
ESTADO OO MA RA NHÃO
MUNICiPIO DE tMPÉRATR IZ
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OÍicio GL: 056/2022
lmperatr z- MA 27 de lunho de 2022

À

Comassão Permanente de LrcitaÇão - CPL

Em resposta ao e-mail

(atendimento@imperalrizma.gov.br) referente ao

recebido da CPL

PEDIDO OE IMPUGNACÃO AO

EDITAL, prelqç.1r6a pela empresa TELEFONICA BRASIL S/A Inscrra sob o CNPJ

02.558.1 57/0001-62, reÍerente ao Processo n'02.í9.00.í55í/2022-SEMUS e Prêgão

Eletrônico n'035/2022- SRP - CPL, que tem como obJeto ê aquisiÇáo eventual e futuÍa

de tâbleis para suprir âs necessrdades da atenÇáo básicâ, discorÍemos:

I - ADÍÚISSIBILIDADE OA IMPUGNAçÃOI

O subitem "26.1' do Edital em comenlo, dispõe o seguinte, "in verbis .

26.1. Até 03 (três) diâs úteis antes da data
Íaxada para abertura da sessâo públice,
qualquer pessoa. fisica ou juÍidica. poderá
impugnar o ato convocatóÍio destê prêgâo
mediante petiÇão a ser enviada exclusivamente
pârâ o endeÍeço eletÍônico indicado no tóptco
'DAOOS DO CERTAME", até às 23:59 hores.
no horário oficial de Brasilie-DF.

Tendo em vista que â abertura da sessáo pública está designada para o dia

29 de junho de 2022. e a licitante protocolou a presente impugnaÇão êm 23 de junho de

2022, veriftce-se, preliminarmente, que os pressupostos de admissibilidade e

julgamenlo sê encontram prêsentes

II . DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E APRECIAÇÃO:

Em sÍntese, Íequer sejam analisados os pontos detalhados nesta

impugnaçáo, com a correçáo nêcessária do ato convocatório pârâ que se efâste
qualquer antijuridtcidade que macuie todo o procedimento que se iniciará

Especialmente, é a presente solicitaçáo de lmpugnâçáo com modificaÇão da
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necessidade de subconlratação. flexibilizaÇáo dos equipamentos. esclârecimento sobrê

assistência tecnica. inviabilidade de custonlizaÇão das notas fiscais, detalhamento

sobre pré-faluramento. prazo de entrega dos objetos, esclarecimento quanto ao item

8.18 do edital. de custo 10 (dêz) dias parâ 40 (trinta) diâs, visando o âtendimênto ao

principio da Íazoabilidede. competitividadê proporcionalidãde, e isonomia. sendo que a

Íeferida mudança se baseia na âmpliaÇão do caráter competitivo da refêrida Iicitação

A empresâ alega sete aÍgumentos para presente impugnaçáo coníoÍme

exPosiçáo a seguir:

OBJETO COMPLEXO RESTRITIVO DA COMPETITIVIDADE. NECESSIDADE DE

coNsÓRcto DE EMPRESAS E/OU SUBCONTRATAÇÂO.

O inciso Vl do a(igo 78 da Lei 8.666i93 diz:

Art 78 Constituem motivo para rescisâo do canlrato.

Vl - a subcontrataÉo tolal ou paícial do seu obreto. a

assocraÉo do contratado com outtem. a cessão ou

lransferêncta total ou parctal. bem como a lusáo, Cisâo

ou incorporaçáo, nâo admilidas no ed ale no contrato.

O texto não admite a exigência de subcontralâÉo para o fornecimênlo de

bens. exceto quândo estiveÍ vrnculado à prestaçáo de serviços acessórios. Observe-se,

ainda, que é vedada e sub-rogaçáo completa ou da parcela principal de obrigaçáo. O
que Íica expresso que náo poderá ser sublocado pois estamos falândo de apenes um

item principal.

