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RESPOSTA IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2020

INTERESSADO: LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

PROCESSO: 1507/2020

ASSUNTO: Impugnação Edital Pregão Presencial nº 077/2020

Trata-se de impugnação, interposta pela empresa LF COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, devidamente
qualificada, através de seu representante legal, contra edital de licitação, Registro de
Preços, para futuras e eventuais aquisições de Materiais de Consumo, Permanentes e
Licenças de Uso de Softwares de Informática, em atendimento às necessidades das
diversas Secretarias Municipais.

I - DOS FATOS:

A recorrente pede para retificar o edital com a especificação técnica

descritiva dos itens abaixo relacionados constantes no Termo de Referência, Anexo I:

...“É obrigatório declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento”

 Items que apontam estes requisitos estão no Anexo I - Termo de Referência (pagina 39 em
diante)

21360-APARELHO DATA SHOW:

49347 COMPUTADOR DESKTOP 8 GERAÇÃO:

11129-MICROCOMPUTADOR:

15104-MONITOR:

28058-PROJETOR MULTIMIDIA - DATA

II - DA TEMPESTIVIDADE

A impugnação foi apresentada de forma tempestiva, o que leva a análise

do mérito.
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IV – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, chega-se à conclusão de que a cláusula ora discutida,

previstas no edital, contrariam normas legais que disciplinam a matéria.

Desta forma, vislumbram-se razões para alteração dos supramencionados,

dada a clareza da redação expressa, no que tange a menção da sua aplicabilidade na

forma da legislação vigente, RAZÕES PELA QUAL DEFIRO PROVIMENTO. AO
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO, o qual se concretiza, atraves do 1º
Adendo Modificador.

Entretanto O local e data para a disputa permanece inalterado. Conforme ratifica
a lei 8.666 art. 21 § 4º que preconiza:

§ 4o 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.

É como decido.

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão para

conhecimento geral dos interessados junto ao site www.primaveradoleste.mt.gov.br –

EMPRESA - Editais e Licitações, bem como se procedam às demais formalidades de

publicidade determinadas em lei.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2020.

*Adriano Conceição de Paula

Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br

