25/11/2021 09:44

BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Fazenda e Planejamento

Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes
Comunicados
Sair

sua conta

Procedimentos

Relatórios

Sanções

Fale Conosco

Catálogo
9:44:01

Número da OC 824404801002021OC00040 - Itens
negociados pelo valor total
Situação EDITAL PUBLICADO
Fase Preparatória

Ente federativo SETEC - Serviços Técnicos Gerais
UC ENTIDADES CONVENIADAS SETEC - SERVIçOS
TéCNICOS GERAIS
Edital e Anexos

Pregão

Gestão de Prazos

Atos Decisórios

28644490800 DANIEL FARIA DE MACHADO

Voltar

Impugnação
FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

24/11/2021 16:27:48

FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.
Os descritivos dos modelos licitados estão direcionados a um fabricante específico, com especificações
que impedem a ampla concorrência. Este fato já havia sido informado à comissão quando foi realizada a
Pesquisa de Preços para instrução do presente Edital, mas esta se limitou a informar que as alterações se
propuseram a "garantir o melhor produto possível" e a questionar a qual empresa estaria sendo
direcionada, sendo ainda que as alterações implicam em adquirir produtos de pior qualidade. Porém se a
comissão alterou os descritivos e estes ficaram direcionados e com afirmação inverídica de "melhor
produto", não caberia a nós responder a tal questionamento.
Sendo assim, solicitamos a impugnação deste edital devido às descrições dos modelos estarem
direcionadas a um fabricante específico, fato expressamente proibido pela Lei de Licitações.

Parecer
CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

24/11/2021 16:42:55

Decisão
Indeferido

Parecer
Boa tarde!
Temos 90 itens descritos no edital, precisamos que o senhor seja específico a respeito de qual item e
ainda de qual especificação exatamente de cada item estaria irregular para que possamos analisar e
responder ao questionamento em relação a cada item. Com a questão de maneira genérica, não
conseguimos analisar para acolher ou não o pedido de impugnação apresentado.

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Edital/BECPRP01002.aspx?%2f%2fK%2fJ%2fjjgVDayPX7gQr3EpgYxS0xG2Qqg1DT9TYrcy5VygwDR…

1/2

25/11/2021 09:44

BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Ouvidoria

Transparência

SIC

Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso
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25/11/2021 09:44

BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Fazenda e Planejamento

Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes
Comunicados
Sair

sua conta

Procedimentos

Relatórios

Sanções

Fale Conosco

Catálogo
9:44:42

Número da OC 824404801002021OC00041 - Itens
negociados pelo valor total
Situação EDITAL PUBLICADO
Fase Preparatória

Ente federativo SETEC - Serviços Técnicos Gerais
UC ENTIDADES CONVENIADAS SETEC - SERVIçOS
TéCNICOS GERAIS
Edital e Anexos

Pregão

Gestão de Prazos

Atos Decisórios

28644490800 DANIEL FARIA DE MACHADO

Voltar

Impugnação
FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

24/11/2021 16:33:20

FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

Os descritivos dos modelos licitados estão direcionados a um fabricante específico, com especificações
que impedem a ampla concorrência. Este fato já havia sido informado à comissão quando foi realizada a
Pesquisa de Preços para instrução do presente Edital, mas esta se limitou a informar que as alterações se
propuseram a "garantir o melhor produto possível" e a questionar a qual empresa estaria sendo
direcionada, sendo ainda que as alterações implicam em adquirir produtos de pior qualidade. Porém se a
comissão alterou os descritivos e estes ficaram direcionados e com afirmação inverídica de "melhor
produto", não caberia a nós responder a tal questionamento.

Sendo assim, solicitamos a impugnação deste edital devido às descrições dos modelos estarem
direcionadas a um fabricante específico, fato expressamente proibido pela Lei de Licitações.

