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RES: Manifestação de Intenção de Recurso - Pregão 01/2020

Neemias Alves Finamor <neemias.alves@selbetti.com.br>
Qua, 30/09/2020 15:28
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>
Cc:  Mauro Rodrigues <mauro.rodrigues@selbetti.com.br>; Alcidinei da Silva Pacheco <alcidinei.pacheco@selbetti.com.br>;
Rafael Fernando Vieira Leopoldo <rafael.leopoldo@selbetti.com.br>; Fernanda Selbach Selbach
<fernanda.selbach@selbetti.com.br>

3 anexos (1 MB)
Ciga - Evidencias de resposta aos itens citados 28092020.pdf; Procuração_Selbetti-Manifesto.pdf; SELBETTI_Recurso
administrativo_assinado.pdf;

Boa tarde
 
Cumprindo o prazo estabelecido no edital e na úl�ma sessão referente ao Lote 01 do Pregão 01/2020, seguem
nossas razões referentes à manifestação de recurso rela�va à habilitação da empresa Simpress como
vencedora do lote 1 deste pregão.
 
Como não está aberta a área para anexar o documento no portal BLL, aguardo confirmação de recebimento
deste email.
 
Caso seja liberado o portal para anexar, nos informe que inserimos o documento no mesmo.
 
 
Atenciosamente,
Neemias Alves Finamor | Coordenador de Soluções
(47) 3441-6000, (47) 98805-2634 | neemias.alves@selbe�.com.br

De: Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br> 
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2020 09:18
Para: Neemias Alves Finamor <neemias.alves@selbe�.com.br>
Assunto: RE: Manifestação de Intenção de Recurso - Pregão 01/2020
 
Bom dia, está correto o entendimento.
De acordo com o item do edital: "26.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e computar-se-ão somente os dias úteis."

De: Neemias Alves Finamor <neemias.alves@selbe�.com.br>
Enviado: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 18:18
Para: Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>
Assunto: RES: Manifestação de Intenção de Recurso - Pregão 01/2020
 
Obrigado.
 
Para confirmação, nosso prazo é de 72 horas úteis, correto?
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Portanto, até Quarta-feira (30/09)?
 
Neemias Alves Finamor | Coordenador de Soluções
(47) 3441-6000, (47) 98805-2634 | neemias.alves@selbe�.com.br

De: Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:48
Para: Neemias Alves Finamor <neemias.alves@selbe�.com.br>
Assunto: RE: Manifestação de Intenção de Recurso - Pregão 01/2020
 
Recebido

De: Neemias Alves Finamor <neemias.alves@selbe�.com.br>
Enviado: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:36
Para: Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>
Assunto: Manifestação de Intenção de Recurso - Pregão 01/2020
 
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro,
 
A Selbe� Gestão de Documentos S/A, na forma do item 17.1 do Edital, manifesta intenção de recurso contra a
decisão que declarou a empresa SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda. vencedora do pregão, sob os
seguintes fundamentos: (i) desclassificação da Selbe� na POC por mo�vos não rela�vos ao atendimento
técnico da ferramenta em acordo com os requisitos do edital, mas por problemas ocorridos em decorrência de
interferência do ambiente de rede (conexão, liberação de portas, etc); (ii) classificação da Simpress na POC
mesmo diante da não demonstração de funcionalidades exigidas pelo Edital; (iii) inobservância do prazo de 5
dias úteis para realização da POC da Simpress conforme disposição expressa no edital e informada na ata de
realização da primeira POC, concedendo vantagem injus�ficada à Simpress; (iv) ausência de mo�vação do ato
administra�vo de alteração da data de 17/09/2020 (conforme ATA da Sessão realizada em 11/09/2020) para
21/09/2020; (v) a proposta da Simpress descumpre itens do edital, notadamente o item 4 – monitor de vídeo
modelo 2 e itens per�nentes aos so�wares; (vi) inconsistência na informação de marca e modelo nas
propostas inicial e final da Simpress; (vii) descumprimento da qualificação técnica através do atestado
apresentado.
 
Aguardamos confirmação de retorno.
 
Atenciosamente,
Neemias Alves Finamor | Coordenador de Soluções
(47) 3441-6000, (47) 98805-2634 | neemias.alves@selbe�.com.br
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