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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

ADQUIRIR COMPUTADOR, UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO - CPU E TONERS DE IMPRESSORA PARA O PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Aberto o pregão, antes da abertura dos envelopes foram sanadas todas as dúvidas das empresas participantes. A

Empresa L&S Comercial Eireli retirou suas propostas dos itens 3, 4, 5, 6 e 7, por motivo das especificações dos objetos

ofertados não serem compatíveis com o objeto descrito no termo de referência. A Empresa Vicente Departamentos

Eireli ME retirou a proposta do item 3, devido a especificação do produto ofertado não atender o objeto descrito no

termo de referência. A Empresa Mega Departamentos impugnou as propostas das empresas Luciano Pilatti - ME, L&S

Comercial Eireli e Full Tech Equipamentos LTDA, alegando que nem todas as páginas da proposta foram datadas,

constando a data apenas no final da proposta, infringindo, em tese, o item 4.1 do Edital. O pregoeiro indeferiu a

impugnação, por referir-se o item 4.1 à obrigatoriedade de assinatura em todas as páginas da proposta; Seria excesso

de formalismo exigir-se data em todas as páginas ou mesmo desclassificar uma empresa do certame sob tal

justificativa. De outro vértice, a suposta exigência poderia ser sanada no ato do pregão sem prejuízo a nenhuma das

partes. Foram solicitadas informações sobre a publicação do anexo V do Edital, onde os itens 5, 6 e 7 foram lançados

unificados; bem como, os itens 9,10 e 11. Analisando o Edital, constatou-se que a licitação foi lançada na modalidade

por lote; no anexo I - Termo de Referência, os objetos licitados foram listados em 11 itens, cada um deles, um lote; o

anexo III - Modelo de Proposta de Preço, acompanhou o formato do anexo I e do edital; já o anexo V - Relação de

Itens, os itens 5, 6 e 7 foram lançados unificados; bem como, os itens 9,10 e 11. O pregoeiro questionou as empresas

participantes se alguma delas teve dúvidas na elaboração da proposta ou se sentiu prejudicada com o lançamento

unificado de itens no anexo V. Todas as empresas participantes relataram que não tiveram dúvidas e que não se

sentiram prejudicadas. O pregoeiro explicou que o Edital, o anexo I - Termo de Referência e o anexo III - Modelo de

Proposta de Preço estão em consonância e preenchem todos os requisitos legais. O anexo V - Relação de Itens é

totalmente dispensável e não tem legalidade para modificar os termos da licitação. O fato de três ítens constarem

unificados no anexo V não afeta o valor unitário dos produtos e não compromete em nada a licitação. Considerando

tais fatos e a inexistência de prejuízo a qualquer das partes ou de terceiros, prosseguiu-se com o certame. Após a etapa

de lances os representantes das empresas L & S COMERCIAL EIRELI e VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME

retiraram-se do pregão e não mais retornaram; após a abertura dos envelopes e conferênicia das autenticidade da

documentação, os representantes das empresas FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA ME E LUCIANO PILATTI ME,

retiraram-se do pregão e não mais retornaram.
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IZABEL PADILHA
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