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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

PREGÃO PRESENCIAL: 04/2018 

IMPUGNANTE: SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

PRELIMINARMENTE 

A Requerente apresenta impugnação ao edital de Pregão Presencial n° 04/2018, lançado 

por este Consórcio Público Intermunicipal, cujo objeto é a realização de pregão para 

contratação de empresa especializada para aquisição de Equipamentos de Informática 

necessários para o funcionamento do Centro de Especialidades do Paraná - 

CISAMUSEP. 

Na impugnação a Requerente questiona os seguintes pontos, com relação ao item 2- 

a-) a correção ou não das medidas do produto descrito no item 2 do edital,- 

b-) se o adesivo ou plotagem exigida para o equipamento é em toda a parte frontal ou 
apenas parcial; 

c-) se no pregão, para o item 2, também serão aceitos monitores em LED ou apenas em 
LCD; 

d-) se serão aceitos terminal de autoatendimento com gabinete do PC acoplado no seu 
interior; 

e-) que o prazo de entrega descrito no edital é insuficiente, devendo ser de pelo menos 30 
(trinta) dias; 

É o relatório. 

2-) DA FUNDAMENTAÇÃO 

A licitação se consubstancia numa sucessão de atos cujo objeto final é a contratação pela 

Administração seja de uma obra, seja de um serviço, seja da aquisição de um produto. A 

natureza desse procedimento, em junção com as pessoas envolvidas, principalmente por 

ter de um lado a Administração Pública ou pessoa jurídica que atuam em parceria com ela, 

com envolvimento de recursos públicos não se coaduna com procedimentos informais, 

sendo que o processo de licitação é ato da Administração que deve se pautar pelos 

ditames legais, que no caso, em especial pelas disposições da Lei n° 10.520/2002 e da Lei 
8.666/93. 

Os diplomas legais apontados trazem requisitos obrigatórios que devem conter no edital, 

especialmente aqueles constantes do art. 40 da Lei 8.666/93 e art. 40  da Lei 10.520/2002, 

sendo certo que além desses requisitos obrigatórios, outros que possam melhor esclarecer 

o procedimento, dependendo do objeto contratado podem ser inseridos pela Entidade que 

promove o ato para fins de melhor conduzir o certame. 

Uma das obrigações da Administração, consubstanciada no princípio de que o 

procedimento licitatório deve promover a maior amplitude possível de concorrência, é 

de não realizar licitação com direcionamento claro para certas marcas, devendo 

propiciar uma descrição genérica que possibilite que os mais diferentes produtos, da 

mesma espécie possa ter espaço na disputa. 
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No sentido de preservação do princípio da ampla concorrência é que a impugnação da 
Requerente foi manuseada. 

Em ato contínuo foi solicitada a manifestação do setor técnico sobre a impugnação e 
este (a Gerência de Informática) posicionou-se no sentido de reconhecer que as 
insurgências manifestadas possuem parcial procedência, apontando que, realmente, o 
descritivo contido no Edital e no seu Termo de Referência precisa de ajustes e que de 
fato há a necessidade da readequação da descrição do referido item. 

Assim, em relação à descrição contida no edital e aos questionamentos da 
Impugnante entende-se estar ela correta com relação à impugnação que ataca as 
dimensões do equipamento melhor especificação do tamanho do adesivo a ser 
colocado na parte frontal do equipamento e reconhecer a possibilidade do monitor ser 
em tela de LED. 

Os demais pontos atacados, em especial, o prazo de entrega para os demais itens, 
continuam inalterados, por entender que os parâmetros fixados não atentam contra a 
livre concorrência e competitividade do certame. 

Diante dessa constatação, não há outro caminho, para se preservar a legalidade e a 
observância dos princípios que regem o procedimento licitatório senão o cancelamento 
do referido item, retirando-o do Edital em referência, bem como da sessão designada 
para o dia 29/03/2018, para que o setor responsável corrija as imperfeições contidas 
para fins de submissão de sua contratação a um futuro procedimento licitatório. 

A escolha pelo cancelamento do item se faz em razão da preservação do certame 
propiciar a aquisição de outros itens cuja impugnação não foi realizada, agilizando a 
contratação de bens que a Entidade possui interesse. 

3-) CONCLUSÃO 

Diante do exposto decido por conhecer da impugnação, por ter sido apresentado dentro do 
prazo previsto para impugnação do Edital, e no seu mérito, decido pelo seu deferimento 
parcial, para fins de cancelar o item atacado, qual seja, o item 2 do certame, mantendo 
inalteradas as demais disposições, bem como a realização da sessão no dia já 
previamente designado em Edital. 

Maringá/PR, 28 de março de 2018. 

Rafaela Koga Petru!io' umagae 
Pregoeira 
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