2. NECESSTDADE OE FLEXTB|L|ZÂçÃO QUANTO AOS EQU|PAMÉNTOS A SER

DISPONIBILIZADOS.

Os tablets serão utilizados pelos agentes comunitários de saúde que âtuam

oâs Unrdades Básicas de Saúde de Rede [Iunrcipal de Seúde de lmperatriz o descritivo

soliciiado foÍa estabelecido conÍoÍme o parâmetro minimo necessário pera comporlar os

arquivos e âplicativos necessários para execuçâo das atividades destes agêntês náo
podendo ser inferior ao descrilo no objeto.

3. ESCLARÊCIMENTO SOBRE A

ASSISTÊNCIA TECNICA,

RESPONSABILIDAOE PELA PRESTAÇÃO DE
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A responsabilidade entre os fornecedorês, assim considerados aqueles que

anlecêdem o destanatário íinal ern unra relâçáo de consumo, é solidáÍia, nos termos dos

artigos 70, parágrafo único, e 25. § 1o, do Código de DeÍêsâ do Consumidor. Assim, em

câso de dano causado ao consumidor. esle pode acionar qualquer inlegrante da cadêiâ

de consumo

4. TNVTAB|LIOAOE DE CUSÍOMTZAÇÂO DE NOTA FTSCAL/FATURA.

A empÍesa pode usar o campo observação para acrescêntar o descritivo do

objeto

5. NECESSIDAOE DÊ DÉTALHAMENTO SOBRE C PRÉ.FATURÂMENTO ALIíEJADO.

O pré-faturamento é uma etapa (não obrigatória) de um faturamento, onde

seu obietivo é identificar possiveis Íalhas no objeto.

6, PRAZO ÉXiGUO PARA ENTREGA OOS OBJETSS,

A Secretaria Munrcipal de Saúde, compreende tal pêdido e decidlmos que

devido nosso pais ter dimensôes continentais oplâmos pôr dilatar o prazo da êntrege do

obleto do certâme, no periodo de 30 (trinta) dias. desde que o vencedor apresente

just,ficâliva prévia da necessidâde de tal prazo dilatâdo. deixando pormenorizado a

rnviabilidade de realizar la entrega no prezo estrpulado no referido item

7. ÉSCLARECITllENÍO QUANTO AO SEGURO AO§ EQUIPAMENTOS.

O item 8 18 do Termo de referência traz o seguinte têxto: 'Pâgar todas as

despesas. tais como taxas. impostos. lributos, fretes. seguros, mão-de-obra, garântia e

todas ês despesas decorrentes da contratagáo.' O mesmo faz reíerencia â todas as

dêspêsas que se fêçem necessários a Íornecimento do objeto contÍatado. em que sê

refere ao sêglro não há obrigatoriedâde dêsdê de que não traga preluizo ao

fornecrmento do obJeto.

lll - coNcLUsÃo:

A Secretariâ Municlpat de Saúde, compreende tâl pedido e decidimos quê

dêvido nosso pâis ter dimensóes continentais oplamos por dilatar o prazo da entregâ do

objeto do certame, no periodo de 30 (lrintã) diâs. desde que o vencedor apresentê
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lustificativa prév:â da nêcessidade de tal prazo dilatâdo, dêixândo pormenorizado a

lnvrabilidade de reallzar tal entrega no prazo estipulado no reíerido item

Do exposto, com base nas razóes de Íato acime desenvolvidas. rêcebo em partê

o p€dido de impugnâção e encaminho os devidos esclarecimentos do Editâl do Prêgão

Elêtrónico No 035/2022 - CPL. Em resposta ao pedido intêrposto. a sêcretaÍia decide

por mânter inaltêrâdâ a dêtâ da sessáo

Sem mâis pâra o momento, apÍoveiiâmos o enseJo e reiteramos os votos de

est'ma e epreço.

Atenctosamênte,

ll9li .ÂM>'-
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