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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL
PROTOCOLO

REQUERIMENTO

Solic. à Secretaria da Fazenda
Solicitação ao Setor de Licitação
1194/8 /2021
09/08/21
Goldani Transporte Ambiental Ltda

Rua Giruá
09

Cavalhada

o requerente, vem por meio deste impugnar o edital de tomada de preços
002/2021, conforme documentos em anexo 34 folhas.

Nestes Termos,
Pede Deferimento

Cristal, 09 de agosto de 2021
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#oLJaru.ó'CcuupO'Úe dlm.hlen.taLJ.ttla-dfJ
CNPJ: 17.058.030/0001-51 - I.E:096/3591541

PROCURAÇÃO/AUTORIZAÇÃO

Eu, LETíCIA DA SILVA CANTI inscrita no CPF:003.962.990-24 e sob o RG: 7076030332 sócia-

proprietária e administradora da empresa GOLDANI TRANSPORTEAMBIENTAL LTDA ME

inscrita no CNPJ: 17.058.030/0001-51 situada na AVENIDA ASSISBRASil, 5193 BAIRRO

SARANDI na cidade de Porto Alegre/RS venho por meio de esta autorizar o Sr. AlÉXI

FERNANDO GOLDANI DA SILVA inscrito no CPF: 971.635.540-87 e sob o RG: 5068550762

representando a empresa acima citada para protocolar e assinar o documento referente à

IMPUGNAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO002/2021 que tem como objeto do edital:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA PRESTAÇÃODE SERViÇOSDE

TRANSPORTEDOS REJElTOSE DESTINO FINAL, DA CENTRAL DE RESíDUOSSÓLIDOS, EM

CRISTALATÉ O ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, ONDE OS

MESMOS SERÃO DEPOSITADOS,CONFORME ESPECIFICADONO ANEXO I - )TERMO DE

REFERENCIADO EDITAL) que ocorrerá no município de Cristal/RS na data de 12 de Agosto de

2021.

PORTO ALEGRE, 09 DE AGOSTO DE 2021.

~Cl ;êom~'
GOLDANI TRANSPORT~MBIENTAL LTDA ME

CNPJ: 17.058.030/0001-51

Ga.DNf LTDA•ME
CNPJ: 1 .058.030/0001-51

Av. Assis Brasil, n05193 - Bairro Sarandi - Porto A1egrelRS - CEP: 91.110-001
Fone: (51)3058.2042

e-mail: goldanitransporteambiental@gmail.com
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Porto Alegre, 09 de agosto de 2021.

A
Prefeitura de Cristal
Depto de Licitações e Contratos
Impugnação a Tomada de Preços 002/2021

Com copia ao Tribunal de Contas dos Estado do Rio Grande do Sul

GOLOANI TRANSPORTE AMBIENT AL LTOA, inscrita no CNP J sob o n?
17.058.030/0001-51, por intermédio do seu representante legal a Sra. LETICIA
DA SILVA CANTI, residente e domiciliado na Rua Giruá, n? 09 - Cavalhada - na
cidade de Porto Alegre/RS, CEP 91.740-220, vem pela presente impugnar o
edital de Tomada de Preços 002/2021, conforme alegações a seguir:

00 Objeto

Constitui o objeto do edital:

Contratação de empresa devidamente licenciada
para prestação de serviços de transporte dos rejeitos e destino
final, da central de resíduos sólidos, em Cristal, até o aterro
devidamente devidamente licenciado por órgão competente,
onde os mesmos serão depositados, conforme especificado no
Anexo 1- Termo de Referencia do edital. (g.n)

o Manual Pratico de Licitações, editado pela DPM Publicações e de autoria de '
Marcia BeIJo de Oliveira Braga e Marta Marques Ávila, em sua segunda edição assim
nos ensina:

O projeto básico é a descrição detalhada da obra ou do
serviço a ser contratado e seu modo de execução. Por meio
dos elementos constantes no projeto básico, serão definidas as
cláusulas do edital e da futura contratação, observando a
necessidade da Administração a ser atendida. Portanto, deverão
constar, nesse documento, todas as informações pertinentes
aos serviços que serão prestados, que possam influir na
elaboração da proposta pelos licitantes. A sua definição está no
artigo 6°, inciso IX, da Lei 8.666/1993.



o projeto básico deve ser previamente aprovado pela
autoridade competente e deve ser disponibilizado aos
interessados em participar da licitação, constituindo-se em
anexo obrigatório do edital (artigo 40, § 2°, inciso I).

Necessário fazer essa explanação tendo em vista o objetivo da impugnação a
ser apresentada.

