À Prefeitura Municipal de Cajuru

Ao Ilmo (a). Sr (a). Pregoeiro (a) e membros da Comissão de Licitação

Ref.: Pedido de impugnação do edital de licitação – Pregão
Presencial nº 031/2018

A PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA., CNPJ nº 08.228.010/0004-33, com sede
Rodovia BR-262, nº 222 - Galpão 01 - Módulo 01 - Vila Bethânia - CEP: 29.136-010, por seu representante legal,
vem, respeitosamente, perante Vossas Senhorias, na qualidade de licitante, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
ao Edital do Pregão Presencial nº 031/2018, o que faz pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

I – DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
Conforme o edital de licitação, referente ao pregão presencial nº 031/2018, o prazo para o
licitante solicitar impugnações é em até de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o
recebimento das propostas.
Verifica-se, assim, que estando designada a data de 25 de junho de 2018, segunda-feira, para o
início da sessão pública do pregão, o prazo para pedir esclarecimentos esgota-se no dia 20 de junho de
2018, quarta-feira.
Cabível e tempestiva, portanto, a presente solicitação, devendo ser recebida e provida para os
fins de direito, conforme fundamentos abaixo.

II - DOS FATOS E FUNDAMENTOS
A PORT é uma das maiores empresas do Brasil no segmento de informática, completamente
capacitada para atuação na área objeto do certame em tela, e pretende ingressar na presente licitação,
cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS NOVOS E/OU
COMPATÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA”.

IV – DA PROPOSTA DE PREÇO

De acordo com o item 9.4.5.: ‘’Prazo de entrega do(s) produto(s) cotado(s), que deverá ser de, no
máximo, 02 (dois) dias corridos contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada;’’
A imposição de prazo de entrega tão curto, além de restringir o universo de
competidores em uma modalidade de licitação concebida exatamente para aumentar a competição e a
competitividade, certamente imporá preços mais elevados, mesmo que se trate de um fornecedor
estabelecido no Estado do São Paulo porque, atrás do fornecedor há toda uma cadeia de produção,
distribuição, logística, etc., tudo a recomendar adoção de critérios baseados no princípio da razoabilidade,
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principalmente quanto a exigências restritivas e um adequado planejamento do suprimento da máquina
administrativa.
Veja-se o que está disciplinado no § 1º, inciso I, do art. 3º da Lei nº 8.666/93:
‘’§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade,
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste
artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº
12.349, de 2010).’’
Sendo assim, é viável a fixação de prazos razoáveis para entrega dos produtos objeto do certame,
principalmente porque, repita-se, o que se pretende é um registro de preços em que o fornecimento será
parcelado, por doze meses, de fácil planejamento, conforme determina o art. 15, § 7º, da Lei nº 8.666/93,
a seguir transcrito:
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - A especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II - A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas
técnicas quantitativas de estimação;
III - As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.
[...]
A estimativa, como determinado pelo inciso II acima, pode ser obtida pela análise histórica de
consumo.
O processo se trata de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, que permite ao
administrador de material manter um planejamento mínimo para que seus fornecedores possam entregarlhe os suprimentos com tempo razoável.
Para o bom desenvolvimento e melhor aproveitamento das propostas comerciais apresentadas,
solicitamos que o menor prazo de entrega, seja de aproximadamente 10 (dez) dias, a contar da solicitação.

V – ANEXO I
Aproveito a oportunidade, para questionar sobre um item específico. No termo de referência, no item 11, está a
seguinte descrição: ‘’CARTUCHO NOVO ORIGINAL TINTA BLACK HP21(C9351) HP27(8727) HP56 (665)’’, ou seja, são
mencionados 3 (três) diferentes cartuchos, qual será o correto?
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VI – CONCLUSÃO

Isto posto, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA., respeitosamente, requer resposta
do questionamento levantado.

De Viana / ES para Cajuru / SP em 20 de junho de 2018

Victor Henrique
Departamento de Licitação
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.
Doc. Identidade MG 17.238.316 SSP-MG
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