








 

Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 201805000104234

Referência : Pregão Eletrônico nº 061/2018

Objeto : Aquisição de equipamentos e licenças de software

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se  da  análise  da  impugnação  interposta  pela  empresa  CAM  TECNOLOGIA

EIRELI  -  ME,  ao  edital  nº  061/2018,  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  DO  TIPO

MENOR PREÇO, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo por finalidade o SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS,  que tem por  objeto a aquisição de  equipamentos e licenças de

software, visando a  expansão do serviço de telefonia VoIP, com a finalidade de atender as

unidades administrativas e judiciais que serão instaladas no prédio do Tribunal de Justiça, após

a  conclusão  da  reforma  predial,  ante  as  supostas  irregularidades  presentes  no  edital  de

convocação.

DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

Serão elencados aqui,  face à exiguidade de tempo, apenas os tópicos elencados na

impugnação tendo em vista ser desnecessário a repetição de toda a argumentação.
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Alega a impugnante que a exigência de vinculação de marca dos aparelhos IP's à marca

do  sistema  de  telefonia  existente  limitará  a  participação,  no  certame,  apenas  aos

representantes da fabricante Avaya, afrontando, dessa forma, o princípio da isonomia e inibindo

a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Cita, para ilustrar seus argumentos, o § 1º do art. 3º da Lei 8.666/93.

Ao fim, requer a suspensão do procedimento administrativo a fim de que seja revisado o

ato convocatório e sanadas as irregularidades apontadas.

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após  apreciar  as  razões  apresentadas  bem como  as  informações  da  área  técnica,

requisitante dos serviços, tem-se que:

1.  Não  há  se  falar  em  alteração  do  ato  convocatório  buscando  a  alteração  das

especificações dos produtos a serem adquiridos sob o argumento de redução da competição

ou afronta ao Princípio da Isonomia. É poder discricionário da Administração elencar, em seus

editais, destinados a aquisição de produtos ou contratação de serviços, as especificações que

entender  necessárias  para  o  melhor  atendimento  de  suas  necessidades  desde  que  tais

especificações não sejam direcionadas a um só fornecedor.

2. A não concordância de interessados em participar do certame não pode sobrepujar os

interesses da Administração.

3. Como o próprio impugnante mencionou, o certame não ficará restrito a um só licitante

mas sim a todos aqueles representantes da fabricante Avaya.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro da impugnação apresentada por considerá-la tempestiva e, pelas

razões acima apontadas, decide pela manutenção do edital pois totalmente compatível com o

disposto nas Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e Lei Estadual 17.928/2012.

Goiânia, 27 de novembro de 2018 Rogério Jayme

Pregoeiro
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