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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/19 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 0083/19. 

OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Tendo em vista a publicação do edital supramencionado, e conhecimento aos 

interessados, após análise do pedido de impugnação ao edital, enviado pela empresa 

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, segue nossa  

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃOAO EDITAL 

1. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

    Trata-se de impugnação ao Edital apresentada pela empresa 

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA em 19/06/2020, alegando em suma 

que apenas computadores da fabricante DELL — modelo AIO DELL INSPIRON 3280 

(8145W/4GB/1TB), são capazes de atender integralmente as exigências editalícias 

para o item 01 e apenas notebooks da fabricante DELL — modelo DELL. G5 5590 

A25P são capazes de atender integralmente as exigências editalícias para o item 3, 

restringindo o caráter competitivo do certame  

2. DO MÉRITO 

    O edital não faz referência especificamente a marca de um 

fabricante. Tanto para o item 1: AIO (All in One); quanto para o item 3: Notebook. 

    Existem inúmeras marcas, de diversos fabricantes, que podem 

atender ao que está explicitado no edital, ou ainda, com capacidade tecnológica 

superior (produtos superiores). 
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    Ainda que a empresa pleiteante da impugnação entenda que se 

trata da restrição a um determinado modelo, e de um determinado fabricante, a oferta 

de produtos com capacidades tecnológicas iguais ou superiores, como velocidade dos 

processadores, capacidade e tecnologia de armazenamento, etc., serão aceitos pelo 

pregoeiro. 

    As especificações técnicas contidas no Edital são especificações 

mínimas, podendo o licitante apresentar produtos de qualquer marca e de qualquer 

fabricante, desde que observado os requisitos mínimos estipulados no instrumento 

convocatório. 

    Desta forma, conclui-se que não há qualquer cláusula que 

frustre ou restrinja o caráter competitivo do certame 

3. CONCLUSÃO 

    Por todo o acima exposto, rejeita a impugnação ao Pregão 

Presencial 020/19 apresentada pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA. 

    Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas e Anexos do 

Edital, na mesma data e horário anteriormente informados.    

 

Santo André, 23 de junho de 2020 – Renan Bruno Barros Gumieri Ribeiro – Pregoeiro  


