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Assunto, Sollcltação de Serviço nª 1117684

São Caetano do Sul,18 de íeverelro de 2019.

Prezado Senhor,
Conslderandc m lequellmento efetivado às (fls 01/01 C
09/13) pelo Observatc'lrlo Soclal de São Caetano do Sul, servlmomus do presente, Para expor
e esclarecer e que segue
Através do oflcm nª 27/1015, o requerente sollclta
Informação acerca da publlcldade Juma ao Dlárlo oflclal do Manlclplo e Jornal de grande
circulação da ”pub/lcaçãa prevra das avisos” dos procedimentos Iicltatórlos reallzados nos
processos adminlstratlvos nºs 19535/2015 (convite nº os/zolal e 21144/2015 (cunvlte nª
18/2013),
lnlorma, alnda, que durante o ano de 1017 o Munlclplo
reallzou urna únlcz llcltaçao (Pregão Presenclel nº 115/2017) para a contratação dos objetos
estabelecidos nos convites supra reterenclaoas, todavla, em zona ”optourse por dlvrdlr o
ob,eto em dols". Asslm, sol-nta esclareclmentos acerca dos mot-vas para a alteração da
modalidade lleltatnna, bem como, a d'lvisão do objeto; porquanto, segundo seu
entendimento ”se tratam de serviços comuns"

Pºr hm, Sullclla que as cartasrconwle selam publicadas
Portal
de
do
Munlcl'plo, a nrn de ampllar a puplrcrdade do certame e
na lntegra no
treltaçoes
redução nos preços dos opletos,
Iniclalmenle, cvmprl elucldar, conforme man-festação
da cnele da Seção de Protocolo e Arquivo DARH z (MZ), que a lnooservãncla do Setor de
Protocolo para autuação do presente processo to. prontamente esclareoda

,

”Ao notar que o sollcltante fez o enlno de ecmall para o
de
Llcltações e Contratos no dla 17/12 com o mesmo assunto do ofíclo
Departamento
recebido pelo Setor de Protocolo, vindo do mesmo setor na mesma data, ln/enmos
equivocadamente qlm o protocolo ao qual se :eferla o solicitante já nal/la xldo aberto como o
Dracena nº 2190/2013 e que, desconhecendo este fato, o mesmo tentava contato com
outros departamentos para ter seu pedldo atendldo. Por esse rnotlvo, nâo iol autuada um

novo processo para o assunto menclonado

“

Atendendo
aos
auestlonamentos
elucldamos que o Municíplo respelta todas as determinações contldas na

5556/1953,

formulados,
Federal nº

Lel
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caso dos convites nºs 05/2013 e 15/2013, não foi
diferente. ºs avisos das respectivas Sessões foram devidamente afixados no rnvrai situado
na entrada do Paço Municipal, em total observância ao & zº, do artigo 22 da Lei asse/93,
Inexlstlndo pooiicaçao no Diárlo oiiciai Eletronico ov iornai.
No

o convite 85/2017, realizado

um 7017, teve corno

obielo' “contratação da Empresa para Farnesimenlu instalaçao, Manutenção e
Locação de Enfeites Luminosos Nara/mos

Retirada, Media/ile

Os convites 06/2018 e 13/2018. reallzsdus em 2318

“Contmfsção de Empresa para Fomecimento instalaçao, Manulenção
e Rel/rada, Mediante Locação de Eme/las Luminosos Natalinos" e “Contratação de empresa

tiveram como aoieios

para Fornecimento Montagem e Desmontagem de Arvore Nata/ina Com Estrutura Metálico,
Com Altura Minimo de 12M 09 Altura Diamond Aproxnnado de 5, SOM, incluindo insta/açao

Eietnca, Na Praça Dos imigrantes, Avenida Presrdente Kennedy Com

A

Avenida Ty'ucussu“

respectivamente
Notarse que no ano de 2017 o Município optou peia
natalinos. Todawa, no ano de 2013, foi reaiizado
excluslva
da
dos
enfeites
reaiizaçao
lotação
procedimento iicitatorio para iocação semelhante a realizada no ano anterior e, acrescentou
o iornecirnento da arvore natalina mm mumagem, desmontagem e instaiação.
que pese o entendimento do observatorio Soc-al de
que as contratações deveriam ser reaiizadas pur pregão, pois tratavam-se de ”serviços
comuns", a munlcipalidade realizou a separação dos obietes, porquanto a contratação
decorrente do convite 15/2013 envolwa servlços especializados de obras e engenharia o
que inViabilizaria, S.MJ, a iicitação na modalidade Pregão.
Em

Dessa forma, a contratação decorrente do iridi tado
convite foi integralmente processada oeia comp |, estabeiecido na Secretaria de Obras e

Habitação
Assim, inexistindo irregularidades ou apontamentos à
serem sanadas, restam esclarecldas as ponderações formuladas pelo solicitante, ocasião em

Diretorde Lícilaçõesz c

Ilmo Sr,

,

Marcus Pinto Nieto Vice Presidente de Administração e Finanças do observatório Social de
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