
Informações gerais

Despacho
 

Acerca dos apontamentos realizados no Parecer CGM Nº 146/2022, informamos o que segue:

       Sobre a não garantia de exclusividade nos itens 05 e 06 conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e Parecer CGM Nº 046/2022. De fato, deixamos de observar a adoção
da exclusividade nos referidos itens quando da publicização do certame. Não é o caso de justificar a não adoção do benefício, uma vez que na fase de orçamentação, verificou-se a
existência de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório; Não há que se supor neste caso, que a adoção do benefício não seria vantajoso para a administração pública, tampouco que
representaria prejuízo ao objeto a ser contratado. Por outro lado, verifica-se que em todos os itens do certame, apesar da ausência de previsão no edital, todos os licitantes
concorrentes enquadravam-se como como microempresas ou empresas de pequeno porte. Portanto, em concreto, os itens 05 e 06 foram disputados exclusivamente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, sendo alcançado o objetivo da Lei Complementar 123/2006.

       Sobre os atos que, por ventura, não tenham sido revistos em relação ao recurso apresentado pela empresa J M BARROS NETO-ME, CNPJ nº 63.574.875/0001-17. Esclareço que o
recurso da empresa citada atacava a decisão de habilitação da Empresa LIGIA B FELIX – EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI. O Pregoeiro reconsiderou a decisão
atacada, retornando à fase de habilitação. Reconsiderou ainda a decisão que habilitou a recorrente, e na nova fase de habilitação operou diligências no sentido de complementar as
informações contidas nos atestados apresentados pelas empresas. Em suma, o pregoeiro solicitou que as licitantes apresentassem documentos complementares que contivessem
detalhes a respeito do serviço executado, demonstrando o Período de execução e quantidade de equipamentos.  Apenas a Recorrida, ora vencedora, atendeu à diligência
apresentando faturas, declarações contendo prazo de execução e quantidades e notas fiscais de compra a fim de demonstrar ter em estoque os produtos necessários à prestação
do serviço.  Ao final foi habilitada pelo pregoeiro. Desta feita, nenhum licitante manifestou intenção recursal.    

       Quanto a Decisão/Julgamento sobre o recurso interposto pela empresa JOSUE R. DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ nº 07.852.527.0001-93, que fora julgado improcedente, faço a devida
juntada aos autos do julgamento realizado pelo Pregoeiro e de nossa ratificação. Segue em anexo.

 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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Data de abertura:
22/07/2022 17:44:34

Data de transação:
22/07/2022 17:44:34

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa para prestação dos serviços de locação de Impressoras e Scanner com Recargas

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município -
CGM

Prazo:
11 Dias (Corridos)

Prazo final:
03/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
02/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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