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Impugnação 19/03/2013 11:31:19

A empresa ARQUIPIX Ambientes Corporativos apresentou, tempestivamente em 21/02/2013, Pedido de Impugnação ao edital
de Pregão Eletrônico nº 03/2013-SSP/DF, de acordo com os termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e do
subitem 9.1 do Edital. A Impugnante questiona, resumidamente, que: 1º - “...A licitante vencedora deverá apresentar
certificação junto à ABNT, ou outra entidade acreditada pelo INMETRO, do processo de preparação (fosfatização) de pintura
das superfícies metálicas por processo eletrostático, comprovando o atendimento aos critérios estabelecidos pelas normas nbr
5770, 8094, 9209 e 14951, atestando os requisitos de qualidade esperados por esta administração...”. 2º - Sugere a
Impugnante a reformulação do texto do subitem 3.6.1 do Edital que trata, resumidamente, “... O sistema de arquivamento
deverá permitir total flexibilização estrutural, objetivando o atendimento a alterações futuras de layout...” Por fim, a empresa
requer que se digne a conhecer e acolher seu Pedido de Impugnação, bem como, após analisados os pontos detalhados,
sejam alteradas as exigências constantes do Edital.
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Resposta 19/03/2013 11:31:19

Amparado pelo item 9.1.1 do Edital, este pregoeiro encaminhou o documento à Gerencia de Material e Patrimônio desta
Secretaria, que se manifestou respondendo aos quesitos acima, da seguinte maneira: Resposta: 1º Serão aceitos laudos e/ou
certificações que tratem do processo de preparação e pintura das superfícies metálicas, sendo que o subitem 3.2.3 do Edital
será retificado. Resposta: 2º Serão aceitos por esta Secretaria de Estado a apresentação de laudos técnicos e/ou declaração
do fabricante que ateste que seu produto poderá sofrer modificações que permitam flexibilização estrutural, sendo que o
subitem 3.6.1 do Edital será retificado. III – CONCLUSÃO Por tudo que foi acima exposto, este PREGOEIRO decide: 1.
CONHECER a presente impugnação visto a tempestividade de sua apresentação; 2. DAR PROVIMENTO PARCIAL à
impugnação da empresa, para reformar a redação do Termo de Referência – Anexo I do Edital, da seguinte forma: 3.
ALTERAR a data de abertura do certame.

Fechar
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Impugnação 19/03/2013 11:33:22

A empresa LONDON Arquivos e Sistemas apresentou, tempestivamente em 28/02/2013, Pedido de Impugnação ao edital de
Pregão Eletrônico nº 03/2013-SSP/DF, de acordo com os termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e do
subitem 9.1 do Edital. Em síntese, alega a impugnante que: “1º DA AUSÊNCIA DE QUANTITATIVOS INTERNOS O primeiro
vício encontrado no Edital, diz respeito na ausência de especificidade no que tange à falta de quantitativos internos previstos
no Edital do Pregão Presencial nº 03/2013, uma vez que, ao vislumbrar o referido não vislumbra-se a presença de qualquer
quantitativo interno, tais como, prateleira, mesa, gaveta, suporte para pasta suspensa, suporte para pasta pendular e demais
outros. Assim, além da presente omissão interferir na proposta a ser apresentada, afetará, por consequência, no preço
proposto, o que impedirá que o órgão solicitante venha a adquirir o melhor preço, garantindo a proposta mais vantajosa para
a Administração Pública. Conforme Lei n.º 8.666, de 21/06/93, art. 3º, caput, a licitação destina-se a garantir o princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Na doutrina de José Cretella
Júnior, "mais vantajosa não é a proposta de menor preço, mas aquela que se apresenta mais adequada, mais favorável, mais
consentânea com o interesse da Administração, observadas, sem dúvida, outras condições como o prazo, o pagamento do
preço, a qualidade, o rendimento". Deste modo, necessário que se acrescente no Edital os quantitativos internos necessários,
para fins de que seja suprida a omissão supra. 2º DO ITEM 3.2.3 DO ANEXO I A estrutura do arquivo e seus componentes
confeccionados em chapa de aço deverão ser protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo
passado por um tratamento decapante e fosfatizante por imersão através de oito banhos e após sua secagem deve seguir
para uma cabine de pintura à base de resina epóxi-pó, por processo eletrostático na cor a ser definida. A licitante vencedora
deverá apresentar certificação junto à ABNT, ou outra entidade acreditada pelo INMETRO, do processo de preparação
(fosfatização) e pintura das superfícies metálicas por processo eletrostático, comprovando o atendimento dos critérios
estabelecidos pelas normas NBR 5770, 8094, 9209, 14951, atestando os requisitos de qualidade esperados por esta
Administração. Esclarece a desnecessidade da exigência do laudo NBR 14951 previsto no item 3.2.3, visto que restringirá a
participação de diversas empresas, uma vez que o laboratórios credenciados do INMETRO tem se negado a fabricar o referido
Laudo sob a alegação de que trata-se de norma de procedimento e não de verificação de ensaio, e junta documentos que
comprovam consultas feitas a laboratórios e as respostas. Assevera que o Laudo Técnico NBR 14951 é absolutamente
dispensável, uma vez que, sendo o objetivo dos laudos atestar a capacidade técnica do produto, não há o que se falar em
exigência de laudos de cunho procedimental. 3º DO ITEM 3.6.1 O Sistema de arquivamento e armazenamento deverá
permitir total flexibilização estrutural, objetivando o atendimento às adequações futuras de layout e deverá dispor de
sistemática construtiva e de montagem que garanta excelente relação funcional e ergonômica em face de possíveis
readequações do layout dos sistemas de arquivos, garantindo assim um melhor investimento do erário público, comprovando
as características construtivas desejadas por esta Administração, através da apresentação de laudos técnicos emitidos por
laboratórios referendados pelo INMETRO, considerando os parâmetros descritos a seguir: possibilidade transformação do
comprimento dos módulos; possibilidade de transformação da altura dos módulos; possibilidade de mecanização dos módulos
fixos; possibilidade de transformação dos módulos mecânicos em eletrônicos/upgrade. Alega a empresa que o laudo emitido
neste subitem serve para verificação da possibilidade de transformação do produto. Entende que há inconsistência e sugere
nova redação para o subitem.”.
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Resposta 19/03/2013 11:33:22

