
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Proc. 07.02708/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

Processo nº: 07.02708/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2019
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.

A empresa F3 COMERCIAL LTDA, manifestou-se através de e-mail enviado
ao  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando  esclarecimento  referente  ao
Edital do Pregão Eletrônico de nº 031/2019, datado de 09/04/2019 às
09h:24min.

A  Pregoeira,  designada  em  face  dos  termos  da  solicitação  em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta
tempestivamente pelo senhor ora citada, em conformidade com edital,
senão vejamos:

2.3.  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;

2.4.  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.

II – DO QUESTIONAMENTO

 Em síntese, a empresa F3 COMERCIAL LTDA solicita o seguinte: 

“  Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS) PE Nº 85/2018 -
PM DE PORTO VELHO - Lote - 1. (PID - 0445-18).

(...)
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No termo de referência 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 o mensal elaborado com base nas requisições de
cópias, observado o cumprimento integral das disposições
contidas no edital e contrato devidamente certificas 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  nenhum  máquina  atinja  o
quantitativo  de  cópias  que  cubra  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 desses uma
garantia, que cobrisse pelo menos os custos fixos.
Ex.:  Caso  em  que  determinado  mês,  não  fosse
atingida  a  cota  estipulada,  à  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 lance final, de acordo com as
especificações  técnicas  do  objeto  ofertado
constantes nos Anexos I, I-A e II deste Edital, sob
pena  de  responsabilização  administrativa
(advertência,  multa,  suspensão  do  direito  de
licitar e/ou declaração 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.
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III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é um
procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos
coordenados, voltada de um lado, a atender o interesse público, e de
outro,  a  garantir  a  observância  dos  princípios  da  legalidade,
moralidade, isonomia, igualdade, bem como todos os princípios que
regem os procedimentos licitatórios, de modo que todos licitantes
possam  disputar  entre  si,  a  participação  em  aquisições  e
contratações que as pessoas jurídicas de direito público entendam
realizar com os particulares.

Diante dos fatos arguidos, considerando que a resposta
não depende da pregoeira e são de conhecimento e competência da
Secretaria  Requisitante,  enviamos  um  Memorando  nº
017/PREGOEIRO/SML/2019, para a análise e manifestação a cerca dos
fatos  suscitados  e  em  Resposta  através  do  Memorando  nº
47/DIFC/DEAD/SEMAD a secretaria entendeu pela SUSPENSÃO, in verbis:

Memorando nº 47/DIFC/DEAD/SEMAD

De: Divisão de Fiscalização de Contratos – DIFIC 
Para: Dep. Pregoeira/SML

Assunto: Resposta ao Memorando nº 017/PREGOEIRO/SML/2019

Em  atenção  ao  memorando  nº  017/PREGOEIRO/SML/2019,
entendemos  pela  suspensão do  Pregão  Eletrônico  nº
031/2019/SML/PVH, referente ao processo nº 07.02708/2018
para  devidas  adequações  conforme  solicitação  de
esclarecimento  da  F3  COMERCIAL  –  EPP,  sendo  assim,
retorne os autos a está secretaria

II – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos le-
gais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio Edital de Licitação e
diante do exposto decidimos SUSPENDER por prazo indeterminado o men-
cionado certame e os autos serão encaminhados para a Secretaria de
Origem.

Porto Velho/RO, 12 de abril de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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