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De : Defensoria, Licitação <cpldpe@defensoria.pi.def.br>
Assunto : Re: Impugnação ref. ao edital do pregão eletrônico

SRP nº 08/2022, da DPE/PI - PROCESSO ADM.
Nº00303.002364/2022-33

Para : Bruno Rêgo <assessor.licitacao@servfaz.com.br>

Zimbra cpldpe@defensoria.pi.def.br

Re: Impugnação ref. ao edital do pregão eletrônico SRP nº 08/2022, da DPE/PI -
PROCESSO ADM. Nº00303.002364/2022-33

Seg, 12 de set de 2022 12:11
2 anexos

Prezado Licitante,

Segue, em anexo, resposta do pedido de esclarecimento e impugnação apresentada aos
termos do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2022/DPE/PI.

Atenciosamente,

Fernanda Lima
Pregoeira

De: "Bruno Rêgo" <assessor.licitacao@servfaz.com.br>
Para: "Protocolo Defensoria" <protocolo@defensoria.pi.def.br>
Cc: "Licitação Defensoria" <cpldpe@defensoria.pi.def.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de setembro de 2022 23:50:42
Assunto: Impugnação ref. ao edital do pregão eletrônico SRP nº 08/2022, da DPE/PI -
PROCESSO ADM. Nº00303.002364/2022-33

A SENHORA PREGOEIRA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ –
DPE/PI

Impugnação ref. ao edital do pregão eletrônico SRP nº 08/2022, da Defensoria
Pública do Estado do Piauí – DPE/PI

SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o nº 10.013.974/0001-63, com sede na Avenida Dom Severino, n.º
679, bairro Fátima, CEP: 64.049-375, na cidade de Teresina – PI, neste ato representada
por sua sócia administradora, Daniela Roberta Duarte da Cunha, portadora do RG n.º
997.292-SSP/PI e inscrita no CPF nº 553.764.603-04, vem tempestivamente, apresentar
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO referente ao edital da licitação
eletrônica nº 08/2022, nos termos do item 5 e seguintes do instrumento convocatório,
motivo o qual expõe e requer o seguinte:

DA PREVISÃO DOS CUSTOS COM PREPOSTO NO VALOR ESTIMADO DA
LICITAÇÃO
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O Termo de Referência em seu subitem 12.5, bem como apêndice I do TR, subitem 2, e
seguintes, determinam que a contratada deverá manter preposto durante toda a vigência
contratual no âmbito da contratante.

No entanto, como o próprio subitem 2.6 do Apêndice I preceitua, o preposto deverá
prestar suas atividades no DPE/PI, todavia não há previsão da função de
preposto/supervisor da tabela do item 3.4 do edital, de modo que restaram dúvidas
quanto a previsão dos custos com o supervisor/preposto no valor estimado da licitação.

Sendo assim, como será necessário manter um profissional no local de execução dos
serviços além daqueles constantes na tabela do item 3.4, se faz necessária a retificação
do edital com a devida inclusão dos custos referentes a sua contratação e manutenção
durante toda a vigência do contrato no valor estimado da licitação, razão pela qual
impugna-se o instrumento convocatório.

1. DOS ESCLARECIMENTOS

 

Oportunamente, solicita-se que sejam esclarecidos os questionamentos que seguem:

 

2. Qual a Base de cálculo do modulo 4.1? Será a remuneração?

 

3. Qual a base de cálculo para o modulo 3? Será a remuneração?

 

4. A proposta deverá ser cadastrado no valor total anual do item, correto?

 

5. Será garantido à empresa contratada a devida contraprestação pecuniária
referente ao pagamento dos custos com profissional ausente devidamente
cotados na planilha de custos e formação de preços, correto? Inclusive na
cobertura de férias e outras ausências legais.

6. Será garantido à empresa contratada a devida contraprestação pecuniária
referente ao pagamento de férias dos profissionais contratados, tanto
residentes quanto substitutos durante todos os anos do contrato, correto?
Por se tratar o direito às férias de garantia constitucional.

     7.O valor referente ao plano de saúde deverá compor a planilha de custos e formação
de preços para fins de disputa ou deverá ser cotado apenas quando da           
contratação, quando houver adesões ao plano?

