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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

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Trata-se de pedido de impugnação e esclarecimentos interposto pela empresa
DANTAS, DOMINICI & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, alegando os fatos a seguir
apontados e logo esclarecidos:
- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
1 – Quanto à natureza de processos, o número informado engloba tanto
administrativos como judiciais e nas mais variáveis instâncias e tribunais, o que, com base em
tal atual quantidade, caberá à contratada fornecer o número de profissionais que entende ser o
correto para atendimento do número de processos indicados, conforme objeto do Edital e do
Termo de Referência;
2 – A equipe técnica será a responsável, juntamente com 03 (três) advogados
do órgão solicitante (item 04 do TR), à realizar a gestão dos processos indicados, sendo os
serviços prestados na sede da contratante (item 11, “a” e “r” do TR);
3 – O montante a ser pago será o proposto pela contratada para a devida
gestão do número de processos atualmente listados, bem como nas condições ali previstas, e
não sobre a quantidade de processos em si. A forma de contratação dos advogados é de livre e
espontânea decisão da empresa proponente.
4 – Os ora denominados “responsáveis técnicos”, são os representantes das
proponentes que garantem a experiência necessária para confecção e/ou orientação da equipe
técnica sob sua responsabilidade, não restringindo qualquer atuação dos mesmos na execução
do contrato. Quanto à substituição pretendida, o profissional que compõe a equipe de execução
poderá ser substituído, desde que se matenha o número de profissionais indicados na proposta
(inclusive servindo para pontuar), sendo que o sócio/associado a ser substituído, pode implicar
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na quebra contratual futura, o que, entretanto, caberá ao contratante, assim se manifestar caso
ocorra tal evento (letra “i”, “Caberá à contratada”, item 11 do TR).
5 – Quanto ao pagamento, tem-se que a “medição” dos serviços se dará
conforme o objeto licitado, explicitado no item 05 do TR, conforme ocorrência em cada mês. O
pagamento será em doze parcelas mensais e fixas, caso haja o aceite do fiscal do contrato da
“medição” apresentada (itens 11, “c”, 14 e 15 do TR);
6 – A pontuação NPROC será atribuída conforme o item 13-1 por qualquer um
dos sócios/associados em conjunto ou separadamente.
- PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO
1 – A qualificação técnica exigida encontra-se conforme os serviços previstos no
Termo de Referência do órgão solicitante, que guardam inteira consonância com o artigo 46 da
Lei nº 8.666/93.
2 – O exigido no item 12.4.1.1 advém da natureza dos serviços dispostos no
Termo de Referência (item 04), o que, portanto, não é recomendável a extensão de
comprovação para qualquer profissional, já que a experiência e atuação em processos ali
listados, são necessários para execução do contrato, conforme requerido pelo órgão solicitante.
3 – A exigência de tempo de experiência está sendo utilizada como qualificação
técnica (12.4.1.2) conforme requerimento do impugnante;
4 – A exigência de atuação nos interesses de ente público (item 12.4.1.1)
advém extamente pela demanda prevista no Termo de Referência, bem como pela própria
natureza do órgão solicitante;
5 – A continuidade ou não do contrato caberá ao órgão solicitante (Cláusula 5ª
da minuta do contrato, anexo VII do Edital.
São Luis (MA), 13 de fevereiro de 2019.
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