GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Célula de Gestão de Licitações e Contratos

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 – CPL/PMB
OBJETO:

AQUISIÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS

DE

AR

CONDICIONADOS

DE

CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE DOS TIPOS SPLIT HI-WALL E PISO/TETO, CONFORME
AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INTERESSADOS:

MK

COM.

E

SERV.

DE

REFRIGERAÇÃO

EIRELI,

CNPJ:

22.793.874/0001-86.

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de impugnação apresentado pela empresa MK COM. E SERV. DE
REFRIGERAÇÃO

EIRELI,

CNPJ:

22.793.874/0001-86,

tempestivamente,

contra

especificações estabelecidos em Termo de Referencia, anexo I, do edital, cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE CLIMATIZAÇÃO DE
AMBIENTE

DOS

TIPOS

SPLIT

HI-WALL

E

PISO/TETO,

CONFORME

AS

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
O pedido de Impugnação foi apresentado tempestivamente, haja vista data da
sessão prevista para o dia 09/09/2020, as 10:00 horas (horário de Brasília-DF). Temos que
a empresa MK COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI alega restrição em relação ao
objeto da licitação por entender que a GARANTIA descrita na CLAUSULA XII do Termo de
referência, gera vicio insanável. Invoca que seja atendido o principio da RAZOABILIDADE,
ISONOMIA e COMPETITIVIDADE, para ao fim requerer que seu pedidos sejam acolhidos,
alterando-se as especificações dos equipamentos a serem licitados por meio do
instrumento convocatório.
É breve relatório.

DO MÉRITO

DAS CLAUSULAS IMPUGNADAS
A

empresa

MK

COM.

E

SERV.

DE

REFRIGERAÇÃO

EIRELI,

CNPJ:

22.793.874/0001-86 requer que seu pedido seja acolhido, alterando-se as especificações
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dos equipamentos a serem licitados por meio do instrumento convocatório, uma vez que
alega restrição em relação ao objeto da licitação por entender que a GARANTIA descrita na
CLAUSULA XII do Termo de referência, gera vicio insanável. Invoca que seja atendido o
principio da RAZOABILIDADE, ISONOMIA e COMPETITIVIDADE, para ao fim requerer
que seu pedido seja acolhido, alterando-se as especificações dos equipamentos a serem
licitados por meio do instrumento convocatório.
A cláusula XII do referido Termo, assim prevê;
XII- PRAZO DE GARANTIA E COMO SERÁ PRESTADA ASSISTENCIA TÉCNICA:
O periodo de garantia está estabelecido nas especificação mínima detalhada dos
materiais, contados a partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo; A
Assistência Técnica deverá ser, comprovada quando da apresentação de documentos
para análise da Comissão de Licitação, tão somente com indicação pela licitante
vencedora de quais empresas irão prestar a assistência técnica durante o período de
garantia oferecido pelo fabricante (sem comprovação de vínculos);
Assistência Técnica Autorizada com sede, no mínimo, na Região Metropolitana de Belém,
com atendimento nos municípios de Marituba, Castanhal, Marabá, Breves, Abaetetuba,
Redenção, Paragominas, Óbidos, Santarém e D. Eliseu, apresentando a declaração com
os dados da Assistência Técnica Autorizada: CNPJ, endereço, e-mail e telefone de
contato;
Fica a Contratada, ao longo do PERIODO DE GARANTIA, obrigada a informar,
tempestivamente e por escrito, à Contratante, qualquer alteração de endereço da sede
Assistência Técnica Autorizada;
Quando comunicada, a Contratada terá 48 horas para prestar atendimento de
manutenção, contados a partir da data/hora da sua solicitação. Em caso de reposição de
alguma peça será concedido um novo prazo de 10 dias, a contar do relatório de visita na
qual se detectou a necessidade da peça; Caso não seja possível a recuperação dos bens
dentro dos prazos e condições previstas no item precedente, a Contratada fica obrigada a
substituir os mesmos, por outro, com as mesmas características e em perfeitas condições
de funcionamento, até que o problema no produto original seja solucionado e o mesmo
devolvido. Neste caso, a Contratada terá o prazo máximo de 30 (Trinta) dias corridos para
a devolução definitiva do produto original, em perfeito funcionamento, ou outro
completamente novo com as mesmas características ou superior;
A Contratada fica obrigada, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de
necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no
mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou
que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, a proceder à substituição
por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior;
Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão
ser novos e originais, com garantia mínima enquanto perdurar o PERIODO DE
GARANTIA; Os chamados técnicos serão sempre realizados por servidor, designado em
portaria, para acionar a Contratada que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada,
deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto
à sua credenciada, obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos;
Todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA
aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão
inteiramente a cargo da Contratada, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus
componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica
credenciada, arcando com quaisquer danos;
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Ocorre que em consulta área técnica, obteve-se o seguinte posicionamento:
Em resposta sobre o questionamento da empresa M K Comércio e Serviços de
Refrigeração Eireli, temos que esclarecer o seguinte:
No Termo de Referência editado por esta DAD/CGRM, tivemos como objetivo obter
respaldo de uma melhor aquisição, ou seja, na exigência de GARANTIA e SUPORTE,
solicitamos cobertura mínima de um ano, e esta se entende que é contra eventuais
defeitos de fabricação, como preceitua a Lei nº 8.078, de 11.09.1990, que dá ao
consumidor esse direito de ter um produto com essa garantia, incluindo a reposição de
peças, além de que tenha assistência técnica local, pois o produto poderá ter algum
defeito durante sua vida útil, não apenas no período de garantia. Vale ressaltar que a
garantia que se refere o TR é sobre serviços e peças que tenham defeito de
funcionamento no período pós venda até a expiração da garantia, obrigação que não está
se exigindo de nenhum pretenso vendedor, mas sim de seus agentes credenciados pelo
fabricante para prestarem os serviços de Assistência Técnica. Portanto, a interpretação do
reclamante está um tanto distorcida, pois não se exige que existam tais custos e estes
sejam embutidos no produto ora em referência, tão simplesmente que seus preços de
venda sejam aqueles que Mercado esteja praticando com competitividade.
Sem outra(s) consideração(ões).

