
GOVERNO DO ESTADO 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.  010/2021-CIL-ADS / REGISTRO DE PREÇOS N. 010/2021 

EMPRESA: TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de logística 
para apoio estrutural, compreendendo: planejamento, organização, recursos humanos, 
serviços técnicos, logística de armazenagem, logística reversa e de transporte multimodal, 
disponibilização de veículos pesados, containers frigorificados, equipamentos de suporte, 
embarcações e demais artefatos necessários para a execução do escoamento, 
armazenagem e distribuição da produção rural, proveniente do Programa de Regionalização 
da Merenda Escolar —PREME. 

Relatório: 

Trata-se de pedido de Esclarecimentos e Impugnação ao Edital do Pregão Presencial n.º 
010/2021—CIL-ADS, manejada por TRAIRI COMÉRCIODE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., 
questionando e pleiteando o que segue: 

1. Esclarecimentos 

a) Em não divulgando o valor estimado para a contratação, pede a peticionante 
que seja utilizado como parâmetro o percentual de 10% (dez por cento) do valor 
da proposta do licitante para fins de qualificação econômica e financeira; 
b) Questiona qual seria o momento exato da entrega dos envelopes de preços; 
c) Questiona como será realizada a visita técnica do procedimento e se de fato 
será necessário o ato administrativo, perguntando ao fim se pode ser substituída 
por mera declaração do licitante; 

2. Impugnação 

a) Impugna texto legal expresso e inequívoco que dispõe que serão classificados 
para a fase de lances o detentor do menor preço e os demais que se encontrem 
com propostas de valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço; 
b) Impugna as obrigações da contratada, entendendo que deveriam ser exigidas 
como condição de qualificação técnica; 
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c) Impugna o fato de não cotação dos motoristas, tripulação e cozinheira como 
itens individuais, bem como da inexistência de exigência de que a tripulação 
detenha certificação mínima junto à Marinha do Brasil; 
d) Impugna a inexistência de valor de aluguel do porto como item no objeto do 
certame. 

Ao final, pleiteia: 1. Seja recebido e processado o referido pedido de esclarecimentos e a 
impugnação para, ao final, sejam providenciadas as correções devidas. 

Tempestividade: 

Preceituam o Art.87, §1º da Lei 13.303/20161 e Item 10 do Edital, que qualquer cidadão é 
parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade da lei de regência, 
devendo protocolar o expediente até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
ocorrência do certame. 

Certo é que a Sessão Pública do Pregão Presencial n.º 010/2021—CIL-ADS tem data marcada 
para o dia 14/10/2021, às 09:00, na sede desta Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas — ADS. 

Sob esse viés, no que toca à tempestividade da impugnação, vejo que fora protocolada a 
tempo e modo em consonância com o dispositivo legal citado, especificamente aos dias 
05/10/2021, às 14:49, via protocolo. 

Ocorrendo o certame aos dias 14/10/2021, sendo o dia 11/10/2021 ponto facultativo no 
Estado do Amazonas e o dia 12/10/2021 feriado nacional, deve, portanto, ser considerada 
tempestiva. 

Pedidos de Esclarecimentos: 

➢ Divulgação do Orçamento Estimado. Orçamento Sigiloso: 

' Art. 87. 0 controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será 
feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma da legislação 
pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração 
da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição. 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 
Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, 
devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 2. 
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Questiona a empresa "Como os interessados em participar da licitação, que não possuam 
ILG maior ou igual a 1,0, irão saber se tem condições econômicas e financeiras de participar 
da disputa se o valor de contratação não foi divulgado?". 

O questionamentojá foi objeto de manifestação da Comissão de Licitação na oportunidade 
de resposta à impugnação ao Edital movida pela empresa A V MARINHO TRANSPORTES 
EIRELI, aos dias 17/08/2021, onde ficou esclarecido que o orçamento estimado no presente 
certame tem natureza sigilosa, de modo a garantir a maior vantajosidade para a 
Administração Pública. 

Na oportunidade, esta Comissão de Licitação bem esclareceu que o sigilo do orçamento tem 
como fundamento evitar o famigerado efeito âncora, onde a publicação prévia do preço 
acaba por elevar o preço das propostas apresentadas no certame, não refletindo a melhor 
proposta e, por via de consequência, ensejando contratação mais onerosa para a 
Administração. 

A natureza sigilosa do orçamento se encontra dentro da esfera da discricionariedade da 
Administração Pública, sendo o raciocínio aqui exposto amplamente chancelado pela Corte 
de Contas da União, Acórdão 2150/2015 — Plenário/TCUZ. 

