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• Do: Setor de Licitações  

• Para: SEMGEPA 

• Processo Administrativo n.º 0122028/2020 

• Interessado: Secretaria Municipal de Gestão, dos Recursos Humanos e do 

Patrimônio - SEMGEPA 

• Assunto: Solicitação de informações para responder questionamentos acerca 

do objeto descrito no Termo de Referência do presente PA. 

 

Memorando 11/2021 

 

Ilustríssimo, com o agendamento da sessão e disponibilização 

do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021 que vislumbra atender o requisitado no 

memorando 02/2020. Chegou a esta CPL, por meio de e-mail (anexo), um pedido 

de informação acerca dos itens 35, veja o item: 

Item 35 - MOUSE PAD, USB, ÓPTICO, MICROCOMPUTADOR, 

COMPATÍVEL WINDOWS 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 E XP, 3 UN, 800 

DPI.  (grifo nosso)...” 

   Ocorre que na presente data, ao questionar a autoridade 

solicitante por meio do memorando 10/2021, foi prontamente respondido e ao 

analisar, observo que houve uma mudança na especificação do item veja; 

“Tendo em vista o pedido de esclarecimento apresentado no âmbito 

do Pregão Eletrônico 03/2021, informo que a correta descrição do item 

é: MOUSE PAD LISO COM BASE EMBORRACHADA, 

COMPRIMENTO: 21 CM DE LARGURA: 18 CM DE ALTURA, 0,3 

CM, NA COR PRETA.”(grifo nosso) 

Por resguardar a legalidade da fase externa da presente 

licitação, e pelo fato da resposta influenciar diretamente na descrição do item 

questionado em outrora, informo a esta solicitante que o mesmo deverá ser 
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cancelado, uma vez que se ventilarmos em republicar os termos do Edital com 

as devidas correções e assim reabrindo o prazo legal, deverá ocorrer novas 

cotações, uma vez que; na ótica deste pregoeiro, afetará o valor cotado e por 

consequência o referencial, desta forma os dispositivos legais nos limitam. 

A partir da leitura do § 4o do art. 21 da Lei no 8.666/1993, 

depreende-se que qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 

forma como se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das proposta (o que não foi o caso): 

“Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas” (BRASIL, 1993, grifo nosso) 

Em igual sentido, observa-se a disposição do art. 20 do Decreto 

no 5.450/2005: 

“Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-

se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas” (BRASIL, 2005b)..  

Diante de tais disposições, o TCU entende pela necessidade de 

reabertura do prazo quando as alterações, de fato, afetarem a formulação das 

propostas: 

“quando constatar em seus procedimentos licitatórios a necessidade 

de prestar esclarecimentos suplementares, o faça em tempo hábil, 

possibilitando aos interessados avaliarem os efeitos de tais 

informações em suas propostas, reabrindo o prazo da licitação, se 

configurada a hipótese prevista no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/93, com 

vistas a afastar o risco de refazimento de seus certames licitatórios 
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(BRASIL, 2008c, grifo nosso).reabra o prazo inicialmente estabelecido 

quando houver alteração do edital que afete a formulação de 

propostas, nos termos do art. 20 do Decreto no 5.450/2005 (BRASIL, 

2008d, grifo nosso) 

Nesse mesmo diapasão, ao reanalisar a resposta do 

questionamento 01 (memorando 331/2021-SEMGEPA) acerca dos itens 48,49 e 

50, observa-se que trouxe uma nova especificação dos itens a serem licitados. 

Desta feita, alterando substancialmente a elaboração da proposta dos licitantes 

e até o valor cotado. 

Assim sendo, informo ao Ilustríssimo Secretário da SEMGEPA, 

o qual cumprimento com distinta consideração e apreço, acerca das informações 

retro e da consequência dos itens, para que o mesmo possa tomar as medidas 

cabíveis, seja a abertura de um novo processo ou a que entender pertinente. 

Oportunamente informo que devido ao tempo transcorrido até a presente data e 

a abertura do presente PA a sessão do Pregão 03/2021 será mantida, 

ocasionando o cancelamento dos itens citados (35,48,49 e 50) e o 

prosseguimento dos outros. 

 

Marechal Deodoro – Alagoas, 23 de março de 2021 

Atenciosamente, 

 

 

Otto Brasileiro Monteiro 

Pregoeiro  

 





CPL MARECHAL DEODORO <cplmarechaldeodoro@gmail.com>

Esclarecimento PE 03/2021
2 mensagens

patricia.lima@kotta.com.br <patricia.lima@kotta.com.br> 23 de março de 2021 10:36
Para: cplmarechaldeodoro@gmail.com

Bom dia!        

Por gentileza, solicito esclarecimentos referente ao item abaixo descrito, se trata de Mouse Óptico ou Mouse Pad,
visto que se inicia como mousepad, porém todo o descritivo se trata apenas de mouse:

35 - MOUSE PAD, USB, ÓPTICO, MICROCOMPUTADOR, COMPATÍVEL WINDOWS 95, 98, ME, NT
4.0, 2000 E XP, 3 UN, 800 DPI.

Att

CPL MARECHAL DEODORO <cplmarechaldeodoro@gmail.com> 23 de março de 2021 11:41
Para: patricia.lima@kotta.com.br

Bom dia, iremos entrar em contato com o setor responsável pela elaboração do Termo de Referência e entraremos
em contato dentro do previsto estabelecido neste Edital.

CPL - Marechal Deodoro/AL
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail - Esclarecimento PE 03/2021 https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3ed1b867e7&view=pt&search=all...

1 of 1 23/03/2021 12:19




















