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PARECER TÉCNICO 

Valquiria Souza da Silva Alves, nomeada pela Portaria n° 444/2019 como fiscal das Atas de 
Registro de Preços oriundas do Pregão Presencial n" 031/2019, vem, pelo presente instrumen 
to apresentar parecer técnico quanto à denúncia protocolada pela empresa Construtora CMS 
Ltda - Processo n° 6954 de 09 de Setembro de 2019. 

Antes de adentrar no mérito da questão, vale frisar que minha nomeação - como fiscal - se 
deu no dia 13 de Dezembro de 2019. Desta forma, o julgamento da questão crá dada exclusi 
vamente com base nas informações acostadas nos autos, bem como em consonância com os 
Termos do Edital do Pregão Presencial n° 031/2019. 

A denúncia da empresa Construtora Cms Ltda aponta supostas irregularidade na prestação dos 
serviços por parte da empresa JM Sonorização e Eventos Ltda nos eventos que ocorreram an 
tes de sua denúncia. 

Analisei que o Órgão Gerenciador fez os encaminhamentos aos respectivos secretário (que 
solicitaram a contratação) sendo que; 

A Secretaria Municipal de Educação não apontou nenhuma irregularidade na prestação 
dos serviços, a saber, o evento realizado pelas comemorações do dia da Independência. 
É sabido, inclusive pelos apreciadores do evento que a qualidade de som, bem como os 
horários foram plenamente atendidos. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social aponta descumprimento na prestação dos 
serviços. Neste caso, em especial, constata-se que a secretaria informa apenas que a 
empresa foi cornunicada no dia anterior, mas não há documentos cornprobatórios dessa 
cornun icação. 

Foi analisado, também, a manifestação da empresa JM Sonorização e Eventos l.tda, que, em 
sua defesa, relata que não recebeu nenhuma ordem de serviço e que, no dia anterior ao evento 
(por volta das 20hs) UITla "mulher" entrou em contato comunicando sobre o evento no dia se 
guinte. 

Como se trata de uma denúncia por descurnprirnento contratual, tecerei a abordagem na parte 
que cabe à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Ao apreciar a defesa apresentada pela empresa JM Sonorização e Eventos Ltda há de se con 
cordar COIll o "Princípio da razoabilidade''. Isto consiste em comunicar, qualquer que seja o 
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fornecedor, num prazo razoável, ou seja, que lhe dê condições para iniciar a prestação dos ser 
ViÇOS. 

Embora o Edital, no item 3.5 (Termo de Referência) "O prazo para início da execução dos 
serviços será imediata, ou de acordo com a determinação do gestor/fiscal, podendo considerar 
descumprimento contratual a eventual recusa de prestação dos serviços." (grifei), deve a Con 
tratante - por meio do fiscal ou do gesto r - antecipar seu requerimento, providenciando a co 
municação em tempo razoável para que a empresa possa cumprir. 
Há de se notar que, de fato, não há o envio de ordem de erviço para a empresa acostada nos 
autos. 
Assim dispõe a Ata de Registro de Preços: 

3.3. O Órgão Participante efetuará seus pedidos à Detentora da Ata ele Registro de 
Preços/Contrato, mediante o envio da Nota de Empenho e Ordem de serviço, indican 
do a Fonte de recursos e a ficha por onde correrá a despesa. O envio poderá ser feito 
por e-mail, ou por outro meio disponibilizado pela Detentora, cujo comprovante de re 
cebimento fará provas junto ao pedido. 

No Edital em epigrafe, no documento que a empresa deve elaborar e entregar no momento da 
habilitação, ou seja, o Termo de Compromisso, consta o e-rnail indicado, por onde d empresa 
receberá as comunicações. Considero que é dever da Contratante estar atenta ao Edital e usar 
os meios nele contidos. 

Quanto a convocação de segunda colocada, não cabe ao fiscal decidir sobre isso, haja vista ser 
de competência do Órgão Gerenciador. Neste caso, essa possibi I idade estaria condizente se 
houvesse, de fato, o descurnprirnento, bem como transcorrido o direito de ampla defesa. 

DO PARECER 
Considerando os deveres do fiscal e a responsabilidade no julgamento das questões acerca da 
execução dos Contratos; 
Considerando que não houve elementos suficiente claros, objetivos do descumprirnento dos 
contratos oriundos da Ata de Registro de Preços onde a empresa J M Sonorização e E ventos 
Ltda é detentora; 
Considerando que a licitação do Pregão Presencial n° 031/2019 é um REGISTRO DE PRE 
ÇOS, sendo facultado ao Município realizar contrafações dos serviços registrados de acordo 
com sua necessidade; 
Considerando, também, que, para convocação da segunda colocada é preciso motivos claros 
de descum pri mente das normas ed ita 1 icias, 
decido: 
Pelo não acolhimento da denúncia da empresa Construtora CMS l.tda; 

Acatar os argumentos da empresa JM Sonorização e Eventos Ltcla; 
por fim: 
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--- ----- 
Informo ao Órgão Gerenciador da decisão, devendo o mesmo expedir Lima nota recornendató 
ria sobre o prazo mínimo para as sol icitações dos serviços que seja em pelo menos 03 (três) 
dias úteis antes da real ização do evento. 

Ecoporanga/ES, 08 de Janeiro de 2020. 

Valquiria S 
Fiscal 

Portaria n° 444/2019 
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GABINETE DO PREFEITO 

o Prefeito do Município de Ecoporanga - Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, considerando a decisão do Fiscal 

designado pela Portaria n° 444 de 13/12/2019, 

Decide: 

Acatar a decisão do Fiscal quanto a indeferimento da denúncia protocolada pela 

empresa Construtora CMS Ltda; 

Autorizar, o Órgão Gerenciador, a emitir a NOTA RECOMENDATÓRIA para as 

secretarias participantes do Registro de Preços - Pregão Presencial n° 031/2019. 

Que comunique as empresas interessadas da decisão. 

Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte). 

ELIAS DAL COL 
Prefeito 
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