 

     8. DOS PEDIDOS
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De : Bruno Rêgo <assessor.licitacao@servfaz.com.br>
Assunto : Impugnação ref. ao edital do pregão eletrônico SRP

nº 08/2022, da DPE/PI - PROCESSO ADM.
Nº00303.002364/2022-33

Para : protocolo@defensoria.pi.def.br
Cc : cpldpe@defensoria.pi.def.br

       Ante o exposto, é a presente petição para ESCLARECER as dúvidas suscitadas e
IMPUGNAR e requerer as devidas adequações ao edital com consequente             
 alteração do valor estimado, conforme as razões que foram expostas.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Teresina, PI, 08 de setembro de 2022. 

Daniela Roberta Duarte da Cunha

Sócia Administradora

-- 

Atenciosamente,  

--
 

Drop here!

Resposta Esclarecimento 2.pdf
 301 KB 

Qui, 08 de set de 2022 23:50
1 anexo

A SENHORA PREGOEIRA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ –
DPE/PI

Impugnação ref. ao edital do pregão eletrônico SRP nº 08/2022, da Defensoria
Pública do Estado do Piauí – DPE/PI

SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o nº 10.013.974/0001-63, com sede na Avenida Dom Severino, n.º
679, bairro Fátima, CEP: 64.049-375, na cidade de Teresina – PI, neste ato representada
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por sua sócia administradora, Daniela Roberta Duarte da Cunha, portadora do RG n.º
997.292-SSP/PI e inscrita no CPF nº 553.764.603-04, vem tempestivamente, apresentar
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO referente ao edital da licitação
eletrônica nº 08/2022, nos termos do item 5 e seguintes do instrumento convocatório,
motivo o qual expõe e requer o seguinte:

DA PREVISÃO DOS CUSTOS COM PREPOSTO NO VALOR ESTIMADO DA
LICITAÇÃO

O Termo de Referência em seu subitem 12.5, bem como apêndice I do TR, subitem 2, e
seguintes, determinam que a contratada deverá manter preposto durante toda a vigência
contratual no âmbito da contratante.

No entanto, como o próprio subitem 2.6 do Apêndice I preceitua, o preposto deverá
prestar suas atividades no DPE/PI, todavia não há previsão da função de
preposto/supervisor da tabela do item 3.4 do edital, de modo que restaram dúvidas
quanto a previsão dos custos com o supervisor/preposto no valor estimado da licitação.

Sendo assim, como será necessário manter um profissional no local de execução dos
serviços além daqueles constantes na tabela do item 3.4, se faz necessária a retificação
do edital com a devida inclusão dos custos referentes a sua contratação e manutenção
durante toda a vigência do contrato no valor estimado da licitação, razão pela qual
impugna-se o instrumento convocatório.

1. DOS ESCLARECIMENTOS

 

Oportunamente, solicita-se que sejam esclarecidos os questionamentos que seguem:

 

2. Qual a Base de cálculo do modulo 4.1? Será a remuneração?

 

3. Qual a base de cálculo para o modulo 3? Será a remuneração?

 

4. A proposta deverá ser cadastrado no valor total anual do item, correto?

 

5. Será garantido à empresa contratada a devida contraprestação pecuniária
referente ao pagamento dos custos com profissional ausente devidamente
cotados na planilha de custos e formação de preços, correto? Inclusive na
cobertura de férias e outras ausências legais.

6. Será garantido à empresa contratada a devida contraprestação pecuniária
referente ao pagamento de férias dos profissionais contratados, tanto
residentes quanto substitutos durante todos os anos do contrato, correto?
Por se tratar o direito às férias de garantia constitucional.
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     7.O valor referente ao plano de saúde deverá compor a planilha de custos e formação
de preços para fins de disputa ou deverá ser cotado apenas quando da           
contratação, quando houver adesões ao plano?

 

     8. DOS PEDIDOS

       Ante o exposto, é a presente petição para ESCLARECER as dúvidas suscitadas e
IMPUGNAR e requerer as devidas adequações ao edital com consequente             
 alteração do valor estimado, conforme as razões que foram expostas.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Teresina, PI, 08 de setembro de 2022. 

Daniela Roberta Duarte da Cunha

Sócia Administradora

-- 

Atenciosamente,  

--
 


