LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL N.° 003/2020
PROCESSO/PMSGA/RN N.° 2000005314
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
COMUNICANTE: PERFIL ENGENHARIA

(i) Do escorço fático
A Comunicante, afirmando possuir interesse em participar do certame em destaque,
apresentou pedido de Esclarecimento sobre alguns itens do Edital.
Porém, conforme item 9.1 do DDL, o prazo para o recebimento de solicitações de
esclarecimentos é até 10 (dez) dias antes do encerramento do prazo para apresentação de
propostas, preferencialmente por meio do e-mail cel@saogoncalo.rn.gov.br.
Desta feita, o pedido de adiamento é INTEMPESTIVO, pois, conforme data do email, 28 de janeiro de 2021, é inferior aos 10 dias para a data do certame, que é 05 de
fevereiro de 2021.
Inobstante, para rechaçar qualquer alegação de prejuízo à Comunicante e com escopo
de proporcionar maior transparência e isonomia, presta-se os esclarecimentos acerca dos
apontamentos da Comunicante.

(ii) Do questionamento

Questionamento - Perfil Engenharia S/A, interessada em participar da Licitação Pública
Internacional nº 003/2020, vem solicitar a disponibilização dos anexos do Edital, uma vez
que pelo site da Prefeitura não é possível obtê-los. Em vista disto, solicitamos o adiamento
da data de entrega da proposta para 30 dias após a disponibilização dos arquivos, conforme
estipula a legislação.
RESPOSTA:
Não procede a informação da licitante quando afirma que os anexos estão
indisponíveis, pois numa simples leitura do Edital LPI 003/2020, é fácil perceber em vários
itens a disponibilidade do link na plataforma Dropbox com todos os arquivos da presente
licitação, a saber: item 7.2 do DDL, item 7.2 da Seção 7 – Requisitos da Obra, item 1.1 (w),
da Seção 9 – Dados do Contrato (DDC), Seção 11 – Orçamento Base.
Link disponível:
https://www.dropbox.com/sh/eeei6iatudwmowz/AAC3FrrvYGS8Ph3VxBIL_u6ea?dl=0
Além disso, o site da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN está perfeitamente
acessível e funcional, onde consta todas as informações pertinentes a LPI 003/2020,
conforme pode ser verificado no link:

https://licitacao.saogoncalo.rn.gov.br/novo-edital-da-lpi-003-2020/
Segue o Print do site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, realizado
neste momento, contendo o link grifado em azul:

(iii) Conclusão
Diante do acima exposto, conclui-se pela intempestividade do pedido de adiamento
feito pela empresa Perfil Engenharia S/A, como também, no mérito, pelo indeferimento.

Publique-se.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de janeiro de 2021.

RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
Presidente da Comissão de Especial de Licitação/FONPLATA