Parecer
CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

24/11/2021 16:43:40

Decisão
Indeferido

Parecer
Boa tarde!
Temos 90 itens descritos no edital, precisamos que o senhor seja específico a respeito de qual item e
ainda de qual especificação exatamente de cada item estaria irregular para que possamos analisar e
responder ao questionamento em relação a cada item. Com a questão de maneira genérica, não
conseguimos analisar para acolher ou não o pedido de impugnação apresentado.

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Edital/BECPRP01002.aspx?%2f%2fK%2fJ%2fjjgVDayPX7gQr3EpgYxS0xG2Qqg1DT9TYrcy5VygwDR…
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25/11/2021 09:44

BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Ouvidoria

Transparência

SIC

Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso
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26/11/2021 13:48

BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Fazenda e Planejamento

Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes
Comunicados
Sair

sua conta

Procedimentos

Relatórios

Sanções

Fale Conosco

Catálogo
13:48:05

Número da OC 824404801002021OC00041 - Itens
negociados pelo valor total
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
Fase Preparatória

Edital e Anexos

Ente federativo SETEC - Serviços Técnicos Gerais
UC ENTIDADES CONVENIADAS SETEC - SERVIçOS
TéCNICOS GERAIS
Pregão

Gestão de Prazos

Atos Decisórios

11939464846 CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE S

Voltar

Impugnação
FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

25/11/2021 09:44:37

FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.
Em resposta ao solicitado no indeferimento da impugnação apresentada, as especificações que indicam
direcionamento são a exigência de caixa a 90 graus (que somente dois fabricantes o fazem), fundo de 6
mm (que dos dois anteriores somente um faz), daí se conclui que as descrições do edital estão
direcionadas a um fabricante específico, pois não haveria como a SETEC, por livre iniciativa, alterar estas
especificações, que além da falta grave também prejudicará a realização de serviços de qualidade, visto
que é de conhecimento do setor que utilização de fundo com 6mm é de extremo perigo deste cair ou
quebrar, tanto é verdade que apenas um fabricante dentre as dezenas no país se utiliza deste material no
fundo. Também a exigência de acabamentos externos em UV não implica em qualidade e restringe a
apenas 3 fabricantes o atendimento à esta exigência.
Reitero que as especificações foram alteradas para favorecer um fabricante específico, que não cabe a
nós nomear, e que este Edital deve ser impugnado por esse motivo pela comissão da SETEC e ter os
descritivos alterados para favorecer a ampla concorrência E com descritivos que ofereçam segurança e
qualidade, que por motivos alheios ao nosso conhecimento foram modificados sem a devida orientação
técnica, sob o risco deste PE ser impugnado judicialmente.

Parecer
CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

26/11/2021 13:45:30

Decisão
Indeferido

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Edital/BECPRP01002.aspx?R02hinMk4G8eKNefV2ZY13ylFPZvny3kR1GM4%2faYMWJFPQbUYsdxx…
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26/11/2021 13:48

BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Parecer
Boa tarde. Abaixo segue transcrita a resposta do gestor da ata/contrato aos questionamentos apontados:
Exigência da caixa a 90 graus: Devido a problemas passados com abertura da caixa entre o ombro e a
lateral quando o corpo começa a inchar optamos pela caixa reta que garante uma maior resistência e tem
um aspecto melhor haja visto que a única vantagem da caixa em ângulo é poupar material na confecção
da mesma, sobre a questão de apenas dois fabricantes fazerem não tivemos problema com as propostas
de preços, mais de 2 responderam e como é apenas um ajuste no corte qualquer fabricante consegue
atender.
Fundo de 6mm: Sobre o fundo a medida mínima será 6mm porem todo fabricante pode utilizar a
espessura maior que julgar necessário e os reforços internos como travessa, porem queremos no material
em MDF pois existe um outro tipo de placa que solta farpas além de machucar as pessoas que
manuseiam tem riscos maiores de quebra.
Exigência de acabamentos externos em UV: A exigência da pintura UV nas urnas populares se faz
necessário haja visto que a resistência desse tipo de pintura é muito mais resistente (contra arranhões,
perda de brilho) seu brilho também é bem superior em relação a pintura PU, sendo uma tecnologia já
difundida a décadas.