De todo modo as considerações suscitadas pela empresa, foram devidamente
observadas diligenciando sobre os pontos levantados, dos quais tivemos a seguinte
resposta:
Perguntas:
1) A garantia solicitada, além daquela de 12 meses, prevista para defeitos de
fábrica, também compreende a garantia estendida, com fornecimento de peças?
2) Nas cotações produzidas no momento do levantamento de preços, houve
previsão desta garantia?
Respondendo seus questionamentos, informo que:
1) Não, solicitamos apenas cobertura da garantia para um período mínimo de um
ano, e esta se entende que é contra eventuais defeitos de fabricação, como
preceitua a Lei nº 8.078, de 11.09.1990.
2) Não, dificilmente encontramos no mercado, seja ele formal ou virtual, bens com
garantia além de um ano, embora existam empresas que oferecem garantia
estendida, que não é o presente caso. Em nossa pesquisa no E-Commerce, como
pode ser constatado no processo, NÃO OPTAMOS PELA GARANTIA ESTENDIDA,
pela oneração que esse fato incorre.

A garantia indicada pela área técnica demandante está prevista no art. 50 do Código
de Defesa do Consumidor, consiste em hipótese de decadência convencional. Em outras
palavras, o fornecedor ou prestador do serviço convenciona contratualmente com o
consumidor um determinado prazo para que ele, fornecedor/prestador, se responsabilize
pelos vícios decorrentes do produto ou serviço. Importa esclarecer que tal garantia é
complementar ao tempo da garantia legal e não substitutivo.
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Este tipo de garantia não pode se confundir com a garantia estendida Veja-se que a
garantia legal, prevista no artigo 26 da lei nº 8.078/90 (CDC), possibilita que o consumidor
possa reclamar no prazo de 30 (trinta) dias para reclamar vícios aparentes ou de fácil
constatação, quando o produto ou serviço for considerado não durável. Sendo, um serviço
durável, o prazo para reclamar dos vícios é de 90 (noventa) dias, iniciando-se a contagem
a partir da entrega do produto ou da execução do serviço.
Logo, não há que se falar em garantia estendida, como abordado pela impugnante.
Como salientado pela CONJUR "em que pesem as alegações da Requerente, a garantia
exigida por esta Secretaria é contratual e não estendida, esvaziando assim a impugnação
sob comento".
CONCLUSÃO
Após análise apresentada, e com base na fundamentação exposta, observando-se a
manifestação do Setor Demandante (Área técnica/CGRM) e parecer jurídico, DECIDO
conhecer a impugnação interposta, e, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE.
No mais, observando a primazia do interesse público, e o poder de auto-tutela da
Administração Pública, DECIDO ainda aderir a orientação da CONJUR, suspendendo a
sessão marcada para o dia 09/09/2020, as 10:00, visando a adequação do termo de
referencia, para reanálise do item 12 do Termo de Referência e do item 21 do Edital, de
modo a excluir exigências eventualmente abusivas que possam comprometer o caráter
competitivo da concorrência, retornando os autos à CGRM, com posterior retorno a CGLC
para prosseguimento do feito.
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