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Prefeitura do Municipal de NOVO HORIZONTE.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185 — Centro — Novo Horizonte-SP.
Endereto eletrônico: licitacao(novohortizonte.sp.gov.br.

att: Exmo. Dr. TÓSHIO TOYOTA Prefeito Municipal.
Hiro. Sr, LUIS ANTÔNIO PINHEIRO — Diretor de Recursos Humanos

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., CNPJ/MF sob n.º 53.437.315/0001-67, Inscrição Estadual
sob n.º 275,.001.195.110, com sede a Rua 7, n.º 159, Centro, Corumbataí-SP, por seus sócios
Srs: VALÉRIA CRISTINA BERTAGNA BUTOLO, portadora do RG nº 8.358.286 SSP/SP, inscrita no
CPF/MF 50bnº 057,281.588-38 e JOÃO AFONSO BERTAGNA, portador do RG n.º 8.379,223-5
SSP/SP, Inscrito no EPE/ME sob n.º 095.767.578-00, cópia autenticada da última alteração
contratual consolidada anexa, Vem respeitosamente: pedir esclarecimento, isso consoarite
facultado pelo subitem 10,1 do instrumento convocatório, tudo conforme segue:

1, O Edital nº 060/2020 do Pregão Presencial nº 037/2020 tem como, objeto a “2,1.
Aquisição porcelada de 15.000 (quinze mil) CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, para os
Servidores Municipais e Estagiários, conforme as espetificações e quantidades máximas e
estimados de cada item, constantes do Termo de Referência - ANEXO Fº, e, hiá no
instrumento convocatório a seguinte exigência acerca dos documentos complementares a
serem apresentados pelas empresas interessadas que forem declaradas vencedoras sob-pena
de desclassificação e até aplicação de penalidades, vejamos, transérito:

“as, CONTRATAÇÃO:

23.2..A(5) proponente(s) adjudicatárials) deverá(ão) comparecer para assihatura-do contrato no prázo
de 05 (cinco) dias úteis, coritados a partir da data da(s) cohvocação(des) expedida(s) pela Divisão de
Licitações, sito.à Praça Dr. Euclydes Catdoso Castilho nº 185, centro, Novo Horizonte-SP.

23.1.1, ÉTONDIÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO:
- “A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DO PRODUTO/GENERO NA EMBALAGEM ORIGINAL,
ACOMPANHADOS: DE LAUDO BROMATOLÓGICO (DAS AMOSTRAS — DE PRÓDUTOS DO MESMÓ
-EOTE DAS'AMOSTRAS, COM MESMA DATA DE FABRICAÇÃO EVALIDADE)-E FICHA TÉCNICA DE CADA
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PRODUTO, NA EMBALAGEM “ORIGINAL PARA VERIFICAÇÃO DE SUA CONFORMIDADE com O

EDITAL, .

- E O COMPRÓVANTE DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO PROGRAMA. DE ALIMENTAÇÃO DO

TRABALHADOR - PAT.

23.1,2, A não apresentação das amostras em conformidade com o edital e proposta ou a sua não

substituição no prazo ihdicado nó subitem 23.2.3. implicará em multa-de 10% (dez) por cento sobre o

valorda proposta referente ao item(ns).

23.13. - As airostras serão analisadas por responsável. técnico (Nutricionista) indicado pela

administração tudo em conformidadé com o edital, podendo ser desclassificadas as insatisfatórias,

1 garantido-a contraprova. Havendo necessidade de laudo técnico, para verificar a conformidade, estes

serão suportados.pelo licitante em entidade de escolha-da Administração.

23.1:4, Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada

deverá providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data da notificação expedida

pela cortratante, a sua adequação, visando o aténdimento das especificações, sem prejuízo das

sanções previstas neste edital.

23.2.-Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) -outra(s) proponente(s)

classificada(s); o preço-do primeiro, sem prejuízo das-sanções previstas neste Edital e no art. 7º, da

Lei'Federal nº 10.520/2002, observada à ampla defesa € o contraditório:

23:3.:A notificação referida pode ser formalizada por qualquer meio'de comunicação que-comprove a

data-do córrespondente recébimerito.

234. O prazo da Corivocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado

durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE: Não havendo

decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data da

convocação.

