São Paulo, 10 de novembro de 2020.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
Setor de Compras e Licitações – Prefeitura Municipal de Erechim,
Av. Farrapos, 509,
CEP 99700-000

e-mail: comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 09/2016 – PROCESSO Nº 18809/2016

Prezados Senhores,
LOBO & DE RIZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, escritório de advogados com sede na Av.
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 12º andar, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04538-132, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 08.091.767/000185, e-mail: rodnei.iazzetta@ldr.com.br, telefone: (11) 3702-7005, por seu representante infraassinado, vem, nos termos do item 21 do Edital de Concorrência Pública nº 9/2016 (“Edital”), solicitar
os esclarecimentos que seguem abaixo:
Número
da
questão

1.

Documento

Edital

Item do documento

Esclarecimento solicitado

“DO RECEBIMENTO E ABERTURA
DOS ENVELOPES
Os envelopes n° 01 (um), n° 02 (dois)
e nº 03 (três) deverão ser entregues
até as 08:30 horas do dia 18 de
Novembro de 2020. A sessão
pública de abertura do Envelope n°
01 (um) – DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO - terá início às
08h30min do mesmo dia, no Salão
Nobre da Prefeitura Municipal de
Erechim, localizado na Praça da
Bandeira nº 354.”

Considerando que:
(i)
o aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial
do Estado do dia 01/09/20 e o certame foi
suspenso dia 09/10/20, antes de se completar o
prazo legal de 45 dias previsto no artigo 21, §2º,
I, da Lei Federal nº 8.666/93
(ii) às 16h000 do 06/11/20, foi divulgado o Aviso de
Licitação informando a todos os interessados que
foram retomados os procedimentos licitatórios
referentes ao certame objeto do Edital,
determinando a entrega dos envelopes para o dia
18/11/20;
(iii) não
obstante
os
procedimentos
terem
permanecido suspensos, sem qualquer previsão de
retorno, por mais de 26 dias conforme correio
eletrônico datado de 09/10/20, às 13h59m, a nova
data de entrega da documentação ocorrerá em
menos de 11 dias;
(iv) apenas no final da tarde do dia 23/10/20, ou seja,
já durante a suspensão do certame licitatório sem
qualquer previsão de retomada, a Comissão de
Licitação
divulgou
mais
de
320
esclarecimentos aos documentos editalícios,
que, em razão da sua natureza, indubitavelmente
impactam toda a formulação de propostas, com
impactos profundos na execução contratual, na
modelagem do projeto e na vigência de um projeto
de longuíssima duração;

Número
da
questão

Documento

Item do documento

Esclarecimento solicitado
(v)

os esclarecimentos e sua natureza acabam por
resultar numa nova versão aos documentos
editalícios;
(vi) o extenso prazo de suspensão, durante o qual
parte da documentação de habilitação pode ter
seu prazo de vigência expirado, com evidente
impossibilidade
de
obtenção
de
novos
documentos, em especial se considerado o atual
contexto de Pandemia vivenciado em todo país;
(vii) o edital permanece com prazos exíguos para a
formulação de questionamentos adicionais e
respostas da Comissão de Licitação, haja vista que,
não obstante a retomada do certame anunciada no
dia 06/11/20 (sexta-feira), o prazo para a
formulação de esclarecimento encerra-se no dia
11/11/20, portanto, em menos de 3 dias úteis,
sendo que a Comissão de Licitação terá que
responder esses novos questionamentos em prazo
exíguos, no caso, até o dia 13/11/20, portanto, em
não mais que 5 dias uteis contados da data da
retomada da Concorrência;
(viii) um dos motivos e justificativas para a suspensão
sine die foi o curto prazo envolvido para a
elaboração de respostas aos esclarecimentos por
parte da Comissão;
solicita-se que seja:
(a) reaberto o prazo entre a publicação da retomada
da licitação, com a nova versão do edital, e a
data da sessão pública seja de 45 dias,
reabrindo-se o prazo originalmente estabelecido,
em respeito ao artigo 21, §2º, I, da Lei Federal
nº 8.666/93; ou
(b) subsidiariamente, que seja devolvido o prazo de
28 dias em que o certame ficou suspenso, o que
se justifica pela necessidade de se conferir
tempo razoável para eventuais interessados
absorverem as informações fornecidas em sede
de esclarecimentos.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital por
RODNEI
IAZZETTA:24795357897
IAZZETTA:2479535789 RODNEI
Dados: 2020.11.11 13:20:55
-03'00'
7

______________________________________
Rodnei Iazzetta
Sócio-Gestor
rodnei.iazzetta@loboderizzo.com.br
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