
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 94/201

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2010

Trata-se de Impugnação ao Edital de Licitação Nº 94/2010, Pregão Presencial Nº 

26/2010, apresentado pela empresa PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, datado em 19 de julho 

de 2010, Protocolo  nº 1336-2010, de 21-07-2010.

A empresa  requereu que fosse alterado o edital,  no que se refere ao item 1.0 

-Objeto – servidor de informática.

As razões de impugnação foram recebidas por Protocolo nº 1336, em 19 de julho de 

2010. Assim, RECEBEMOS A PRESENTE IMPUGNAÇÃO e de imediato RECONHECEMOS A 

TEMPESTIVIDADE da interposição.

A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores estabelecem os 

princípios gerais que disciplinam as licitações e também, os contratos administrativos. A mesma, 

constitui-se de normas gerais, aplicáveis aos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios.

Assim,  quando  se  verifica  a  necessidade  de  contratar  e  celebrar  um  contrato, 

realiza-se a licitação, visto que a Administração não pode contratar livremente,  pois deve ser 

respeitado o princípio da igualdade de todos para contratar com a Administração e o princípio da 

moralidade acima de tudo.

Em primeiro  momento,  reza  a  Lei  Federal  n°  8.666-93,  em seu art.  3°,  §  1°,  o 

seguinte: 

É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 

ou  distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 

outras circunstância  impertionente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

          



Com referência as informações alegadas pela empresa Perfil  Computacional Ltda 

são infundadas, pois não procede sua alegação de que apenas uma única empresa poderá 

participar  do  certame,  visto  que  as  Séries  710-Dell,  X3500  IBM,  e  HP  Proliant  ML  150, 

atenderão as especificações do edital e serão aceitas como propostas válidas.

Isto posto, o Edital de Licitação nº 94-2010, Pregão Presencial nº 26-2010, tendo por 

objeto a aquisição de produtos de informática, não afronta a legislação pertinente a matéria e 

não faz privilégio a uma única empresa.

Dessa forma, julgamos IMPROCEDENTE a impugnação ao Edital de Licitação nº 

94/2010 – Pregão Presencial  nº  26/2010 apresentada pela empresa   Perfil  Computacional 
Ltda.

                              Serafina Corrêa, 21 de julho de 2010.

    Jaqueline da Silva Zanini           

       Pregoeira               

          


