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SEXTA-FEIRA 

08 DE JULHO DE 2022 

ANO VI – EDIÇÃO N° 120 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1010/2022 

 

INTERESSADO: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA E VITANET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS EIRELI EPP 

 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO 

 

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas destinadas a Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de Mobiliário para escritório e sala de aula, aparelhos eletrônicos, multimídia, equipamentos de informática e utensílios 

de cozinha, para atender as atividades básicas da Secretaria Municipal de Educação e do Desporto no desenvolvimento das atividades 

extra classe, projetos culturais, projetos esportivos, apoio ao expediente e assistência às escolas da rede municipal de acordo com as 

quantidades e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. 

 

I -RELATÓRIO 

 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Nazaré, Decreto 086 de 25 de Maio de 2022, vem responder ao 

questionamento formulado por licitante:  

QUESTIONAMENTO: 
  

 

  

“A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, 
estabelecida no ST-SAAN Quadra 01 lote 995 - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação 
vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de 
esclarecimentos pelas razões a seguir: 
 

No Anexo I - Termo de referência, Item 26 pede o seguinte: 

1) Descrição do que o edital solicita 

 

TIPO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; 

 

Para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, evitando o fracasso da disputa por falta de opções 

serão aceitos os seguintes itens: 

Fogões industriais não trabalha com acendimento automático, neste caso podemos indicar fogões sem esta condição 

de acendimento automático. 

Para que não possamos estar fora dos certames podemos indicar equipamentos com a informação acima. 

Nosso entendimento está correto?” 
 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA SOLCITANTE: 

 

“De fato, não há disponível, no mercado, fogão industrial com acendimento automático. Requer, para evitar prejuízos 
no procedimento licitatório, seja procedida tal retificação. 
Grata” 
 

      

    QUESTIONAMENTO:  

 

Bom dia senhores, 
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Ref. 47/2022 

 

Viemos por intermédio deste solicitar esclarecimento ao descritivo técnico do ITEM 16 - BEBEDOURO, o 

mesmo é bem curto o que pode ocasionar em ofertas não condizentes ao que essa Administração 

realmente necessita, por tanto ficamos no aguardo de um descritivo mais detalhado e completo para o 
item mencionado. 

 

Ficamos no aguardo de um retorno e agradecemos vossa atenção! 

 

Cordialmente 

Gabriel F. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA SOLCITANTE: 

 

 

   Rh, 

  

A Empresa VITANET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI-EPP, apresentou 

manifestação quanto ao Pregão Eletrônico em epígrafe, no tocante ao descritivo técnico do ITEM 16 - BEBEDOURO 

Atentos à supremacia do interesse público e à conveniência administrativa, entendemos que não há razões que 

justifiquem o deferimento do pedido. 

Manifestamo-nos por dar conhecimento à impugnação, todavia, no mérito, indeferir, dada supremacia do interesse 

público e à conveniência administrativa, bem como a urgente necessidade pelos produtos / serviços. 

Todavia, para evitarmos questionamentos futuros, apresentamos o descritivo técnico completo do item 16 – Bebedouro: 

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 litros em aço inox, com duas 

torneiras com coluna e pingadeira: Isolamento poliuretano com espessura de 

50mm; Sistema de refrigeração balanceado; Serpentina interna em aço inox; 

Reservatório para 50 litros de água gelada; Filtro de vela com carvão ativado na 

lateral para purificação da água; Capacidade de refrigeração de 50 litros/hora; 

Compressor hermético 1/6 HP; Dreno de escoamento embutido; Gás refrigerante 

ecológico R 134 A; Termostato Regulador de temperatura; Tensão 127 V; 

Reservatório em aço inox 304 chapa de 08mm; Gabinete todo em aço inox 434, 

capa 08mm 

É o nosso entendimento, smj. 
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   DECISÃO: 

 

Diante do exposto, por afetar a formulação das propostas, FICAM CANCELADOS OS ITENS 16 E  26. 

 

Publicação da decisão, na íntegra, no Diário Oficial do Município. 

 

Nazaré – Ba, 08 de Julho de 2022 

 

SibeleBorgesRibeiroMoraisCaldas 

Pregoeira 

 


