
Prefeitura Municipal de Carandaí 
Unidos por uma cidade melhor 

Adm. 2015-2016 

Processo Licitatório nº 004/2015 

Modalidade – Pregão nº 004/2015 

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender os serviços 

pedagógicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

 

 

DESPACHO 

 

 

Despacho relativamente à solicitação de Esclarecimentos 

interposta pela REF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA em face 

do Edital de Licitação do Processo nº 004/2015, Pregão nº 

004/2015 

 

 

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, na sede da 

Prefeitura Municipal de Carandaí – MG, no Setor de Licitação, o Pregoeiro, Sr. Gustavo 

Franco dos Santos, procedeu à análise da solicitação de Esclarecimentos interposta pela 

Empresa REF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. 

 

I – Do Relatório 

 

A Empresa REF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, interpôs solicitação de 

Esclarecimentos ao edital da licitação do tipo Pregão de n° 004/2015 no dia 20 de 

janeiro de 2015, o qual se destina à Aquisição de equipamentos de informática para 

atender os serviços pedagógicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

A Empresa REF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contesta, através de seus 

pedidos de esclarecimentos, os direcionamentos das especificações para as marcas 

RICOH e HP e a limitação da quilometragem.  

É o relatório.  

 

II – Das Preliminares  
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Ao pregoeiro incumbirá proceder ao juízo de admissibilidade da impugnação, 

verificando a presença dos pressupostos recursais. Nesta seara é oportuna a 

jurisprudência do TCU, conforme a seguir1: 

 

 

Isto posto, tem-se, portanto, que o juízo de admissibilidade da intenção de 
recorrer, na modalidade de pregão – tanto eletrônico como presencial – levado 
a efeito pelo Pregoeiro, deve limitar à analise acerca da presença dos 
pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação)... 

 

 

É cediço, portanto, que caberá ao pregoeiro antes de dedicar-se à análise de 

mérito das razões apresentadas, decidir por conhecer ou não da impugna. 

O Pedido de Esclarecimentos, interposto pela REF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA é tempestiva, pois foi interposta no prazo delimitado pelo Subitem 5.2 do Edital do 

Pregão 004/2015, ou seja, até o segundo dia útil que anteceder a sessão pública.  

 

III – Das Formalidades  

  

Cumpridas as formalidades legais, nos termos postos, registre-se que foi dada a 

publicidade exigida por lei, estando o texto do Pedido de Esclarecimento disponível a 

qualquer interessado.  

 

IV – Dá Análise da Impugnação  

  

Após exame baseado nas alegações da Solicitante, expostas na presente peça,  

passemos à análise destas, observados os princípios da Legalidade, da Razoabilidade, da 

Proporcionalidade, Celeridade e Eficiência, bem como as disposições contidas no Ato 

Convocatório e seus Anexos.  

                                                           
1 TCU Acórdão 339/2010 – Plenário, disponível em 

http://pt.scribd.com/doc/74494983/TCU-AC6RDAO.  
 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
Unidos por uma cidade melhor 

Adm. 2015-2016 

As alegações da Empresa Impugnadora têm relevância e sentido, pois ao 

conferimos as descrições verificamos que elas realmente desembocam em marcas 

predeterminadas, o que inviabiliza a competitividade e macula a igualdade entre os 

licitantes.  

Assim, diante deste quadro, e pelo fato das estimativas de preços estarem 

maculadas, não é razoável, legitimo e aconselhável continuar com o certame ou proceder 

a uma errata.  

Portanto, é necessária a anulação do certame para que se possa confeccionar 

novas estimativas com descrições genéricas que não maculam a competitividade e 

igualdade do certame.  

  

V – DECISÃO 

 

Isto posto, CONHEÇO o Pedido de Esclarecimento, para DAR-LHE PROVIMENTO. 

Fica, ainda, ANULADO o Processo Licitatório nº 004/2015, na modalidade – 

Pregão nº 004/2015. 

 

 

Carandaí, 20 de janeiro de 2015. 

 

 

 

Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro 

 


