
PARECER Nº JFES-PAR-2019/00478
Referência: Processo de Outros Assuntos Administrativos Nº JFES-ADM-2019/00048,
17/06/19 - JFES.
Assunto: Licitação

Cuida-se de Impugnação ao edital de Pregão Eletrônico nº 33/2019, que
tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição, POR LOTES, de
equipamentos para renovação e ampliação da infraestrutura tecnológica do parque
computacional das Subseções Judiciárias localizadas no interior do estado do ES.

Tal impugnação fora interposta pela empresa IDT CORP COMÉRCIO E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, conforme razões apresentadas às f.
674/678.

Novo Termo de Referência apresentado às f.  681/745.

Vieram os autos para análise.

É o relatório, no essencial. Passo a opinar.

1. De início, destaco a tempestividade da presente impugnação, porquanto
observado o prazo previsto no art. 18, caput do Decreto nº 5.450/2005[i], vez que
apresentada em 01/10/2019, estando a licitação designada para o dia 03/10/2019,
conforme aviso de licitação com cópia à f. 666.

No que se refere, no entanto, à regularidade da representação da
Impugnante, tem-se que não foram apresentados documentos que demonstrem ser o
signatário do documento em análise legitimado para representar a empresa, de modo
que, recomendo que seja a mesma orientada para saneamento da pendência em
tratativa.

2. Prosseguindo, passe-se à análise individual das alegações impugnativas:

Insurge-se a impugnante contra a exigência contida no item 3.1 do Anexo II
ao Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2019:

3.ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

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.

Argumenta que os fabricantes que comercializam os equipamentos para os
referidos itens que atendem a este edital tomaram como política interna de tratamento
aos parceiros (revendas e distribuidores), emitir para cada processo licitatório, qualquer
tipo de documento para somente um parceiro, ou seja, a fim de restringir a participação
de mais de um parceiro por processo licitatório.
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Quanto ao tema, verifico que a área técnica juntou aos autos novo Termo
de Referência às f.  681/745, com alteração dos itens relacionados aos pontos
atacados da impugnação.

Sem maiores considerações, portanto, dada a singeleza da questão, é de
se opinar pelo acatamento do questionamento em apreciação, devendo o Edital de
Pregão Eletrônico 33/2019, bem como seus anexos serem republicados.

3. Em síntese, portanto, aprova-se o Termo de Referência de f. 
681/745, e, recomenda-se que as razões impugnativas sejam conhecidas e
providas, republicando-se o edital de licitação.

4. Quanto à ausência de comprovação da regularidade da representação
da Impugnante, com fundamento no art. 13 do CPC[ii], aplicada subsidiariamente ao
processo administrativo (art. 15 do CPC[iii]), recomendo a sua notificação para
saneamento da pendência identificada.

 

 

 

 

 

[i] Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

[ii] Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação
das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:

I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;

II - ao réu, reputar-se-á revel;

III - ao terceiro, será excluído do processo

[iii] Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.

É o Parecer.

Vitória, 02 de outubro de 2019.

 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

2

JF
E

S
P

A
R

20
19

00
47

8A

Assinado digitalmente por MARGARETH SANTOS ROCHA.
Documento Nº: 2656640-412 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action

Ju
stiça Federal

S
e

ç
ã

o
 Judiciária do Espíri

to
 S

a
n

to747



MARGARETH SANTOS ROCHA
COORDENADOR DE NÚCLEO EM EXERCÍCIO
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