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Boa tarde!
Venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos quanto as empresas que poderão participar do Processo de Licitação n°20/2022 - Pregão Presencial n° 17/2022. Pedido de esclarecimentos
anexo.
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Excelentíssima Prefeita do Município de Aramina — Estado de São Paulo.

Att, Pregoeiro(a) e equipe de apoio.

Ref. Processo administrativo n° 004/2022
Processo Licitatório n° 20/2022

ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no CNP sob o
n° 40.474.966/0001-85, situado à Rua Otto Benz, n° 1277, sala 101, Ribeirânia, Ribeirão Pr to/SP,
CEP: 14.096-580, através de seu representante legal Angelo Roberto Pessini Junior, adv gado,
inscrito na OAB/SP 151.965, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., expor e req erer o
quanto segue:
O Município de Aramina através do Processo de Licitação 20/2022 — Pregão Pr sencial
12/2022, visa a contratação de empresa especializada para a prestação de serv ços de
consultoria, assessoria e apoio técnico presencial para acompanhamento operaciona com a
implementação de rotinas administrativas nas áreas de contabilidade e finanças e admin stração
geral (planejamento, patrimônio, pessoal e licitações), além de auxilio à Procurad ria do
Município na elaboração de justificativas nos processos administrativos no âmbito do ribunal
de Contas do Estado de São Paulo.
Consta no Anexo I — Termo de Referência, a justificativa para abertura da licitação,
verbis:

2. DA JUSTIFICATNA

02109:

"Contratação de pessoa juridica para prestar serviços de consultoria, assessoria e apoio técnico,
tendo em vista a necessidade de profissionais com notória especialização, bem como a singularidade dos serviços
serem prestados dependem de conhecimento especifico na área de contabilidade e direito públicos, em especial
as normativas do Egrégio Tribunal de Contas e o profissional que prestará os serviços de acompanhamento das
questões de ordem técnica, relativo as informações digitais dos conselhos municipais junto a Receita Federal e
demais órgãos ligados aos serviços '

ANGELO PESSINI

Como se vê, o objeto colocado em disputa envolve ciências jurídicas, visto qu para
cumprir as tarefas pretendidas pela Administração Pública (v.g. auxiliar na elaboraç o de
minutas de projeto de lei; consultoria na elaboração de editais; consultoria na execuçã dos
processos administrativos; auxilio na elaboração de defesas administrativas do Município junto
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) haverá necessidade de seu desempen o por
meio de serviços advocaticios.
Tanto que o Termo de Referencia, no item 3.6 das cláusulas gerais exige a neces idade
de apresentação de equipe técnica composta por pessoa com ensino superior na área jurídica,
inscrita na OAB, e outra pessoa formada na area de administração, ciências contáb is ou
ciências econômicas. Vejamos:

3.6. CONDIÇÕES GERAIS
- A prestação de serviços técnicos de orientação governamental, se dará através da presença fisi a
OBRIGATORIA, na sede da Prefeitura Municipal de Aramina, para a prestação de, pelo menos, 10 (dez) hor s
técnicas semanais, por 1écnico da empresa, os quais devem possuir formação superior sendo, pelo menos um a
area jurídica, devidamente registrado na Ordem do Advogados do Brasil, e outro formado em uma das seguint s
areas Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, devidamente inscritos no drgão de das -e
respectivo, sem prejuízo do atendimento de consultas formuladas por agentes designados pela Administração, ia
comunicação telefônica, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relaciona s
As Areas aqui referendadas visando aferir, corrigir e aperfeiçoar procedimentos administrativos atinentes A Area • e
atuação;

Como se vê, o edital não estabelece predominância de atividade sobre a outr nada
obstando que o licitante com expertise na área de ciências jurídicas elabore contrates com
profissionais de outras áreas para compor sua equipe ténica, estando apto para re lizar o
serviço proposto.
Cumpre registrar que o credenciamento no pregão não se presta à análise dos
requisitos de habilitação técnica, que nesta modalidade só ocorre após o julgame to das
propostas de preços (cf. art. 4°, inciso XII, da Lei 10.520/2002). Nesse sentido:
"No pregão presencial, o credenciamento tem como finalidade única viab lizar aos
licitantes que se manifestem formalmente durante o certame, especialment no que
tange el apresentação de lances verbais e ify manifestação quanto di intenção de ecorrer."

(Revista Zênite— Informativo de Licitações e Contratos, Curitiba, Zênite, n. 2 1, p.7072, Ed. 2015).

Diante do exposto, requer-se à V. Exa., se digne a esclarecer se empresas, cuja tividade
principal seja "serviços advocaticios", pode ser credenciada e, via de consequência, articipar
do Pregão Presencial 17/2022 que irá acontecer no dia 18/02/2022 ás 09h:00 no Paço unicipal.
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Ribeirão Preto, 14 de janeiro de 2022.
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DESPACHO DE ESCLARECIMENTOS N°. 04/2022
Considerando a solicitação de esclarecimentos realizada pela ANGELO PESSINI
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 40.474.966/0001-85, recebida do e-mail
angelopessini@gmail.com, em 14 de fevereiro de 2022, As 17h03min, tem a informar o que
segue:
Respostas ao interessado:
01. A empresa cujo ramo de atividade principal seja "serviços advocaticios"
poderá participar do pregão em tela, podendo, ainda, ser habilitada nos termos da cláusula
6.2. em diante do edital, caso seja vencedora da etapa de lances.
As informações aqui prestadas vinculam-se ao Edital n°. 20 de 03 de fevereiro de
2022.
Aos servidores do setor de licitações, comunique o solicitante por meio do e-mail.
Publique-se no sitio eletrônico do município e no Diário Eletrônico Oficial.
Por fim, seja juntado este despacho no processo.
Aramina-SP, 15 de fevereiro de 2022.
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PAULA TEIXEIRA GONÇALVES
Pregdeira
(assinado no original em fls. 119- volume 01)

