f~1’

AssembiciaLegislativa
do Estado do Ceará

RESPOSTA

À IMPUGNAÇÃO

PROCESSO N° 0588512021
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 13612021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
DATA DA SESSÃO: 2711012021
HORÁRIO: lOh:Oomin
LOCAL: SISTEMA COMPRASNET.
Trata-se de impugnação ao Edital de Licitação acima especificado, que tem
por objeto a CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS EM ASSESSORIA ATUARIAL E PREVIDENCIARIA DO SISTEMA DE
PREVIDENCIA PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS E EX-DEPUTADOS ESTADUAIS
DO ESTADO DO CEARÁ, PELO PRAZO DE 24 MESES, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO 1
TERMO DE
REFERENÇIA DO EDITAL, apresentada pela empresa LOGICA ASSESSORIA E
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, situada à SIA Trecho 03, Edifício CENTRO
EMPRESARIAL SIA, 2° andar, sala 202-B, na cidade de Brasilia/DE, CEP: 71 .200-030
inscrita no CNPJ sob o n°. 05.965.853/0001-81, neste ato representada pelo Sr. Claudio
Roberto de Oliveira, por meio do e-mail institucional, datado de 19/10/2021, às
19h:57min, considerado devidamente recebido em 20/10/2021, pelas razões a seguir
expostas.
—

1. DA ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, analisando a presente impugnação, verifica-se que foram
preenchidos os pressupostos de admissibilidade e tempestividade, conforme definido no
item 10, do Edital de Licitação, in verbis:
10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
10.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivan~ente por meio eletrônico,
no endereço licita@al.ce.gov.br, até as 17h:Oomin, no horário oficial de
Brasilia/DE Indicar o n° do pregão e o pregoeiro responsável.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento do pedido desta.
10.2. As impugnações apresentadas deverão ser subscritas por representante
legal, mediante comprovação.
10.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão
divulgadas no sistema e vincularão os participantes e a administração.
10.4. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a
realização do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das
propostas.
Sob essa égide, entendemos ãomo tempestiva a impugnação
posto que a abertura do certame está prevista para ser realizada no dia 27 di
de 2021 e a peça impugnatória foi recebida em 20 de outubro do corrente ano.
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II. DAS RAZÕES
A empresa aduz e requer em síntese:
—

DA EXIGÊNCIA DO PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM

ESTATÍSTICA:
A Empresa Impugnante aponta que “Após a análise do EDITAL DE
LICITAÇAO n° 136/2021, verificamos que a exigência de qualificação técnica está em
desconformidade com o objeto do certame [...j 4
QUALIFICAÇAO TECNICA. Da
Licitante: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por Pessoa Jurídica, relacionada a Plano de Previdência, no qual conte o nome do
profissional atuário responsável, com prestação de serviços correlatos com o objeto
deste Edital; - Contar com um profissional atuário, devidamente regularizado e inscrito
no MIRA Membro do Instituto Brasileiro de Atuária IBA, apresentando documentação
comprobatória e declaração de regularidade;
Contar com um profissional com
graduação em Estatística, mediante comprovação de diploma ou certificado de instrução
de ensino superior e devidamente registrado no Conselho Regional de Estatística; [...]
Uma vez que o objeto do certame é a prestação de prestação de serviços em assessoria
atuarial e previdenciária [...]“.
Para mais, a empresa aponta que “Em se tratando de serviços técnicos
atuariais para sistema previdenciário entendemos que deve ser observar os dispositivos
regulamentares para tais serviços, como, por exemplo, a Portaria MPS n° 464/2018
ANEXO DOS CONCEITOS. 7. Atuário: profissional técnico especializado, bacharel em
Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do
Decreto-lei n° 806, de 04 de setembro de 1969.”
—

-

—

—

-

-

—

Por derradeiro, requer
a) Por força dos motivos expostos, sugerimos a
exclusão de exigência de profissional de estatística para o certame, uma vez que não há
sustentação para a participação deste profissional para elaboração de estudos técnicos
atuariais de sistema de previdência parlamentar dos deputados e ex-deputados
estaduais do Estado do Ceará.”
Estas são as razões.
O Pregoeiro, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, diante da
impugnação apresentada pela licitante, vem responder o seguinte:
“[...]

III. DA ANÁLISE DO(S) PONTO(S) QUESTIONADO(S)
Considerando a sequência de apontamentos realizada pela licitante, o
Pregoeiro, que abaixo subscreve, adotará a mesma sequência em resposta, visando
facilitar o entendimento e a compreensão do texto.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que um processo Iicitatório tem por
finalidade principal, observados todos os princípios norteadores da matéria, contratar
com terceiros, buscando a proposta que ofereça maior vantajosidade para a
Administração Pública. Destarte é perfeitamente natural que no desenvolvimento de um
certame ocorram divergências sobre as questões que dizem respeito ao exame e
aplicação das regras editalícias. São situações que devem ser analisadas sob todos os
aspectos, quer sejam eles técnicos ou jurídicos, e nesse contexto, a matéria de f ndo
que merece exame diz respeito a questões de cunho técnico, razão pela ual
encaminhamos o instrumento impugnatório para análise e manifesta à
da)
Coordenadoria de Previdência Parlamentar desta Casa Legislativa, que a si s
manifestou:
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Após análise e apreciação dos argumentos sobre o Edital de Licitação n°
136/2021, julgamos procedente as alegações impetradas no pedido de
impugnação ao ato convocatório do referido pregão eletrônico. Desta forma, será
excluída a exigência de profissional com graduação em Estatística.

Assim, diante das razões da empresa, bem como a análise técnica do
órgão solicitante, foram identificados elementos para realizar a alteração do instrumento
convocatório supramencionando. Destarte, coube atender ao pleito ora requerido, sendo
necessário realizar o adiamento do certame para as adequações necessárias no
Instrumento Convocatório, mais precisamente no que diz respeito à qualificação técnica.
1V—DA DECISÃO
Diante do exposto o Pregoeiro, da Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará resolve, em conformidade com a Lei n° 8.666/93, a Lei n° 10.520/2002 e o inciso
IV, do artigo 16, do Decreto Estadual N° 33.326, de 29 de outubro de 2019 e com os
princípios administrativos:
a) Receber a impugnação interposta pela empresa LÓGICA ASSESSORIA E
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.965.853/0001-81,
dada sua tempestividade e regularidade formal;
b) No mérito, dar-lhe PROVIMENTO, pelos motivos acima descritos, realizando as
alterações no Instrumento Convocatório, bem como proceder, posteriormente, à
republicação do instrumento convocatório, em observância ao § 40, do artigo 21, da
Lei n. 8.666/93;
c) Comunicar à impugnante e aos demais interessados que esta decisão está
disponibilizada na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação e no sítio
www.comprasnet.c~ov.br.
Fortaleza/CE, 20 de outubro de 2021.
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