23,5. Pará a assinatura do contrato, a Municipalidade poderá verificar, por méio da internet, a

regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou

Situação de Regularidade dó Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda

Nacibnial. .

23:6. Tartibém para assinatura do Contrato, a(s) proponeite(s) adjudicatária(s) deverálão) indicar o

representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos

correspondentes,

23.7. A recusa injustificada de assinar o Contrato-ou aceitar / retirar o instrumento equivalentes dela

decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação

assumida: porparte da(s) proponente(s) adjudicatária(s); sujeitando-a(s) às sanções previstas no item

28 e subitens.

2, Pois bem, 6 edital-em seu subitem 23.1.1 exige para a aprovação das amostras'e assinatura

do contrato administrativo, LAUDOS BROMATOLÓGICOS-dos mesmos lotes apresentados na

amostra, isso num praze máximo de cinco dias, portanto, apeias empresas que já tiveram
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separado 05 produtos € encaminhado ANTECIPADAMENTO pata análise laboratorial é que
conseguirão cumprir o exigido.

3,A exigência ainda, estabelece que no caso de descumprimento, haverá a desclassificação e

possívelabertura de processo administrativo para aplicação de sanção.

4:Todavia, a fim deobter devido esclarecimento, solicitamos seja verificado que tal exigência
imputa prévia remessa dos produtos para análises. e obtenção dos laudos bromatológicos,
ANTES MESMO DE SABER SE À EMPRESA VENCEU O CERTAME, o que acaba por trazer
despesas antecipadas e até restringindo ampla participação na licitação.

S. E, heste momento é muito importante salientar que para a obtenção de laudos
bromalógicos, são necessários de quinze a vinte dias, visto que as análises demandam tempo
pára: sua realização e-resultados, portanto, impossível cumprir o PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS.

6 Ainda, têmos que ressaltar que em face dos Decretos Federal, Estadual e Múnicipais, com

paralisação de setviços é medidas de isolamento, não há certeza sequer de possibilidade de
envio dos produtos para os laboratórios e muito menos de queas análises serão feitas e

obtidos laudos bromátológicos respectivos, haja vista RESTRIÇÕES para diminuição do

contágio pela COVID-15.

— 7.PÉDIDO:

7.1 Nessa situação, impossibilitados de enviar produtos para análise e obter laudos
bromatológicos em razão da PANDEMIA, pedimos-seja esclarecido se podemos apresentar os
LAUDOS BROMATOLÓGICOS dos produtos sem vinculação a lotes e datas de fabricação,
como, SE PODEMOS APRESENTADOS LAUDOS BROMATOLÓGICOS já obtidos (existentes), ou
sela, que tenham sido expedidos há menos de 365 dias, conforme, inclusive, é orientação da

jurisprudência exarada pornosso Egrégio Tribunal de Contas, abaixo, destacada:

TC-015457.,989.16-8:

“2- VOTO 2.1 A Prefeituro Municipal de São José dos Campos pretende contratar
empresa pára “o registro de preços para fornecimento de gêneros álimentícios”.

- No entanto; o instrumento-convocatório elaborado merece correção, a fim de se
omoldéir às diretrizes do. legislação de regência e:à jurisprudência-desta Corte. 2.2
Ainda que, à priori, a exigência de ldudo brornatológico pareça se conformar do
entendimento deste Tribunal, eis que direcionadarapends ao vencedor do certame,
o prazo fixado para a Gpresentação do referido documento não-se revela adequado
q esse fim. Conforme demonstrado pela própria Administração, os laboratórios
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podem levarde 02 (dois) o 10 (dez) dias úteis pará emitirem o iáudo, não sendo

razoável a fixação de apenas 5 fcinco) dies úteis para esse fim, eis que se-revela

desestimultinte e prejudicial à ampla competitividade, controtiando à regra do

artigo 38, 81º, inciso |, da Lei 8.666/93. Ademais, observo que, apesor de'o edital

permitir q protrogação do período concedido por uma única vez, O faz como

medida excepcional, o que não se mostra suficiente pará legitimar «falha ora

verificado. Destaco, sobre o tema, à decisão plenária de 15-06-2016, nos processos

