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PROCESSO Nº 100 – 53552/2018/IPAM
Órgão de origem: Instituto de Previdência e Assistência do Município – IPAM

CONCORRÊNCIA Nº. 024/2018/CPL/PMSL - REPUBLICAÇÃO

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Trata-se de pedido de impugnação interposto por JEFERSON WALLACE
GOMES MARTINS FRANÇA, alegando os fatos a seguir apontados e logo respondido:
De início cumpre desde já esclarecer que as primeiras alegações referente
as exigências de registros em juntas comerciais e apresentação de Certidão de Falência e
Concordata já foram corrigidas em sede de ERRATA, divulgada no site oficial da Prefeitura
Municipal de São Luís – MA, sendo tal exigência excluída.
O impugnante contesta a exigência da validade da proposta de preços de 90
(noventa) dias prevista no Edital, quando na Lei .8666/93 fala em 60 (sessenta) dias.
O texto da Lei 8.666/93 é bem claro quando diz que o prazo de validade das
propostas deverão ter prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias, portanto, qualquer prazo
superior aos mínimo estipulado pela legislação deve ser considerado válido, podendo a
Administração prevê prazo superior de acordo com sua conveniência;
No tocante a solicitação de parâmetros de exequbilidade da proposta, as
propostas serão confeccionadas conforme livre arbítrio da proponente, atendendo as
especificidades contidas no Termo de Referência, anexo VI deste Edital, atraindo para a
mesma, as responsabilidades de tal incumbência;
Em relação a definição da quantidade de processos administrativos e
judiciais, tal indicação precisa não pode ser feita, mesmo porque irrelevante para a confecção
da proposta, vez que, a proponente deve oferecer os serviços para gestão do número total de
processos previstos no Termo de Referência e Edital, independente da natureza dos mesmos;
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Quanto a indicação das cidades onde tramitam as ações judiciais, os
processos indicados no Edital e Termo de Referência, tramitam na comarca de São Luís e
Tribunais Superiores localizados na cidade de Brasília – DF;
A questão dos honorários de sucumbência encontra-se em plena discussão
em nossos Tribunais atualmente, sem decisão final, o que resta aguardar para se ter orientação
dos procedimentos a serem adotados relativa à tal matéria.
Pelo exposto, portanto, nega-se atendimento às impugnações apresentadas,
bem como esclarece-se a dúvida apresentada nos termos acima assinalados.

São Luis (MA), 13 de fevereiro de 2019.

ALEXANDRE SOUZA FARIAS
MEMBRO/RELATOR
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