Da Planilha

No manual de "Orientação Técnica Serviços de Coleta e Residuos Domiciliáres"
2a Edição 2019, publicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
em sua página 109, assim dispõe

"A partir das informações apresentadas, no intuito de
auxiliar a elaboração dos orçamentos-base de licitações e
aumentar a transparência das futuras contratações, o TCE/RS
disponibiliza uma planilha modelo que sintetiza o estudo
realizado e poderá servir de referência para a elaboração dos
orçamentos.

Assim, a partir do preenchimento dos dados de entrada é
possível calcular o valor total estimado para a contratação,
detalhando cada parcela dos custos inerentes a esse tipo de
contratação. Salienta-se que esta planilha-modelo deve ser
adaptada para cada caso concreto e, portanto, todos os
custos mensuráveis que porventura não tenham sido
considerados deverão ser devidamente incluídos, sendo a
elaboração do orçamento de inteira responsabilidade do seu
autor."(g.n)

Ou seja, é dever da Administração oferta r todos os dados da planilha
apresentada, como forma de dar transparência ao orçamento base.

Note que o projeto básico, mais precisamente na página 9, no item 03, alínea
"c", a municipalidade solicita que o rejeito deve ficar acondicionado em caçamba roll-
on roll-off com volume mínimo de 15 rn", na Estação de Transbordo. ,

Além disso, a mesma exigência é descrita no 9.1, "h" do próprio edita!.

Acontece que as caçambas não são parte integrante do caminhão roll-on roll-off
e devem ser adquiridas separadamente.

Com isso, não detectamos o custo de aqursiçao da caçamba na planilha
orçamentária. Esse custo não é apresentado no item da depreciação e, tampouco, na
remuneração do capital investido da planilha orçamentária que serve de base para o
custo orçamentário do município.

Da mesma forma, nota-se uma inconsistência no cálculo da depreciação no
item 3 da planilha.



Note que na texto do item se lê: "Depreciação dos caminhões (60 meses)",
entretanto no quantitativo da planilha a base esta com 75 meses de depreciação.

3. Depreciação
Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitario Sub-Total Total

Custo de aquisição do caminhão roll on roU off Unidade 1 148.500,00 148.500,00
Depreciação dos caminhões (60 meses) % 70 148.500,00 103.950,00
Depreciação mensal dos equipamentos Mês 75 103.950,00 1.386,00

1.386,00

Note que tais correções são fundamentais para o seguimento do certame,
tendo em vista que que item 5.12 do edital desclassificará as propostas que
apresentarem desconformidade ou valores superestimados, tanto com preços unitários
quanto global.

5.12. Serão desclassificadas as prop t
este edítal, bem como com preços uni~:ri~~ ~/~eusgelabP:esentare~ em desc~nformi.~ade com

o aIS superestImados ou mexequíve;s;

Considerando que só a correção do "item 3" de 75 para 60 meses já adiciona
um total de 20% no item, superestimando o item e desclassificando quaisquer
participantes.

Aliado a isso, se adicionarmos o custo das caçambas à planilha, tal como está, a
proposta global corre o mesmo risco, de se tornar superestimada.

Entenda que a empresa que assim não adicionar as caçambas e corrigir o "item
3" infringe o disposto nos itens 4.3 "a" e "b".

4.3. Envelope nO02 - Propos:@..deverá conter:

a) A Proposta comercial, sem emendas e/ou rasuras, assinada por representante legal da
empresa contendo o valor unitário por tonelada transportada e destinada, o valor total
mensal considerando o quantidade de 54 (cinquenta e quatro) toneladas/mês e o total global
para os 12 meses de contrato, onde deverão estar incluídos todos os custos diretos e
indiretos relacionados com o objeto desta licitação, tais como materiais empregados, mão-
de-obra encargos sociais e trabaíhistas, impostos, taxas, despesas de viagem, estadia e
alimentação com pessoal, todos e quaisquer outros ônus que incidam na execução do objeto
desta licitação;

b) Planilha de custos, demonstrando os cálculos que deram origem ao valor proposto.

Ou seja, quem inserir os dados não contemplados preço orçado pela própria
administração infringe o item 5.12. Quem não inserir, infringe os itens 4.3 "a" e "b".

Com isso, necessária a adequação do preço orçado pela administração ao seu
próprio projeto básico como forma de proporcionar segurança jurídica aos
participantes e isonomia ao certame.
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DO PEDIDO

Com isso, requer a impugnante que seja suspenso o referido edital até sua
correta retificação e adequação as normas vigentes, no que tange as c1ausulas
atacadas que, eivadas de vícios, restringem a participação das empresas no certame,
comprometendo sua isonomia e economicidade.

Nestes Termos
Pede deferimento

~ í) I i1~' j})01)'
GOLDANI i~po~ AMBIENTALL TOA

LETICIA DA SILVA CANTI
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.0 0/0001-51
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