Não merece prosperar o pedido de esclarecimento da empresa de que a inexistência de 
prévio conhecimento poderá ocasionar perturbação do certame, haja vista que ela própria, 
por bastante tempo, já prestou serviços similares à esta Empresa Pública, tendo know how 
de mercado suficiente para precificar sua proposta e provisionar os custos de acordo com 
as especificações técnicas que constam do Termo de Referência e demais anexos, 
estabelecendo assim parâmetro objetivo para o atendimento das normas Editalícias. 

Ora, a empresa que agora se insurge é a mesma que presta serviço bastante parecido há 
mais de 2 (dois) anos para esta Agência, sobrelevando a inconveniência do questionamento 
e seu caráter meramente protelatório. 

Pelo exposto, feitas os esclarecimentos na medida do que cabe, não há de se falar em 
utilização do parâmetro de 10% (dez por cento) do valor da proposta do licitante. 

➢ Momento de Abertura dos Envelopes: 

Questiona a empresa quanto ao momento exato da entrega dos envelopes que constarão 

as propostas de preços. 

z 3. Na realização de pregões para compras de medicamentos e materiais hospitalares, a divulgação, 
nos editais, dos preços estimados pela administração não se mostra vantajosa, devendo ocorrer 
apenas após a fase de lances. Acórdão nº2150/2015 — Plenário —TCU. 
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A Comissão Interna de Licitação, esclarece que os envelopes de habilitação e proposta de 

preços serão entregues de forma conjunta logo após a fase de credenciamento, sendo sua 

abertura, como perfeitamente preza o item 6.2. do Edital, realizada posteriormente na fase 

adequada do certame. 

➢ Visita Técnica: 

Questiona a licitante como realmente se dará a visita técnica, visto que nem todos os itens 
possuem ficha técnica, como por exemplo, os "paletes" de madeira, pedindo 
esclarecimentos, ao final, sobre a real necessidade da realização da vistoria. 

Causa estranheza o questionamento sobre o modus da visita técnica por parte da empresa 
TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, visto que quando se sagrou 
vencedora do Pregão Presencial nº008/2018 — CIL/ADS, que objetivava justamente a 
contratação de serviços bastante semelhantes aos ora licitados, recebeu visita técnica da 
equipe desta Empresa Pública sem maiores questionamentos. 

Todavia, a bem da transparência, a Comissão Interna de Licitação esclarece que a visita tem 
como objetivo fundamental a averiguação das condições de fato da empresa, que 
eventualmente se sagre vencedora do certame, de tornar o objeto exequível, encontrando 
respaldo legal no Art.56, §2º da Lei nº13.303/20163. 

Por óbvio, o rol de documentos descrito no item 8.3 do edital é exemplificativo, e não 
taxativo, podendo inclusive a Comissão, se assim entender, exigir a apresentação de outros 
documentos desde que dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, 
sempre em busca da maior vantajosidade para a Agência de Desenvolvimento Sustentável 
do Amazonas — ADS. 

É claro que se o item vistoriado, a bem da lógica e do razoável, não possuir ficha técnica ou 
não demandar análise mais elaborada, nada lhe será exigido, o que é exceção, e não regra. 

Como dispõe o item 8.3 alínea "b", a empresa licitante poderá apresentar declaração de que 
entregará os produtos de acordo com as especificidades do Termo de Referência, porém, 
caso a Comissão Interna de Licitação, pautada nos critérios de conveniência de 
oportunidade da Administração Pública, entenda que deverá averiguar as dependências das 
empresas para averiguar a capacidade de exequibilidade do objeto, a mera apresentação da 
declaração não será suficiente. 

Impugnação: 

3 Art.56. § 22 A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a 
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput . 
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➢ Da Fase de Lances Verbais: 

Guerreia a Impugnante a cláusula Editalícia 7.1.1. onde dispõe que o proponente que 
apresentar a proposta aceitável de menor preço por lote e os demais que apresentarem 

propostas com valor até 10% superior àquele serão classificados para a fase competitiva. 

Afirma também, em paralelo, que a cláusula é um limitador e que deve ser afastada por 

ofender o caráter competitivo do certame e sua amplitude, requerendo ao final que todos 

os licitantes possam participar da fase de lances. 

A irresignação da Impugnante encontra óbice em texto legal expresso e aplicável à espécie 

da modalidade do certame, especialmente o Art.4º, VIII da Lei nº10.520/20014, onde 

estabelece o procedimento que deve ser seguido no Pregão. 

Não se olvida o fato de que a aplicação da Lei nº10.520/2001 e da Lei nº13.303/2016 deve 

se dar de maneira complementar e sistemática, porém, em nenhum dos regramentos há a 

possibilidade de se olvidar regras básicas de procedimento que garantem a segurança 

jurídica do certame. 

