
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º 0.00.002.000399/2015-01
Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2015
Aquisição de material de expediente.

Ementa:  Análise  da  impugnação  ao  Edital  interposta  pela  J.C.A.  De  Lima  Componentes
Eletrônicos - EPP

 

I – DOS FATOS

Trata-se  da  análise  da  impugnação  ao  Edital  interposta  tempestivamente,  pela
Empresa  J.C.A. De Lima Componentes Eletrônicos - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 11.686.277/0001-36, com sede na Rua Fernandes Portalegre, 761 –
Casa 02 – Jardim Maringá, São Paulo/SP, neste ato representada pelo Senhor José Carlos Alves
de Lima.

II – DO PLEITO

  1.      A empresa J.C.A. De Lima Componentes Eletrônicos - EPP apresentou impugnação ao
edital do Pregão em comento, cujo objeto é a aquisição de material de expediente, para atender
às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público.

2.      Intenta, a Impugnante, a republicação do edital, com dilatação do prazo de entrega de 05
dias  para  30  dias,  facilitando  a  entrega  dentro  do  prazo,  contribuindo  para  uma  melhor
competitividade entre as licitantes.

III – DA APRECIAÇÃO

 

 Da análise dos argumentos da impugnante elaborou-se juntamento  com a área
demandante, a seguinte resposta:

Feita  a  análise  do  pedido  de  dilatação  do  prazo  de  entrega  para  30  dias,
informamos que o prazo questionado pelo fornecedor de 5 dias não está de acordo com o edital, o
qual  estipula  o  prazo de 15  dias  corridos  para  a  entrega.  No  entendimento  desta  Seção  de
material o prazo é razoável e não há necessidade de expandi-lo. 
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IV - CONCLUSÃO

Assim, com base no inciso II, do art 11, do Decreto 5.540/05, conheço o pedido de
impugnação,  por  tempestivo,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento  por  ausência  de
fundamentação plausível na sustentação do pleito da Impugnante.

O  presente  pedido  de  impugnação  não  será  encaminhado  para  decisão  da
Autoridade superior, tendo em vista não se tratar de recurso administrativo previsto no inciso XVIII,
do art 4, da Lei 10.520/2002.

Brasília, 05 de Junho de 2015

FABIANA BITTENCOURT

Pregoeira / CNMP
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