
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE EosCNPJ N.º 45.152.139/0001-89 Emancipado em 28/10/1917
NovêHorzonto NLDIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Ea

PROCESSO Nº 092/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020
EDITAL Nº 047/2020
OBJETO - Contratação de serviços continuados para Manutenção

de Iluminação Pública no Município de Novo Horizonte,
Distrito do Vale Formoso, Porto Ferrão, Loteamentos
e Condomínios, durante um período de 12 meses.

INTERESSADA: ENERGY9 ENGENHARIA E CONSULTORIA

a ASSUNTO - Pedido de Esclarecimento.

Ilustríssimo Senhor: PEDRO ALESSANDRO

À vista da solicitação de esclarecimentos levada
a efeito pela empresa ENERGYO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (fls.
103/104), versando sobre Itens do Edital e Termo de Referência
Anexo I do edital nº 047/2020, cujo teor deste, vislumbramos
eventuais dúvidas esclarecendo:

1 — Quais seriam os fornecedores dos materiais previstos no item 2, já que o fornecimento de
materiais sem homologação causaria prejuízo a contratada?

Item 1: Os materiais são os constantes do Termo de Referência
de procedimentos licitatórios de compras da Contratante,
obviamente, dentro dos padrões de segurança regulamentado por
organismos nacionais;

2 — Na modalidade Pregão, todavia, tendo em vista que tal modalidade objetiva dar celeridadeàs
contratações públicas, bem como reduzir as formalidades verificadas na Lei de Licitações,
sabiamente foi vedadaa exigência de garantia para fins de licitação, conformese verifica noart.5º, inc, 1, da Lei federal nº 10.520/02, fato festejado pela doutrina. Qual a justificativa apresentada
pela administração para exigir seguro garantia do presente certame?
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Item 2: Registre-se que não se trata de garantia de proposta
e sim de execução do contrato, com fundamento no artigo 56 e81º, da Lei 8.666/93, sob a convenção da segurança mínima
de garantia para regular execução contratual.
3 - Naqualificação técnica não foi solicitado que o engenheiro que comprava o desempenho deatividade através de CAT, seja também responsável técnico da empresa perante o CREA?

Item 3: A resposta é negativa, tendo em vista tratar-se de
acervo técnico da licitante, não do profissional.
4 — Podemos apresentar CAT de engenheiro eletricista que não seja responsável técnico daempresa?

Item 4: Deve ser cumprido o que consta do edital.
5 — Citado a sumula 24 0 TCE, por que não consta no edital também os termos da sumula 23 e25 que são pertinentes ao presente objeto.

Item 5: Prejudicado, uma vez que não cabe esclarecimento sobre
O que não consta do edital.
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