
MARINHA DO BRASIL
CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

(AUTARQUIA FEDERAL)

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 06
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021

(Processo Administra vo n°  63997.003238/2021-74)

DA SOLICITAÇÃO

Transcreve-se  a  seguir  o  pedido  de  esclarecimento  enviado  por  email  em  25  de
outubro de 2021, às 15:58h, pelo Sr. Welke P. Costa, engenheiro civil:

“A Engemil encaminhou a documentação via correio no dia 20/10 a qual foi entregue
dia 21/10 e segundo código de rastreamento dos correios o objeto que havia sido entregue
dia 21 foi devolvido dia 22.

Segue rastreamento dos correios:
QB 156 872 664 BR
• SEDEX

• Objeto saiu para entrega ao des natário
RIO DE JANEIRO - RJ
25/10/2021 10:29

• Objeto não entregue - carteiro não atendido
RIO DE JANEIRO - RJ
Por favor, aguarde. Será realizada nova tenta va de entrega
22/10/2021 16:07

• Objeto saiu para entrega ao des natário
RIO DE JANEIRO - RJ
22/10/2021 09:45

• Objeto devolvido aos Correios
RIO DE JANEIRO - RJ
22/10/2021 07:53

• Objeto entregue ao des natário
Pela Unidade de Distribuição, RIO DE JANEIRO - RJ
21/10/2021 19:45

• Objeto saiu para entrega ao des natário
RIO DE JANEIRO - RJ
21/10/2021 11:35
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• Objeto em trânsito - por favor aguarde
de Unidade de Tratamento, RIO DE JANEIRO - RJ
para Unidade de Distribuição, RIO DE JANEIRO - RJ
21/10/2021 04:54

• Objeto em trânsito - por favor aguarde
de Unidade de Tratamento, BRASILIA - DF
para Unidade de Tratamento, RIO DE JANEIRO - RJ
20/10/2021 20:44

• Objeto em trânsito - por favor aguarde
de Agência dos Correios, BRASILIA - DF
para Unidade de Tratamento, BRASILIA - DF
20/10/2021 16:21

• Objeto postado
BRASILIA - DF
20/10/2021 16:19

Solicito verificação junto ao recebimento de correspondências o mo vo da devolução
de nosso envelope.”

DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Inicialmente é importante ressaltar que o item 9.5 do Edital versa o seguinte:

Item 9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.5.  Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permi dos quaisquer
adendos  ou  esclarecimentos  rela vos  à  documentação  ou  proposta  de
preços apresentadas. 

 Desta  forma,  o  instrumento  convocatório  estabelece  que  não  são  permi dos
quaisquer  adendos ou esclarecimentos rela vos  à  documentação ou proposta  de preços
apresentadas, depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes. Contudo,
buscando atender aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administra va,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento obje vo e dos que lhes são correlatos, analisou-se o exposto
pela  licitante  de  forma  a  esclarecer  eventuais  dúvidas acerca  do  requerimento  de
esclarecimento, ao qual passamos a apreciar o mérito.

Neste  contexto,  cabe  destacar  que  não  há  disciplina  legal  que  veda  o  envio  dos
envelopes via correio ou que exija um representante legal para a par cipação nas licitações,
o que está alinhado ao exposto no Edital:
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Item  1.  HORÁRIO,  DATA  E  LOCAL  PARA  A  ENTREGA  DOS  ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1. Até às 10:00 horas, do dia 22 de outubro de 2021, no endereço Av. Rio
Branco, nº 39, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009 para
entrega dos Envelopes nº 01, com os documentos de habilitação, e nº 02,
com a proposta, além das declarações complementares.

Item 2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
2.3.  Os  licitantes  interessados  em par cipar  do certame  não necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentação  e  as  propostas,  podendo,  inclusive,  encaminhá-los  via
Correio  ou  outro  meio  similar  de  entrega,  atentando  para  as  datas  e
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a
Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter
os  dois  envelopes  acima  mencionados,  além  das  declarações
complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessão pública.

Dessa forma, é facultado ao par cular entregar os envelopes de habilitação/proposta
via Correios, sendo entretanto, neste caso, de sua responsabilidade garan r que a referida
documentação chegue dentro do prazo, não cabendo tal responsabilização à Administração
Pública, conforme previsto em cláusula editalícia:

Item 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de  suas  propostas  e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,
responsável  por  esses  custos,  independentemente  da  condução  ou  do
resultado do processo licitatório;

20.17. A licitante deverá examinar todas as instruções con das neste edital,
responsabilizando-se por se informar a respeito das condições que possam
afetar o custo ou a execução das obras. A omissão em assim proceder e a
omissão  ou  erro  em  cumprir  os  requisitos  de  apresentação  da
Documentação  de  Habilitação  e  da  Proposta  de  Preços  serão  de  total
responsabilidade  da  licitante,  não  havendo  nenhuma  tolerância  pela
CCCPM, podendo resultar em sua inabilitação ou desclassificação, não lhe
cabendo direito a qualquer compensação ou indenização.
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No intuito de apurar  se os  envelopes encaminhados pela  licitante  haviam chegado
dentro  do  prazo  estabelecido  em  Edital,  a  Comissão  Especial  de  Licitação  procedeu  às
seguintes diligências:
1) Foi realizada consulta ao site dos Correios, no dia 26 de outubro de 2021, pelo código de
rastreamento QB 156 872 664 BR, através do qual verificou-se que a encomenda somente foi
entregue nesta Autarquia no dia 26 de outubro de 2021, às 15h;
2)  Foi  solicitado  pela  Comissão  de  Licitação,  junto  à  Administração  do  Edi cio  União
Mercan l, onde localiza-se esta Autarquia, as cópias do livro de protocolo de recebimento
de correspondência da portaria do condomínio, referente aos dias 20 a 26 de outubro  de
2021, e informação quanto a possibilidade de recebimento dos envelopes da pe cionante
em período  anterior  ao  dia  26  de  outubro  de  2021,  constatando-se  que  houve  efe vo
recebimento  dos  envelopes,  somente,  no  dia  26  de  outubro  de  2021,  não  tendo  sido
constatado o recebimento da documentação em período anterior; e
3) Por fim, foram analisadas as filmagens da portaria do Edi cio União Mercan l, do dia 21
de outubro de 2021, entre os horários de 19h14 a 20h32, bem como do dia 22 de outubro
de 2021, entre os horários de 07h a 08h10 e de 09h30 a 10h15, horários estes onde haveria
contato do Correiros com a Portaria do Edi cio, de acordo com o rastreio. Por meio destas,
não  se  constatou  a  entrega  de  qualquer  encomenda  pelos  Correios  nos  horários
apresentados no código de rastreio.

Diante  da  adoção  das  medidas  supracitadas,  a  fim  de  apurar  o  recebimento  da
documentação em tela, em período compa vel a par cipação na concorrência nº 01/2021,
esta  Comissão  entende  que  não  resta  dúvidas  quanto  ao  impedimento  da  licitante  em
par cipar do certame, haja vista atender ao princípio da isonomia.

DA DIVULGAÇÃO
Este pedido de esclarecimento encontra-se disponibilizado no  Comprasnet e site da

CCCPM,  no  menu  “Licitações  2021”  (h ps://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=editais-em-
aberto).

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
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