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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2015 
DECISÃO N.º 10/2015 

 
Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preço para eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
OUTSOURCING GERENCIADOR DE IMPRESSÃO, com a locação de 
impressoras laser multifuncionais, sem uso, não recondicionadas, com manutenção 
preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes 
necessários, bem como de todos os suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso, 
não reciclado e não remanufaturado, sem fornecimento de papel, de acordo com as 
características especificadas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 
1.1.  O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de 
suas atribuições por força do art. 11º do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria nº 064, de 
26 de dezembro de 2014 do CFMV, apresenta para os fins administrativos  que se 
destinam suas considerações e decisões acerca do pedido IMPUGNAÇÃO ao edital. 
 
1.2. Trata-se do pedido de impugnação ao Edital nº 12/2015, interposto pela empresa 
TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, por meio de seu 
representante Sr. Guilherme O. Caixeta Borges, folhas 436 a 448 do Processo 
Administrativo nº 3406/2014. 
 
2. DA DATA DO ENVIO DO PEDIDO  

 
2.1. Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade do referido pedido 
apresentado. 

 
1.2.1. O edital dispõe no item 9.1. “até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o 
ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para 

o endereço eletrônico pregao@cfmv.gov.br.” 
 

1.2.2. Diante disso, o pedido em questão, foi apresentado no e-mail institucional 
pregao@cfmv.gov.br, no dia 31/07/2015, às 17h05. Deste modo, o pedido 
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encontra-se TEMPESTIVO, estando em observância com a jurisprudências do 
TCU, conforme acórdão nº 1871/2005 Plenário. 

 

3 –DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE 
 
3.1. Em resumo, a empresa TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
LTDA, apresentou os seguintes pedidos: 
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4 - DA MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA 
 
4.1 Após o recebimento da solicitação, este Pregoeiro solicitou à manifestação da área 
demandante por se tratar de questionamentos técnicos, conforme fls. 449/450. 
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4.2. No dia 11 de agosto de 2015, os autos foram devolvidos para este Pregoeiro com a 
manifestação da área técnica com os seguintes termos: 

 

 
 
5 - DA CONCLUSÃO 
 
5.1. Diante de todo o exposto e por força do art. 11, inciso II do Decreto 
5.450/2005, este Pregoeiro decide por conhecer da impugnação interposta pela 
empresa TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, para, no 
mérito, DAR-LHE provimento.  
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5.2. Sendo assim, será feita a retificação do edital e abertura de prazo após a sua 
republicação, consoante ao que estabelece o § 4° do art. 21 da Lei nº. 8.666/93. 
 

Brasília, 13 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 


