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Referência: Pregão Eletrônico – PE nº 001/2011 

 
Assunto: Serviços de Impressão, via rede e/ou mainframe . 

 
PARECER DA PREGOEIRA 

 
Trata-se de Impugnação ao Edital em referência, apresentada tempestivamente pela empresa 
DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.  
 
Inicialmente gostaríamos de esclarecer que os documentos do certame são padronizados pela 
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE: Edital, Minuta de Contrato e 
Documentos de Habilitação. Ademais, o Edital é claro e detalha os itens necessários à 
Administração Pública, conforme o art. 3º, da Lei 8.666/93, “... da vinculação ao instrumento 
convocatório ....”.  
 
Quanto as questões levantadas devemos apresentar as seguintes informações: 
 

1 – DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO NA SEPLAG. O subitem 6.1 não obriga que 
somente os registrados no Cadastro de Fornecedores do Estado, mantido pela 
SUBLO/SEPLAG, participe do certame. A documentação de habilitação está descrita no item 
12 do Edital e consta no subitem 12.4 os procedimentos para os detentores de Registro 
Cadastral do Estado. 
 
2 – DO DETALHAMENTO ILEGAL DO CONTEÚDO DO ATESTADO DE APTIDÃO. O 
subitem 12.2.4 letra a) do Edital, pretende que as informações prestadas pelos pretensos 
licitantes, tenham credibilidade  e autenticidade da origem, evitando posteriormente dúvidas. 
 
3 – DA EXIGÊNCIA DA VISITA TÉCNICA “VISITA TÉCNICA MERA FACULDADE”. A 
exigência contida no subitem 12.2.4 letra b) do Edital, é um direito discricionário da 
Administração, para possibilitar o conhecimento do ambiente envolvido no escopo do objeto. 
 
4 – DO PRAZO DO ENVIO DA “AMOSTRA”. O prazo de homologação, baseou-se na 
criticidade e necessidade da continuação dos serviços, hoje, prestados. 
 
5 - FALTA DE CLAREZA NA DEFINIÇÃO DO OBJETO. Entendemos que não reflete a 
realidade, haja vista que até o momento foi o único questionamento nesse sentido. Os 
equipamentos poderão ser similares em marcas, mas tem que atender ao objeto e as 
especificações constantes no TR. O termo idêntico quer refletir às características técnicas 
para o atendimento do objeto e aos próprios equipamentos ofertados pelo licitante. 
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6 - DA EXIGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS IRRELEVANTES. Devemos discordar mais 
uma vez, porque a opção por equipamento de impressão a lazer deve-se a necessidade de 
um equipamento dedicado somente a esse serviço e devidamente conectado a um ambiente 
mainframe. 

 
Por último, comunicamos que não podemos adiar o certame, devido a criticidade e necessidade 
da continuação dos serviços, hoje, prestados. 

 
Diante das argumentações apresentadas concluímos pelo INDEFERIMENTO da impugnação 
ora interposta. 
 
 
Em, 17 de março de 2011 
 

 
Eliana Rodrigues d´Almeida 
     Pregoeira / PRODERJ 
       Matr. 292.312-6 
 
 


