
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

II ERRATA DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2015

PROCESSO Nº 07.04547/2014

Processo nº: 07.04547/2014
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2015 – SRP Nº 032/2015
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Eventual Aquisição de Mobiliário Infantil
(Cadeira  de  alimentação,  Conjunto  mesa  e  cadeira,  Mesas  individuais  para
crianças...),  visando atender a  Secretaria Municipal De Educação – SEMED e a
Secretaria Municipal  de Assistência Social  – SEMAS,  conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas nos  Anexos I e II deste Edital, visando
atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho

A  empresa  MILANFLEX  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MÓVEIS  E

EQUIPAMENTOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob

o nº  86.729.324/0002-61,  estabelecida a Avenida V nº  901A, Distrito  Industrial  –

Cuiabá/MT,  através  de  seu representante  legal    –   enviou via  e-mail,  datado dia

03/06/2016, impugnação referente ao Pregão supracitado. 

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

I - DA TEMPESTIVIDADE

Os subitens 10.1 e 10.1.1 do edital assim determina:

10.1 - 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
Eletrônico;

Acolho a referida impugnação visto que interposta tempestivamente, razão pela qual,
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passamos a análise dos fatos.

II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo admi-

nistrativo, cujo instrumento convocatório é o edital de Pregão Eletrônico nº 048/2015

estão em perfeita consonância com os ditames da lei, tendo sido observada a submis-

são aos princípios da Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiência.

III- DOS QUESTIONAMENTOS

A Impugnante apresenta as impugnações que entende plausíveis, conforme a seguir:

Razão 01 – As medidas do Item 09 – Berço (Creche I) não condiz com as medidas do

Item 12 – Colchão para Berço, pois as medidas do colchão tem que ser inferior ao das

medidas do berço.

É importante salientar que a descrição do Berço do Item 09, referente ao Pregão, está

muito genérico, podendo a vir comprometer a aquisição deste produto, por não obede-

cer as Portarias 269/2011 e 361/2011.

Razão 02 – È solicita no Edital “Assistência Técnica autorizada em Porto Velho/RO”.

Esta solicitação reduz em muito a competitividade deste Processo Licitatório, tendo

em vista que nem todas as Empresas fora do estado de Rondônia possuem assistência

técnica na cidade de Porto Velho.

Esta solicitação de “Assistência Técnica local” poderia ser modificada para: Assistên-

cia Técnica no local onde o produto foi entregue em um prazo de 05 (cinco) dias
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úteis, e caso o produto não tenha mais conserto, que a empresa efetue sua troca no

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Diante de todo o exposto, solicita que:

1- Seja acolhida a presente Impugnação;

2- Sejam realizadas as alterações nas especificações do Berço e Colchão, conforme

modelo FNDE;

3- Seja retirado do Edital de Pregão Eletrônico nº 048/2015, a solicitação de Assistên-

cia Técnica local. 

IV – DA ANÁLISE

Por se tratar de uma exigência técnica, incluída pelo Departamento de Recursos e

Gerenciamento  de  Compras  /DERGEC,  responsável  pela  elaboração  do  edital,

enviamos ao mencionado departamento para manifestação quanto os questionamentos

da impugnante, onde em resposta conforme memorando nº 113/DERGEC/SEMAD,

de 13 de junho de 2016, e Oficio nº 1962/2016 – DAE/GAB/SEMED de 09 de junho

de 2016, encaminhado a esta Pregoeira destaca que:

A Secretária Municipal de Educação/SEMED, em resposta referente a impugnação

esclarece:

• Após análise do questionamento e motivos exposto pela empresa requerente,

decidiu-se por  DEFERIR o pedido de alteração da especificação9 do lote 09

(Berço), do anexo I do Edital, para que o mesmo seja compatível com o lote 12

(colchão padra Berço), conforme especificação em anexo. Ressaltamos que a

nova especificação lo lote 09 teve como parâmetro o “Manual Descritivo para
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Aquisição de Mobiliário- Implantação da Escola de ensino infantil” conforme

anexo.

• Quanto ao 2 questionamento da empresa, decidiu-se por  DEFERIR o pedido

de alteração quanto a Assistência Técnica, sendo que em todos os itens que

solicitam assistência  Técnica deverão ser alterados para  a seguinte  redação:

Assistência Técnica no local onde o produto foi entregue em um prazo de 05

(cinco) dias úteis, e, caso o produto não tenha mais conserto, que a contratada

efetue sua troca no prazo Máximo de 10 (dez) dias úteis. 

V - DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem

como  o  memorando  da  resposta  do  já  mencionado  DERGEC/SEMAD  e

DAE/GAB/SEMED,  setor  Técnico  e  com  capacidade  técnica  para  responder  os

questionamentos ao Edital de Licitação, DECIDO POR CONHECER DA PRESEN-

TE IMPUGNAÇÃO, PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LA PROCEDENTE. Contudo, in-

formo que a licitação foi suspensa devido a outros questionamentos e que será publi-

cada novamente nos mesmos veículos que foi outrora publicada.

Porto Velho/RO, 13 de julho de 2016.

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira CML/SEMAD
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