Amparado pelo item 9.1.1 do Edital, este Pregoeiro encaminhou o documento à Gerencia de Material e Patrimônio desta
Secretaria, que se manifestou respondendo aos quesitos acima, da seguinte maneira: “1º. Registre-se que esta Secretaria de
Estado entendeu discricionariamente por adquirir o produto Arquivo Deslizante por meio da unidade de medida “metro
linear”, notadamente em razão da conveniência e facilidade na elaboração da proposta de preços, sendo que o subitem 3.4,
do Termo de Referência, trata especificamente dos componentes relacionados aos quantitativos internos do Arquivo
Deslizante. A redação dos Itens 2 e 3, do Anexo I, do Termo de Referência será retificada e terá a seguinte redação: ”Os
interessados poderão agendar dia de visita para conhecimento do mecanismo, devendo emitir declaração de conhecimento da
exigência, independentemente da visita”. Embora ambas as situações anteriores estejam previstas em edital e, portanto, não
configurem “vício” conforme alegado pela Impugnante, e visando ampliar a participação de empresas interessadas neste
certame e atender aos princípios basilares da licitação, esta Secretaria de Estado informa que a configuração interna das
Faces de Arquivamento presentes nos Itens 2 e 3, do Anexo I, do Termo de Referência consistem em 7 níveis de Suportes
para Pastas Suspensas ( arquivamento lateral), totalizando 140 m (cento e quarenta metros lineares), podendo ainda as
licitantes interessadas emitirem declaração de conhecimento da exigência. O quantitativo restante, 4.020 m (quatro mil e
vinte metros lineares) correspondem a prateleiras para arquivamento de Caixas Arquivo. 2º - Serão aceitos laudos e/ou
certificações que tratem do processo de preparação e pintura das superfícies metálicas, sendo que o subitem 3.2.3 do Edital
será retificado. 3º - Conforme o sugerido pela Impugnante, esta Secretaria de Estado procederá na retificação do subitem
3.6.1 do Edital.” III – CONCLUSÃO Por tudo que foi acima exposto, este PREGOEIRO decide: 1. CONHECER a presente
impugnação visto a tempestividade de sua apresentação; 2. DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da empresa, para
reformar a redação do Termo de Referência – Anexo I do Edital, da seguinte forma: 3. ALTERAR a data de abertura do
certame.
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Impugnação 19/03/2013 11:38:55

