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Esclarecimento 07/11/2018 18:53:48
 
De acordo com o subitem 15.5 do edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar esclarecimento sobre a licitação
acima: 1. O inciso III do artigo 3º do Decreto 7174/2010 determina obrigatoriamente que o Edital de licitação contenha:
“exigência contratual de comprovação da origem dos bens importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos
de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão
contratual e multa;”. Solicitamos que seja incluída esta exigência no Edital, para cumprimento pelas empresas vencedoras,
conforme determina o Acórdão Nº 2608/2013-Plenário do TCU/DF.

 
Fechar
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Resposta 07/11/2018 18:53:48
 
Manifestação da Coordenadoria de Material e Contratações - COMAC, unidade responsável pela elaboração do instrumento
convocatório: À CL. Senhora Presidente, Em atenção ao seu despacho (0477796), relativamente ao questionamento
levantado pela empresa MICROSENS, esta Coordenadoria se manifesta pela continuidade do processo nos moldes do Edital
publicado. A questão foi discutida em reunião com a Assessoria da Presidência deste TREDF chegando a conclusão como
segue: 1. O Edital Pregão Eletrônico SRP nº 31/2018 possui como fundamentos legais, conforme se observa de seu
preâmbulo, as seguintes legislações: “FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº
7.892/2013, Lei nº 11.488/2007, Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte) com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei nº 8.248/1191, Decreto nº
7.174/2010, Lei nº 12.305/2010, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993.”. (sublinhei) 2. Mais adiante, no mesmo edital,
o subitem 11.2.1 estabelece: “11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada.”. 3. Consta ainda do instrumento convocatório que “26.1. Os casos
omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, que se baseará nas disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei
nº 8.666/1993 – que institui normas gerais para licitações e contratos no âmbito da Administração Pública – e nas demais
normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos preceitos de
Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito
Privado, na forma do art. 54 c/c o inciso XII do art. 55 da Lei 8.666/1993”. 4. Mais adiante, no Anexo I – Termo de
Referência, consta expressamente como obrigações da futura contratada, as seguintes: “6.2. Responsabilizar-se
integralmente pela entrega dos bens, nos termos da legislação em vigor, de modo que sejam realizados com esmero e
perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, obedecendo às normas e rotinas do órgão contratante, em especial
as que digam respeito à segurança, à confiabilidade e à integralidade. 6.3. Efetuar a entrega em perfeitas condições,
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazos de garantia e validade;” 5. No Anexo II –
Minuta de Contrato, na Cláusula Quinta – Obrigações da Contratada, as obrigações destacas no item precedente encontram-
se reproduzidas, em repetição, os itens 5.2 e 5.3, respectivamente; 6. Por fim, na Cláusula Dezesseis – Casos Omissos,
item “16.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão por suas cláusulas, pelo disposto na
Lei nº 8.666/93 – que institui normas para licitações e contratos na Administração Pública – e demais normas que
disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma
do artigo 54, c/c o inciso XII do artigo 55 da Lei 8.666/93”. 7. Diante das informações apresentadas, as quais devem ser
interpretadas em conjunto e de forma sistemática em benefício da disputa e considerando que: • subjaz inconteste que a
aplicação do Decreto nº 7.174/2010 é de observância obrigatória tanto por este Órgão, quanto pela futura contratada; •
dentre os princípios que norteiam o procedimento licitatório e os contratos encontra-se o princípio do formalismo moderado
que expressamente dispensa uma formalidade excessiva, relacionada, dentre outros, à mera e burocrática reprodução de
regras e artigos de leis e regulamentos, máxime quando se tem como certo que estes devem ser cumpridos
obrigatoriamente pelas partes; • no formalismo moderado tem-se como certo que bastam as formalidades estritamente
necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental e que, no caso, encontra-se expresso no
instrumento convocatório a legislação que norteia a licitação e a contratação; • como já fora enunciado pelo c. TCU em
diversas oportunidades, mormente no Acórdão nº 1254/2011-Plenário, aplicável mutatis mutandis ao questionamento ora
apresentado, no sentido de que “não há expressa obrigatoriedade em se incluir cláusula contratual vedando a
subcontratação, não podendo ser considerada irregular essa omissão, vez que esta proibição decorre diretamente da Lei de
Licitações e Contratos”, sendo certo que, no caso, a obrigatoriedade de exigência da comprovação da origem do produto
decorre do Decreto nº 7.174/2010 (art. 3º, inciso III) e das cláusulas do Termo de Referência e do Contrato que integram o
Edital Pregão Eletrônico SRP nº 31/2018, no que tange à obrigatoriedade de a Nota Fiscal conter, dentre outros elementos,
a procedência (origem) do produto; • a exigência requerida a esta CL relaciona-se ao momento do recebimento do objeto,
ou seja, na fase contratual, não tendo qualquer repercussão para fins de formulação da proposta de preços e não tem e
nem terá o condão de trazer qualquer prejuízo a esta Administração e ao Interesse Público; Pelo exposto, manifesto-me
pelo indeferimento do pedido, não havendo que se falar em republicação do Edital para inclusão de regra que é de
observância obrigatória para as partes e na fase contratual. Eventual republicação do edital para atendimento ao pedido,
nos termos e para os fins colimados acarretaria prejuízos a esta Administração de ordem financeira (custos de republicação)
e de tempo (retardando a contratação que é de suma importância para a Administração, que se encontra com seus
estoques em níveis críticos), precipuamente. Atenciosamente, Heráclito Carlos Vieira Freitas Coordenador de Material e
Contratações - Substituto Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
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