
 

                                                                                           

                                                                                                                              Porto Velho,16 de Maio de 2019

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07.02708/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº031/2019/SML/PVH

Senhora Pregoeira,

                                  

                                   F3 Comercial  Ltda. – ME, empresa comercial, com o CNPJ 84.620.889/0001-08, 
estabelecida à Rua Júlio de Castilho, nº 222- Centro – Porto Velho-RO, vem através deste entrar com pedido de 
IMPUGNAÇÃO  do P.E. Nº:  031/2019/SML/PVH do  processo administrativo à cima citado, pelos motivos 
abaixo citados. 

1º - Na data de 09/04/2019 entramos  com o seguinte pedido de esclarecimento:

No termo de referencia item 15.1 diz o seguinte:

          Após o recebimento dos serviços, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou 
documento legalmente equivalente, sendo que serão pagas apenas as cópias efetivamente comprovadas
mediante controle de cópias dos equipamentos e consolidação e relatório mensal elaborado com base 
nas requisições de cópias, observado o cumprimento integral das disposições contidas no edital e 
contrato devidamente certificadas pelo setor competente, observando-se ainda, o cumprimento integral
das disposições contidas nesta solicitação;

Senhor pregoeiro, teremos um custo mensal por máquina locada de R$: 3.000,00( Três mil Reais), 
( Salário, encargos, tributos,  papel , toner, disponibilização do equipamento e manutenção preventiva ) 
caso nenhuma máquina atinja o quantitativo de cópias que cubra este custo mensal fixo, quem arcará 
com o prejuízo?  Precisamos de uma garantia que  possamos  cobrir ao menos  às despesas de 
funcionários, insumos e hora máquina.

Como já temos um contrato com à prefeitura,  pode ser comprovado que nos últimos três meses, 
tivemos prejuízo:

Dezembro/ 2018 : R$: 4.783,35   Janeiro/2019  R$: 8.315,70   Fevereiro/2019 R$: 6.965,40.

Ao preço por nós praticado no contrato vigente, precisaríamos tirar no mínimo  60.000( Sessenta mil 
cópias/ mês).

Seria necessário que à prefeitura nos desse uma garantia, que cobrisse pelo menos os custos fixos.
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Ex.:   Caso em que determinado mês, não fosse atingida a cota estipulada,  á prefeitura nos pagaria 
dentro da cota mínima(60.000 cópias), e teria um bônus para ser utilizado nos meses  que houvesse 
excedente.

Desta maneira, fica viável oferecer um serviço de qualidade, e pontualidade, sem prejuízo para nenhuma
das partes.

Outra questão é quanto à planilha:

6.1 A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan- ce final, de acordo
com as especificações técnicas do objeto ofertado constan- tes nos Anexos I, I-A e II deste Edital,
sob pena de responsabilização admi- nistrativa (advertência, multa, suspensão do direito de licitar
e/ou declara- ção de inidoneidade);

Devemos apresentar estas planilhas imediatamente junto com à proposta, ou na assinatura do 
contrato? Uma vez que as planilhas deverão estar adequadas ao nosso preço final.

2º - Na data de 12/04/2019, está comissão colocou aviso de SUSPENSÃO, para poder enviar os autos à 
secretaria interessada conforme consta abaixo:

AVISO DE SUSPENSÃO

Comunico aos interessados a suspensão do  PREGÃOELETRÔNICO Nº 031/2019  do tipo  MENOR PREÇO,
deflagrado no Processo n. 07.02708/2018, cujo objeto resumido é  Contratação de Empresa Especializada
em Serviços de Reprografia, com fornecimento de suprimentos e mão de obra com disponibilização de
3 (três)impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro uso em regime de comodato,
incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e componentes
pelo prazo de12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, pelos
motivos informados no Memorando nº47/DIFC/DEAD/SEMAD exarado nos autos por esta Pregoeira.

Outrossim, informo que a presente Licitação deverá ser  republicada após as devidas análises e adequações
que motivaram a Suspensão e que outras informações poderão ser obtidas junto a esta Pregoeira e sua Equipe
de Apoio, na Superintendência Municipal de Licitações, localizado na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º andar, em
dia úteis, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 8h às 14h(horário local) ou pelos telefones: (69) 3901-
3639 e (69) 3901-3069, sites: www.portovelho.ro.gov.br, www.licitacoes-e.com.br, ou
pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com.

Porto Velho, 12 de abril de 2019.

3º - Na data de 09 de Maio de 2019, para nosso surpresa, sem termos recebido respostas quanto aos
nossos questionamentos, vimos à republicação do referido Edital conforme consta abaixo:

                                                           AVISO DE LICITAÇÃO

                   PREGÃO ELETRÔNICO N°031/2019/SML/PVH, TIPO MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia, com fornecimento de suprimentos e
mão de obra com disponibilização de 3 (três)impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro uso
em regime de comodato, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e
componentes  pelo  prazo  de  12  (doze)  meses,  visando  atender  a  Secretaria  Municipal  de
Administração – SEMAD, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades
definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
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VALOR ESTIMADO: R$166.320,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte Reais).