A empresa ARQUIPIX Ambientes Corporativos apresentou, tempestivamente em 21/02/2013, Pedido de Impugnação ao edital
de Pregão Eletrônico nº 03/2013-SSP/DF, de acordo com os termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e do
subitem 9.1 do Edital. A Impugnante questiona, resumidamente, que: 1º - “...A licitante vencedora deverá apresentar
certificação junto à ABNT, ou outra entidade acreditada pelo INMETRO, do processo de preparação (fosfatização) de pintura
das superfícies metálicas por processo eletrostático, comprovando o atendimento aos critérios estabelecidos pelas normas nbr
5770, 8094, 9209 e 14951, atestando os requisitos de qualidade esperados por esta administração...”. 2º - Sugere a
Impugnante a reformulação do texto do subitem 3.6.1 do Edital que trata, resumidamente, “... O sistema de arquivamento
deverá permitir total flexibilização estrutural, objetivando o atendimento a alterações futuras de layout...” Por fim, a empresa
requer que se digne a conhecer e acolher seu Pedido de Impugnação, bem como, após analisados os pontos detalhados,
sejam alteradas as exigências constantes do Edital.
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Resposta 19/03/2013 11:35:52

Amparado pelo item 9.1.1 do Edital, este pregoeiro encaminhou o documento à Gerencia de Material e Patrimônio desta
Secretaria, que se manifestou respondendo aos quesitos acima, da seguinte maneira: Resposta: 1º Serão aceitos laudos e/ou
certificações que tratem do processo de preparação e pintura das superfícies metálicas, sendo que o subitem 3.2.3 do Edital
será retificado. Resposta: 2º Tendo em vista que o subitem 3.6.1 do Edital é claro quanto à forma de flexibilização estrutural,
serão aceitos por esta Secretaria de Estado a apresentação de laudos técnicos e/ou declaração do fabricante que ateste que
seu produto poderá sofrer modificações que permitam flexibilização estrutural, sendo que referido subitem será retificado. III
– CONCLUSÃO Por tudo que foi acima exposto, este PREGOEIRO decide: 1. CONHECER a presente impugnação visto a
tempestividade de sua apresentação; 2. DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da empresa, para reformar a redação do
Termo de Referência – Anexo I do Edital, da seguinte forma: 3. ALTERAR a data de abertura do certame.
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Esclarecimento 19/03/2013 11:48:55

Devidamente processada e tempestiva, responde esta SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL às questões suscitadas no Pedido de Esclarecimentos ao edital de Pregão Eletrônico nº 03/2013-SSP/DF,
apresentado pela empresa HUFFIX Ambientes Empresariais Indústria e Comércio de Móveis LTDA, em 18/02/2013: Questiona
a recorrente, resumidamente, que: 1º - Serão aceitos pela Administração os laudos mencionados em substituição aos
requisitados no instrumento convocatório, visto que não interferem na demonstração de qualidade do produto? 2º - Tendo em
vista a não normatização do produto arquivo deslizante, a empresa vencedora poderá entregar declaração que ateste que seu
produto, futuramente, poderá sofrer modificações estruturais em seu comprimento e sistema de acionamento (de
acionamento mecânico para acionamento eletrônico)? Em qual momento deverá ser apresentado tal documento? 3º - Os
laudos que possuímos atendem a NR-17. Eles serão aceitos pela Administração? Em caso de negativa, qual a fundamentação
legal para a solicitação da profissão dos signatários? Em qual momento será apresentada tal solicitação? 4º - A Administração
aceitará laudo de emprego de força para movimentar o arquivo com variações, ou seja, diferente do que requer o edital no
que tange o peso e a força a ser aplicada? Em qual legislação se baseia para manter esta solicitação? Permanecendo de
forma discricionária tal solicitação, em qual momento deverá ser apresentada? 5º - Não se enquadrando a fabricação de
arquivo deslizante no rol de atividade potencialmente poluidora e não havendo legislação vigente que estabeleça tal cadastro,
é obrigatória a apresentação do certificado exigido no item 3.7.1.4 para participação no pregão em tela? Por quê? Em qual
legislação se baseia tal solicitação? Por fim, a empresa requer que se digne a conhecer e acolher seu Pedido de
Esclarecimentos, bem como, após analisados os pontos detalhados, sejam alteradas as exigências constantes do Edital.
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Resposta 19/03/2013 11:41:41

