
 

 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 

LICITAÇÕES - SUPEL/RO DA EQUIPE DE LICITAÇÃO GAMA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 306/2019 e PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 

0021.256182/2019-41 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finalidade a qualificação 

de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, para aquisição de Notebooks e 

Retroprojetores, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com as 

Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações a qual se aplica subsidiariamente a 

modalidade de Pregão, com os Decretos Estaduais nº 12.205/06, n° 16.089/2011 e n° 21.675/2017, 

Decreto Federal n° 5.450/05, com a Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, com a Lei 

Estadual n° 2414/2011, e demais legislações vigentes, tendo como interessado o FUNDO ESPECIAL 

DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR- FUMRESPOM. 

 

 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

   
IDEAL CONSULTORIA, ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - ME, inscrita no CNPJ 
34.051.274/0001-21, com sede na Rua Eduardo Prado, n. 88, Bairro São José, São Caetano do Sul – 
SP, CEP 09581-200, por intermédio de sua sócia-proprietária, Sra. Débora Claro Granciero, CPF 
310.985.378-74 , vem mui respeitosamente, com fulcro no artigo 41 da Lei 8666/93 e nos itens 
ADENDO MODIFICADOR e item 5 – ENTREGA e sub-item 5.2 Local/Horário para entrega, do edital 
de convocação, dentro do prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL,  em razões e 
elementos fáticos que serão apresentados a seguir: 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE 
 
A presente impugnação apresenta-se tempestiva, pois manifestada no prazo estabelecido 
no edital de licitação. 
Portanto, a impugnante, figurando na condição de licitante e considerando que a data para 
a abertura de proposta deste Pregão está agendada para o dia 18 de Outubro de 2019, é 
veríssima que a presente impugnação é tempestiva, uma vez que apresentada até o 
segundo dia útil anterior à abertura do certame. 
 

2. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Em que pese o respeito da impugnante por este respeitável Pregoeiro, foi verificado que o 
item Notebook possui preço de referência muito aquém dos valores praticados no mercado, 
tornando impossível o fornecimento do item em razão de haverem sido apresentados 
valores de referência com preço inexequível. 
Para comprovar o valor do Notebook indicado no ADENDO MODIFICADOR no ITEM já 
revisado pelo órgão “LEIA-SE”, na descrição do Notebook consta “NOTEBOOK (LAPTOP): 1. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – HARDWARE; PROCESSADOR: VELOCIDADE REAL (CLOCK 
INTERNO) DE 2,4 GHZ OU SUPERIOR; dois ou mais núcleos físicos; Cache de 3MB ou 

superior; Memória RAM: 8 GB ou maior, expansível até pelo menos 16GB;” em que, 
para essa categoria de Notebook os preços estão acima do valor de referência, 
considerando preços de mercado em distribuidores das marcas , Dell, HP, POSITIVO, pois 
trata-se de Notebooks com configurações mais avançadas em termos de  processamento. 
No entanto, o Edital apresenta um valor bem abaixo para a disputa durante a fase de lances. 
Para o valor de referência apresentado no Edital de 2.692,52 reais é possível estimar 
Notebooks de VELOCIDADE REAL (CLOCK INTERNO) de até, no máximo, 2,2 GHz com 4GB 
de memória RAM, para que haja uma disputa justa a todos os participantes do Certame. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=161193
http://www.leigeral.com.br/legislacao/detalhes/7239-RO-Decreto-21-675-2017-Regulamenta-compras-publicas-estaduais
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/decretos/de5450_2005.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/lei-no-2414-de-18-de-fevereiro-de-2011/
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/lei-no-2414-de-18-de-fevereiro-de-2011/


 

 

 

Com relação ao que consta no RETROPROJETOR foi detectado que houve um 
direcionamento de marca pois a única marca que tem a tecnologia 3LCD é a EPSON e com 
a configuração WXGA, e conforme pesquisa de preços com distribuidores autorizados 
considerando o valor máximo de referência do Edital também se torna inexequível.  
Com base nas descrições do Edital o ideal seria utilizar ou tecnologia 3LCD ou DLP com 
Resolução Nativa de 1024x768 na versão XGA e com isso teríamos um certame mais justo 
com base no valor máximo de referência.  
Considerando o item 5, especificamente o item 5.2 - Local/Horário, o endereço de entrega 
que consta no Edital tem o CEP 78.905-040. Foi realizada uma pesquisa no site oficial de 
busca de CEP dos Correios de endereço eletrônico 
http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm, e foi 
apresentado que o CEP supracitado não existe, mas, sim, o novo CEP 76821-254. Entretanto, 
em esclarecimento junto ao órgão, o CEP a ser considerado é 76821-038. 
 

3. DOS PEDIDOS 
 
Ante ao supra arrazoado, esta impugnante requer: 

 
1 – Que seja recebida e reconhecida esta impugnação por este ilustre Pregoeiro, 
sobrestando-se o presente feito até a publicação da decisão administrativa final para fins 
de: 
a) Rever o ADENDO MODIFICADOR, com a finalidade de corrigir as descrições do item 
Notebook readequando a velocidade real de processamento para que não continue com 
valor de referência inexequível e do item Retroprojetor readequando para que não haja 
direcionamento de marca e com configurações com preços inexequíveis; 
b)  Após a correção do quadro, que se marque nova data para a apresentação de propostas, 
lembrando que a mesma deve ser realizada pelo mesmo meio de publicação e respeitados 
os 8 dias úteis entre a disponibilização do edital e a realização da sessão de abertura de 
propostas. 
2 - Seja aplicado ao presente caso o §3^ do artigo 41 da Lei 8666/93. 
Em não sendo recebida e/ou reconhecidos os pedidos insertos acima, requer que seja a 
presente impugnação encaminhada à autoridade hierarquicamente superior, no interregno 
e formas legais. 
Caso seja ao final indeferida a presente impugnação, protesta desde já pela cópia integral 
do processo para fins de encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas e ao 
Ministério Público. 
Protesta-se ainda que, toda decisão decorrente da presente impugnação, seja formalmente 
comunicada a impugnante, através dos e-mails: 
Ideal.acrc@gmail.com e impugna.doc@gmail.com. 

 
Termos em que, 
 
Pede deferimento. 
 
São Caetano do Sul (SP), 16 de Outubro de 2019. 
 

 

 

_________________________________________________________________ 

Débora C. Granciero 

RG:40.485.276-2 SSP/SP  CPF:310.985378-74 

IDEAL CONSULTORIA, ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
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mailto:Ideal.acrc@gmail.com
mailto:impugna.doc@gmail.com

		2019-10-16T17:23:40-0300
	DEBORA CLARO GRANCIERO:31098537874