Ademais, permitir que todas as empresas participem da fase de lances poderá causará uma 

excessiva demora na conclusão dos trabalhos, o que não se alinha com a economicidade, 

celeridade e eficiência, diretrizes básicas da atuação administrativa. 

➢ Das Obrigações da Contratada: 

Aduz a Impugnante que o item 7 do Termo de Referência traz disposições acerca das 

obrigações da futura contratada, devendo comprovar seu atendimento na oportunidade do 

início do contrato. 

Entende a empresa Impugnante que as obrigações que constam do item 7 não são de 

contratação, mas, em verdade, exigências que devem constar a título de qualificação 

técnica. 

As obrigações indicadas pela Impugnante são de custo e vulto considerável, o que tem por 

condão ocasionar a quebra na isonomia e a imposição de encargos que não são necessários 

anteriormente à celebração do contrato. 

a Art. 42 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes 
regras: 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
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A própria Corte de Contas da União, em entendimento já sólido e sumulado, veda a inclusão 

de exigências de habilitação de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os 

licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à 

celebração do Contrato (Súmula nº272/2012 -TCU5). 

Diferente do que afirma a Impugnante, não há contradição quanto aos termos da visita 

técnica, tendo em vista que a equipe irá verificar apenas as condições de exequibilidade da 

empresa para o atendimento do objeto a ser licitado, o que não se confunde com a operação 

já pronta e acabada para executar os serviços. 

➢ Da Exigência de Motorista, Tripulação e Cozinheira: 

De acordo com a argumentação da Impugnante, os itens que exigem disponibilidade de 

motoristas, tripulação e cozinheiras devem ter a cotação individual para os profissionais, já 

que se trata de mão de obra com salário, impostos e demais encargos. Na mesma linha, 

também se insurge contra o fato de não constar exigência para que a tripulação detenha 

certificação mínima junto à Marinha do Brasil. 

Quanto ao último ponto, cabe ressaltar que é obrigação da contratada, disposta no item 17, 

alínea "d" do Edital, promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis, inclusive no 

que tange à navegação e atividade portuária e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

0 item citado supra já tem o condão de afastar a segunda afirmação da Impugnante, visto 

que a obrigação compõe sim o instrumento convocatório e será devidamente cobrada e 

deverá ser comprovada pela empresa que se sagrar vencedora. 

Não cabe falar aqui de exigência dos termos na fase de habilitação, haja vista que os 

profissionais talvez ainda não tenham sido contratados pelas empresas que participarão do 

certame, o que prejudica a comprovação e, noutro giro sua exigência nessa fase do certame 

afrontaria a Súmula nº 272/2012 do Tribunal de Contas da União. 

Acerca da inclusão como itens isolados, cabe à empresa interessada, no momento da 

apresentação de propostas, incutir seus custos nos itens que estão devidamente alocados, 

s TCU - SÚMULA Nº 272/2012 

No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para 

cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à 

celebração do contrato. 
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não havendo de se falar em prejudicialidade do instrumento convocatório ou quebra da 

isonomia por esse fato. 

➢ Da Exigência do Porto 24 horas: 

Vem a Impugnante arguir que o valor devido pelo "aluguel" do porto fique claramente 

consignado dentro dos itens que objetiva contratar, em especial pela vedação do Art. 54, 

§3º da Lei nº 13.303/2016. 

Não cabe ao particular se imiscuir na discricionariedade da Administração quanto ao que 

pretende cotar para a composição do lote licitado, mormente pelo fato de que não há 

vantagem que não está disposta no instrumento convocatório, vez que a exigência de 

estrutura portuária será exigida apenas como obrigação da contratada, e não como critério 

de habilitação técnica para fins de julgamento. 

Da mesma sorte do item anterior, caso a licitante tenha custos com a instalação portuária, 

seja de aluguel, usufruto ou qualquer outra hipótese que seja, cabe precificar e incutir no 

bojo da proposta de preço conforme sua operação comercial. 

A estrutura requisitada é intrínseca do ramo de atuação das empresas que devem participar 

do certame. 

DISPOSTIVO: 

Feitos os esclarecimentos que constam na presente decisão, entendo por julgar 
improcedente e não acolher os termos da impugnação de TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO LIDA., mantendo inalterados todos os termos do Edital do Pregão Presencial 
n.º 010/2021—CIL-ADS, Registro de Preços nº.010/2021-CIL-ADS. 

Manaus, 08 de outubro de 2021. 

ANDRÉ ALEXAND4 E LIMA RIBEIRO 
Vice-Presidente da Comissãçl I rna de Licitação — CIL/ADS. 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza - Japiim 
Manaus-AM-CEP 69077-730 

ADS 
Agnda do 08E4nvOtVinl6ntÓ 
Sustentávei do Amazonaº 