Apresentamos abaixo as respostas aos questionamentos apresentados pela empresa HUFFIX Ambientes Empresariais
Indústria e Comércio de Móveis Ltda, apresentados em 18/02/2013. Questiona a recorrente, resumidamente, que: 1º - Serão
aceitos pela Administração os laudos mencionados em substituição aos requisitados no instrumento convocatório, visto que
não interferem na demonstração de qualidade do produto? Resposta: Sim. Serão aceitos outros laudos e/ou certificações que
tratem do processo de preparação e pintura das superfícies metálicas, sendo que o subitem 3.2.3 do Edital será retificado. 2º
- Tendo em vista a não normatização do produto arquivo deslizante, a empresa vencedora poderá entregar declaração que
ateste que seu produto, futuramente, poderá sofrer modificações estruturais em seu comprimento e sistema de acionamento
(de acionamento mecânico para acionamento eletrônico)? Em qual momento deverá ser apresentado tal documento?
Resposta: Sim. Serão aceitos por esta Secretaria de Estado a apresentação de laudos técnicos e/ou declaração do fabricante
que ateste que seu produto poderá sofrer modificações que permitam flexibilização estrutural, sendo que o subitem 3.6.1 do
Edital será retificado. 3º - Os laudos que possuímos atendem a NR-17. Eles serão aceitos pela Administração? Em caso de
negativa, qual a fundamentação legal para a solicitação da profissão dos signatários? Em qual momento será apresentada tal
solicitação? Resposta: Sim. Serão aceitos laudos e/ou pareceres técnicos de que os produtos estão em conformidade com a
NR-17, emitidos por empresa especializada e/ou atestados por profissional Terapeuta Ocupacional Ergonomista, ou outros,
desde que seja comprovada esta qualificação para a avaliação deste quesito, e deverá ser apresentado pela empresa
vencedora do certame, juntamente com os demais documentos exigidos no edital. O subitem 3.6.2 será retificado. 4º - A
Administração aceitará laudo de emprego de força para movimentar o arquivo com variações, ou seja, diferente do que
requer o edital no que tange o peso e a força a ser aplicada? Em qual legislação se baseia para manter esta solicitação?
Permanecendo de forma discricionária tal solicitação, em qual momento deverá ser apresentada? Resposta: Sim. Será aceito
laudo com carga superior, desde que seja seguida a mesma proporção, e deverá ser apresentado pela empresa vencedora do
certame, juntamente com os demais documentos exigidos no edital. O subitem 3.6.1 será retificado. 5º - Não se
enquadrando a fabricação de arquivo deslizante no rol de atividade potencialmente poluidora e não havendo legislação
vigente que estabeleça tal cadastro, é obrigatória a apresentação do certificado exigido no item 3.7.1.4 para participação no
pregão em tela? Por quê? Em qual legislação se baseia tal solicitação? Resposta: Tendo em vista que a fabricação de arquivo
deslizante não se enquadra no rol de atividade potencialmente poluidora, a apresentação do certificado exigido no subitem
3.7.1.4 será suprimido do Edital. Por fim, a empresa requer que se digne a conhecer e acolher seu Pedido de
Esclarecimentos, bem como, após analisados os pontos detalhados, sejam alteradas as exigências constantes do Edital. II -
DA ANÁLISE Recebido o Pedido de Esclarecimentos protocolado pela empresa HUFFIX Ambientes Empresariais Indústria e
Comércio de Móveis LTDA, foi o referido documento submetido à devida apreciação pelo setor técnico responsável pela
especificação do objeto, tendo sido as argumentações apresentadas consideradas procedentes, motivo pelo qual os subitens
3.2.3, 3.6.1, 3.6.2 e 3.7.1.4 do Edital serão objeto de retificação.
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Esclarecimento 22/03/2013 11:12:52

A empresa MONTALVÃO E SIQUEIRA questiona se as empresas estão obrigadas a realizarem vistoria técnica.
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Resposta 22/03/2013 11:12:52

As empresas NÃO estão obrigadas a realizar a vistoria aos locais da ampliação dos arquivos constantes dos itens 02 e 03 .
Neste caso, para habilitar a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar ao ser convocada pelo Pregoeiro deverá
apresentar o documento constante do Anexo VII do Edital, preenchido e assinado pelo responsável legal da empresa.
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Esclarecimento 22/03/2013 11:44:26

A empresa HUFFIX Ambientes Empresariais Indústria e Comércio de Móveis Ltda, reporta ao item “3” em seu subitem “3.2.3”,
do edital, assim solicita: “... A licitante vencedora deverá apresentar certificação junto à ABNT, ou outra entidade acreditada
pelo INMETRO, do processo de preparação (fosfatização) e pintura das superfícies metálicas por processo eletrostático”,.para
questionar se serão aceitos pela Administração documentos intitulados como laudos, de acordo com as normas vigentes da
ABNT ou somente serão aceitos certificados, o que limitaria o certame a um único concorrente?
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Resposta 22/03/2013 11:44:26

Sim. Informamos que serão aceitos outros laudos e/ou certificações que tratem do processo de preparação e pintura das
superfícies metálicas.
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