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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Ref.: Impugnação ao Edital cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ROBÓTICA NAS
ESCOLAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA. _

Trata o presente, de pedido de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico em
epígrafe, à realizar-se em 01/06/2022, recebido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio em
27/05/2022, que impugna o Edital conforme explanação abaixo, interposta pela empresa
STEM SOLUCOES E INTEGRAÇOES EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ Nº 31.761.603/
0001—30, sob a qual passamos a nos posicionar no prazo legal.

DA IMPUGNAÇÃO
Em Síntese, a empresa impugna o Edital pelo critério de julgamento adotado de Menor

Preço por Aplicação do Maior Percentual de  Desconto, por entender que este critério adotado
restrinja a participação de empresas fornecedoras somente dos kits solicitados ou então que
realizem somente a prestação de serviços a ser contratado, e que desta forma, 0 Edital estaria
sendo restritivo.

A impugnante também confirma a necessidade de melhor descrição do objeto a ser
contratado e que o texto. da especificação não destaca informações necessárias para a
adequada análise, orçamento e proposta ,na/”possíveis concorrentes ao certame, [...].

DA ADMISSIBILIDADE
Cabe ressaltar que a referida impugnação foi realizada de forma tempestiva,

obedecendo ao prazo estabelecido, até 03 (três) dias úteis antes da data designada para
abertura da sessão, subscrita por representante habilitado.

DO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pelo interessado, conforme

entendimento deste subscritor, tem—se as seguintes considerações e entendimentos:
a) Em relação a necessidade de melhor descrição do objeto a ser contratado citado na

impugnação, a empresa não informa quais seriam as informações que o Termo de Referência
deixa de apresentar, e que desta forma dificultam a análise do mesmo;

b) No que concerne à adoção do critério de  julgamento citado, foi necessário tendo em
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vista a necessidade de padronização dos itens, que devem ter intercambialidade entre si, além
da característica do objeto, que mais do simples fornecimento ou prestação de serviços; trata-
se  de desenvolvimento de projeto, o qual deve ser realizado por empresa que possua
qualificação técnica adequada para tal.

CONCLUSÃO
O Pregoeiro, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise da impugnação

pretendida, entende pelo acolhimento da mesma, mas no mérito decide negar provimento à
impugnação apresentada pela empresa STEM SOLUÇÓES E INTEGRAÇÓES
EDUCACIONAIS LTDA e encaminhar o processo à autoridade superior conforme a
legislação.

Potim, 3 1  de maio de 2022.
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Éruno Camilo França de  Abreu

Pregoeiro
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