TC-9658.989.16-5 e TG-9659.989.16:4, Relator Conselheiró RENATO MARTINS

COSTA: “De outra-parte, no que tange à exigência de-laudos tétnicos, verifico que o

requisição estú orientada somente ao vencedor da disputa, o que em princípio não

destoo da dicção da Súmula nº 14 deste Tribundl. Entretarito, não afastando a

1 prerrogativa discricionário da Administração, cumpre ressaltar que a dilação dos

prazos pára suá apresentação também deve ser observada. Assim, no ensejo dá

retificação, melhor que a prefeitura igualmente reavalie se O prázo concedido é

suficiente para obtenção dos dotumentos requeridos, bem como verifique &

pertinência de dispensar à exigência de laudos para produtos já certificados. pelo

INMETRO; conforme entendimento exúradi emcasos assemelhados, a exemplo-do

TC-8125.989.16 (E. Tribunal Pleno, Sessão de 14/6/16, relator o êminente

Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo)”. (Grifei) Assim, deve o edital ser retificado

pará conceder prazo razoável à obtenção do laudo pretendido. 2.3 Iguálmente

considero impertinente q prescrição de que os fáudos brotnatológicos devam ter
validade de 365 dias anteriores & data de abertura da ficitação. Não haveria

ilegéilidade ou restritividade no estabelecimento de período de válidáde da

documentação se a elóusula em questão estivesse adequadamente redigida, o que

poderia possibilitar que as interessadas Wpresentassem luudos gue. eventualmente

já tetivessem evitando gastos desnecessários com a emissão de novos

documentos. Não obstante, no-cuso, & impositão de que mencionado prazo seia

considerado até grdata da abertura da licitação revela-se despropositade, jógue O

am
morto de sug contagem é fato alheio & válidade de produto ôu mesmo do

documento.
.

Ademais, nos termos dispostos, há indireta afronta à Súmula nº 14, eis gue, ainda

que q apresentação do foudo esteja direcionada ao vencedor, as licitantes já
deveriam possuir o laudo ántes mesmo da abertura do certame. Desta;forma, para

garantir a efetividade das acreditações requeridas mais adeguado seria permitir a
apresentação de laudos gue possuam prazo de validade não superior a 12 (doze)

meses da data de expedição, caso à interregno indicado no documento não seja

outro,-o qual deverá sempre prevalecer, 2.4 Posto isto, circuriscrito-estritamente às
questões analisadas, considero procedentes as impugnações, determinando que a

Administração, querendo dar seguimento ao certame, adote-as medidas corretivas

pertinentes para dar cumprimento à lei, especialmente para, a) Conceder prazo

razoúvel à obtenção dos laudos brômatológicos; b) Rever a indicação de validade

da acreditação requerida, nos termos constantes novoto. Deve tarhibém promover

cuidadosa .e ampla revisão de todos 'os demais itens do sto convocatório

relacionados, A-Administração deve atentar, depois, para a devida republicação-dô

instrumento convocatório, nos termos reclamádos pelo artigo 21, $ 4º, da Leine

8.566/93. Transitada em julgado o decisão, arquivem-sê às quios eletronicamente,

Sala dás Sessões; 30 de novembro de 2016. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CONSELHEIRO SUBSTITUTO” SA j. . E
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7.2, Outrossim, pedimos seja autorizada a entrega de CÓPIAS AUTENTICADAS das fichastéchicas dos produtos, Pois, os fabricantes não disponibilizam vias aos atacadistas, apenas tmoriginal 8 este é indispensável nos arquivos para apresentação de suas cópias e autenticaçãorespectiva, isso para Participar de licitações em outros órgãos licitantes, mostrando-seequivocada á EXIGÊNCIA DE UNICAMENTE SER O DOCUMENTO ORIGINAL.

7.3 Ensejando teceber pronta verificação e resposta, desde já agradecemos, e registramosque à COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, necessita do esclarecimento para elaborar a propostacomercial e participar de certame, desse modo, Fequer seja encaminhada a resposta com amaior brevidade-possível, isso ao e-mail: licitacaoDjosoafonso.com.br.

Termosem que,

Pede e espera deferimento,

DeCorunibatai-SP para Novo Horizonte-sp, 12 de maio de 2020.
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.


