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RE: Pedido de Impugnação - PE 019/2021/SESI - 3ª CHAMADA

Comissão Permanente de Licitação <CPL@fiero.org.br>
Seg, 24/10/2022 17:22
Para: Licitação <licitar@modificmoveis.com.br>
Prezado licitante, boa tarde!

Após análise da supervisão requisitante, segue a resposta ao vosso pedido de impugnação:

Em relação a solicitação de retirada da especificação de "Braço com
regulagem de distância lateral dos braços" informamos que a retirada de
tal item, apesar do item não compor requisitos de ergonomia, impacta em
desconforto e poderá acarretar lesões ao colaborador e não fora
especificado por "MERO CAPRICHO", pois visamos atender e fornecer
condições ideais de trabalho a todos os colaboradores, incluindo 
colaboradores que possuem estrutura corporal em que as cadeiras sem
regulagem lateral não atenderiam. 
 
Tratando-se do "Apoio de cabeça item 1", informamos que tal alteração
não impactará na qualidade do produto fornecido, e desta forma acatamos
a solicitação constante em impugnação, sendo o material do apoio de
cabeça ser fabricado em poliuretano injetado ou no mesmo material
utilizado no encosto da cadeira. 
 
Quanto a solicitação de alteração sobre o "Acabamento", apesar da
especificação não frustrar o processo, tendo em vista que a própria
empresa informa que "direciona o processo para pouquíssimas empresas" -
ou seja, há empresas que fornecem tal acabamento, atenderemos à
solicitação pois a emissão de relatório técnico de ensaio acerca da
qualidade da pintura, conforme normas vigentes, comprovam a sua eficácia
e durabilidade.
 
Ante a solicitação de alteração do tipo de licitação para Menor preço por
lote, não haverá modificação, pois busca-se o fornecimento de todos os
itens por uma única 
empresa visando praticidade em futuros trâmites de garantia e/ou
assistência técnica. 
 
Em resposta ao pedido de alteração de Garantia, comunicamos que
acataremos.
 
Por fim, ao que diz respeito a "Declaração de Assistência Técnica", não
procederemos à solicitação, considerando que o item "DA GARANTIA E
ASSINTÊNCIA TÉCNICA" trata acerca deste tema, onde a declaração
indicando revenda ou fornecedor de serviços autorizados a prestar
manutenção/assistência nos é suficiente à temática. 

Diante ao exposto, esta CPL salienta que estará realizando a retificação do edital para sua posterior
republicação.

Agradecemos pela atenção.

Atenciosamente,
 


