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PROCESSO LICITATÓRIO 01/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 

NOTA ESCLARECEDORA Nº 02/2019 

 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 01/2019, 

instaurado na modalidade Pregão Presencial nº 01/2019, cujo objeto é a aquisição de poltronas 

para o plenário, torna público aos interessados a seguinte nota esclarecedora. 

 

O princípio da competitividade é um dos princípios que norteiam a Administração 

Pública. Tanto é verdade que o art. 3º, § 1º, inciso I, veda aos agentes públicos, admitir, prever, 

incluir ou tolerar, no edital, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo. Em obediência ao presente princípio, fica ratificado a dispensa de 

apresentação de laudos ergonômicos pelas licitantes, uma vez está sendo exigida amostra que 

passará pela análise em obediência as normas técnicas inerentes ao objeto licitado. 

 

No mesmo sentido é dispensável a apresentação de carta de acreditação junto a 

Abergo e documento do profissional. 

 

No que tange a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 5 anos, a 

apresentação será exigida apenas do licitante proponente declarado vencedor do certame. Neste 

sentido é a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através da Cartilha 

intitulada “Principais irregularidades encontradas em editais de licitação”, da qual extrai o 

seguinte excerto, página 21. 

 

“(...) 

 

É claro que os produtos a serem adquiridos deverão possuir um mínimo de 

qualidade aferível. O que não se permite no instrumento convocatório 

é a exigência de certificado de garantia técnica para todos os 

participantes do certame, o que acaba por restringir à ampla 

participação no certame. 

 

Atendidos os requisitos indispensáveis à prestação satisfatória do objeto do 

procedimento licitado, é lícito exigir da vencedora a garantia de fábrica 

para assegurar a boa execução do objeto licitado”. 

 

Neste sentido o Egrégio Tribunal de Contas de Minas Gerais, nos autos da Denúncia nº 

862.849, já pronunciou. 

 

Diante disso a garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação emitida pelo 

fabricante com firma reconhecida em cartório, será exigida da licitante declarada vencedora. 

 

Sete Lagoas, 5ª feira, 21 de março de 2019. 

 

 

DEISE STEFHANIE FERREIRA DA SILVA 

Pregoeira. 