Ouvidoria

Transparência

SIC

Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso
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26/11/2021 13:48

BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Fazenda e Planejamento

Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes
Comunicados
Sair

sua conta

Procedimentos

Relatórios

Sanções

Fale Conosco

Catálogo
13:48:25

Número da OC 824404801002021OC00040 - Itens
negociados pelo valor total
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
Fase Preparatória

Edital e Anexos

Ente federativo SETEC - Serviços Técnicos Gerais
UC ENTIDADES CONVENIADAS SETEC - SERVIçOS
TéCNICOS GERAIS
Pregão

Gestão de Prazos

Atos Decisórios

11939464846 CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE S

Voltar

Impugnação
FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

25/11/2021 09:43:58

FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.
Em resposta ao solicitado no indeferimento da impugnação apresentada, as especificações que indicam
direcionamento são a exigência de caixa a 90 graus (que somente dois fabricantes o fazem), fundo de 6
mm (que dos dois anteriores somente um faz), daí se conclui que as descrições do edital estão
direcionadas a um fabricante específico, pois não haveria como a SETEC, por livre iniciativa, alterar estas
especificações, que além da falta grave também prejudicará a realização de serviços de qualidade, visto
que é de conhecimento do setor que utilização de fundo com 6mm é de extremo perigo deste cair ou
quebrar, tanto é verdade que apenas um fabricante dentre as dezenas no país se utiliza deste material no
fundo. Também a exigência de acabamentos externos em UV não implica em qualidade e restringe a
apenas 3 fabricantes o atendimento à esta exigência.
Reitero que as especificações foram alteradas para favorecer um fabricante específico, que não cabe a
nós nomear, e que este Edital deve ser impugnado por esse motivo pela comissão da SETEC e ter os
descritivos alterados para favorecer a ampla concorrência E com descritivos que ofereçam segurança e
qualidade, que por motivos alheios ao nosso conhecimento foram modificados sem a devida orientação
técnica, sob o risco deste PE ser impugnado judicialmente.

Parecer
CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

26/11/2021 13:46:11

Decisão
Indeferido

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Edital/BECPRP01002.aspx?R02hinMk4G8eKNefV2ZY13ylFPZvny3kR1GM4%2faYMWJFPQbUYsdxx…
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26/11/2021 13:48

BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

Parecer
Boa tarde. Abaixo segue transcrita a resposta do gestor da ata/contrato aos questionamentos apontados:
Exigência da caixa a 90 graus: Devido a problemas passados com abertura da caixa entre o ombro e a
lateral quando o corpo começa a inchar optamos pela caixa reta que garante uma maior resistência e tem
um aspecto melhor haja visto que a única vantagem da caixa em ângulo é poupar material na confecção
da mesma, sobre a questão de apenas dois fabricantes fazerem não tivemos problema com as propostas
de preços, mais de 2 responderam e como é apenas um ajuste no corte qualquer fabricante consegue
atender.
Fundo de 6mm: Sobre o fundo a medida mínima será 6mm porem todo fabricante pode utilizar a
espessura maior que julgar necessário e os reforços internos como travessa, porem queremos no material
em MDF pois existe um outro tipo de placa que solta farpas além de machucar as pessoas que
manuseiam tem riscos maiores de quebra.
Exigência de acabamentos externos em UV: A exigência da pintura UV nas urnas populares se faz
necessário haja visto que a resistência desse tipo de pintura é muito mais resistente (contra arranhões,
perda de brilho) seu brilho também é bem superior em relação a pintura PU, sendo uma tecnologia já
difundida a décadas.

Ouvidoria

Transparência

SIC
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