DATA DE ABERTURA: 22 de maio de 2019 às 09h30min (horário de Brasília).
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
Integrantes   encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos
Endereços  eletrônicos Page : www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes e.com.b r.

Porto Velho – RO, 09 de maio de 2019

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira

Senhora pregoeira, o Edital nos Subitens    2.2  - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados ao pregoeiro até o dia , 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão 
Pública, exclusivamente por meio eletrônico,   pregoes.sml@gmail.com;

2.3 As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes
interessados e disponibilizadas no site www.licitacoes-e.com.br, no campo
MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

Porém recebemos este e-mail, com este anexo:

Em 13/05/2019 10:54, PREGÕES SML escreveu: ( negrito nosso)

Bom dia, segue a resposta do seu esclarecimento da Secretaria Municipal de Administração, referente ao PE 031/2018, no 
qual foi republicado para o dia 22/05/2019 às 09:30min (DF).

 

Atenciosamente, 

 

Lidiane Sales Gama Morais

Pregoeira.

Em sex, 12 de abr de 2019 às 10:22, PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com> escreveu:(Negrito nosso)

Bom dia segue a resposta do esclarecimento, referente ao PE Nº 031/2019.

 

Atenciosamente,

 

Lidiane Sales Gama Morais

Pregoeira.

                                                   DESPACHO

Processo nº 07.02708-000/2018
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Para: Superintendência Municipal de Licitações - SML

Senhora Superintendente,
Considerando o Despacho/EP02/SML, passamos a esclarecer ao
constante  a fl.309. Vale evidenciar, que os meses em que a empresa
impugnante do edital de pregão Eletrônico nº031/2019, questiona que
teve prejuízo, os quais são: Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro
de 2019, são meses de encerramento de exercício e posterior início
de  exercício,  o  que  é  normal  o  baixo  número  de  requisições  de
serviços.
Porém, analisando o quantitativo de cópias produzidas nos últimos
três anos, observa-se que a média mensal de cópias foi de 71.617,
bem como a média anual de 859.399 conforme demonstrativo anexo as
fls.330/333. Desta forma, não há razão para tal questionamento, vez
que no decorrer do ano transcendem os números de serviços de cópias.
Destaca-se, que em conformidade com o estudo de Viabilidade Técnica,
Econômica e Financeira fls.321/326, aponta que a “Terceirização de
serviços de impressão normalmente é vantajosa para a administração
pública, desde que sejam observados os princípios da economicidade e
eficiência, tendo em vista que os equipamentos de impressão deste
porte  exigem  manutenção  contínua,  faz  se  necessário  um
acompanhamento
especializado  que  é  oferecido  por  contrato  de  terceirização  de
impressão”. Na oportunidade, fazemos juntada aos autos o Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira fls.320
a 329,o qual aduz que a contratação terceirizada é a melhor para
acordante orientação no DespachoNº040/SPCC/PGM/2018, fls.237 a 243.
Destarte, segue os autos para prosseguimento do feito.

Porto Velho 06 de maio de 2019.

LUCÉLIA VIEIRA E SILVA DA COSTA
Gerente de Fiscalização de Contratos – DIFC/SEMAD

ETIEL BRASIL DO CARMO
Diretor do Departamento Administrativo – DIFC/DEAD/SEMAD

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração - SEMAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Duque de Caxias, nº 186 – Bairro Arigolândia.
Tel. DIFC: (69) 3901-3070/3078
CEP: 76.801-006 – Porto Velho/RO

DORIANE

Como pode  ser  observado,  senhora  pregoeira,  o  documento  acima,  trata-se  de  um despacho  da
Semad, para esta SML, e não RESPOSTAS aos meus Pedidos de Esclarecimento, e enquanto não
forem respondidos  através  desta  SML,  com justificativas  plausiveis  da  Semad,  o  referido  Pregão
Eletrônico 031/2019, não poderá transcorrer, vale salientar tambem que todas às respostas de Pedidos
de Esclarecimentose Impugnações, devem ser respondidos no Site da SML, para que todos tenham
conhecimento.

Pelos fatos acima citados e sguindo o edital de licitação no seu ìtem:
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11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato
convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-mail para o endereço:
pregoes.sml@gmail.com.

.1.1. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências dela decorrentes;

Reiteramos o nosso pedido de IMPUGNAÇÃO do referido pregão.

Certos de sua costumeira atenção,

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento,

Pedimos Deferimento,

Atenciosamente

ROBSON SILVA DOS SANTOS
          REPRESENTANTE LEGAL

   F3 COMERCIAL LTDA-EPP.
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