. III; 7.2.2, inc. X do
Edital e 26 do Termo de Referência estabelecem os critérios para a apresentação dos atestados para o GRUPO 1 que são apenas relativos à
execução, fornecimento e instalação de solução de videomonitoramento IP compatível com o objeto da licitação. Por outro lado, como condição para
a assinatura do contrato, o item 11.8 do Edital estabeleceu que haverá a necessidade de as empresas vencedoras apresentarem o Certificado de
Registro e Autorização para Funcionamento no Distrito Federal, expedido pela SSPDF, de acordo com a Lei nº 3.914/2006, Decreto nº 28.678/2008
e Portaria nº 22/2008 da SSP/DF, os quais já exigem a documentação questionada para a comprovação da qualificação técnica das empresas, assim
vejamos: 11.8. A vencedora desta licitação deverá apresentar, até a data da assinatura do contrato, o Certificado de Registro e Autorização para
Funcionamento no Distrito Federal, expedido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, de acordo com a
Lei nº 3.914/2006, Decreto nº 28.678/2008 e Portaria nº 22/2008 da SSP/DF. 2.2. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES SOBRE AS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA – ITENS 11.5 A 11.6 DO EDITAL. Em síntese alega a empresa: [...] 11.5. Oferecer, diretamente ou por meio de convênios com
instituições públicas ou privadas, curso de alfabetização ou complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos empregados contratados,
condição aplicável somente para contratação com prazo de vigência superior a 12 meses e para as empresas que tiverem mais de 20 funcionários
contratados, em virtude de licitação realizada para execução de serviços e obras públicas no âmbito do Distrito Federal. (Lei Distrital nº
5.847/2017). 11.6. A CONTRATADA deverá estabelecer o Programa de Integridade, previsto na Lei nº 6.112/2018, por meio do conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
Administração Pública do Distrito Federal (Lei Distrital nº 6.112/2018). Entendemos que os itens abaixo não fazem parte do edital, não há
justificativa em associar com o Objeto do Edital. Esses itens não contemplam a prestação do serviço Proposto, contrariando e desviando a prestação
do serviço. Assim como os custos não estão contemplados no valor estimado do Edital. [...] A Lei distrital nº 5.847, de 20 de abril de 2017, que
dispõe sobre a alfabetização de empregados e funcionários de empresas que mantêm contratos de serviços com a administração pública direta do
Distrito Federal assim dispõe: “Art. 1º A administração pública direta, as fundações, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista do Distrito Federal devem incluir, nos editais de licitações públicas e em contratos emergenciais para contratação de serviços e
realização de obras cujo prazo do contrato seja superior a 12 meses, cláusula específica que obrigue as empresas vitoriosas a oferecer, diretamente
ou por meio de convênios com instituições públicas ou privadas, curso de alfabetização ou complementação do ensino fundamental até o quinto ano
aos empregados contratados”. Desta forma, fica instituída como obrigação da contratada, por força legal, o oferecimento de curso de alfabetização
ou complementação de ensino fundamental, que poderá ser realizado diretamente ou via convênio com instituições públicas ou privadas, mas
independe de correlação do serviço prestado à Administração do Distrito Federal. O Programa de Integridade está diretamente ligado a medidas
anticorrupção que devem ser adotadas por todas as empresas que pretendem contratar com o poder público, ou seja, devem implementar uma
estrutura para um bom cumprimento das leis em geral. O Decreto Federal nº 8.420/2015 definiu no seu art. 41 o que é Programa de Integridade:
“Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.” Assim, trata-se
de um programa específico para prevenção e remediação que tem como objetivo evitar fraudes nos processos licitatórios e execuções contratuais,
bem como ocorrências de suborno na Administração Pública. No âmbito do Distrito Federal foi promulgada a Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de
2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública
do Distrito Federal em todas as esferas de poder, razão pela qual consta como item 11.7 do Edital. 3 - DA CONCLUSÃO Diante do exposto este
Pregoeiro entende que os argumentos da empresa COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA não merecem prosperar. Isto posto, RESOLVO: 1)
RECEBER e CONHECER o Pedido de Impugnação da empresa COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, visto sua tempestividade; 2) NEGAR
PROVIMENTO ao pedido. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2018. FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – TC RRm Pregoeiro do Certame
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