
DESPACHO Nº JFES-DES-2019/18787
Referência: Processo de Outros Assuntos Administrativos Nº JFES-ADM-2019/00048 ,
17/06/19 - JFES.
Assunto: Licitação

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES,

Trata-se de processo administrativo para eventual aquisição de
equipamentos para renovação e ampliação da infraestrutura tecnológica do parque
computacional das Subseções Judiciárias através de Ata de Registro de Preços, ao
custo estimado e máximo aceitável de 4.116.394,72 (quatro milhões, cento e
dezesseis mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

Às fls674-678, impugnação interposta pela empresa IDT Corp Comércio e
Tecnologia da Informação Eireli ao Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2019. Alega
a impugnante que a exigência constante do item 3.1 restringe a participação de mais
de um parceiro no procedimento licitatório tendo em vista que os fabricantes que
comercializam os equipamentos para os referidos itens que atendem ao edital
tomam como política interna de tratamento aos parceiros (revendas e distribuidores)
o registro de oportunidade que significa que, para cada procedimento licitatório,
qualquer tipo de documento somente será emitido para um único parceiro. Requer,
assim, o acolhimento da impugnação para a retirada da exigência de apresentação
de qualquer documento emitido pelo fabricante e que todas as declarações sejam
emitidas pelo próprio licitante, não sendo necessária intervenção de autoridades
superiores.

À fl. 679, a Seção de Licitações (JFES-DES-2019/18686) informa a
tempestividade da impugnação apresentada.

Às fls. 681-745, a área técnica apresenta novas especificações técnicas.

Às fls. 746-747, a Coordenadoria Jurídica (JFES-PAR-2019/00478),
destaca, inicialmente, a ausência de qualquer documento que demonstre a
regularidade da representação da impugnante e recomenda que seja orientada para
saneamento da pendência. Em relação às alegações impugnativas esclarece que a
impugnante insurge-se contra a exigência contida no item 3.1 do Anexo II do Edital
de Pregão Eletrônico nº 33/2019[1]. Verifica, todavia, que a área técnica juntou aos
autos novo Termo de Referência, com alteração dos itens relacionados aos pontos
atacados da impugnação. Assim, aprova o Termo de Referência de fls. 681-745, e,
recomenda-se que as razões impugnativas sejam conhecidas e providas,
republicando-se o edital de licitação.

Decido.

Em princípio, verifica-se que a área técnica assentiu com argumento da
impugnante, posto que providenciou novo Termo de Referência contemplando a
alteração do item impugnado pela licitante.

Desse modo, acolho o parecer JFES-PAR-2019/00478 da Coordenadoria
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Jurídica (fls. 746-747), e tenho por conhecer da impugnação interposta pela
empresa IDT Corp Comércio e Tecnologia da Informação Eireli (fls. 674-678)
dando-lhe provimento.

Assim sendo, aprovo o novo Termo de Referência e determino a
republicação do Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2019, reabrindo-se o prazo para
apresentação de propostas.

Ainda, notifique-se a impugnante quanto à necessidade de regularizar a sua
representação nos autos, com fundamento no art. 6º da Lei nº 9.784/99[2].

 

[1] 3.1. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados,
deverá apresentar declaração do fabricante específica para o edital, autorizando a
empresa licitante a comercializar e prestar os serviços de garantia exigidos.

[2] Art. 6º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de
eventuais falhas.

Vitória, 02 de outubro de 2019.

 

CRISTIANE CONDE CHMATALIK
Juíza Federal Diretora do Foro
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