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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença - São Luís (MA) – CEP 65.075-441
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23249.016533.2021-39
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021-UASG 158128 (IFMA/REITORIA)
IMPUGNANTE: M. SANTOS E COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA/EPP (COPYSTAR)

I. DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO:
Trata-se de resposta à Impugnação ao Edital do Processo Licitatório em epígrafe, cujo objeto é
a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de Outsourcing de Impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

II. DA TEMPESTIVIDADE DO ATO.
FUNDAMENTAÇÃO:
Da intempestividade e não conhecimento da impugnação
2.1 Prescreve o subitem 22.1 do Edital Pregão Eletrônico nº. 04/2021, em consonância com o Decreto
10.024/19 em seu art. 24, caput:
22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a aberturada sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

2.2 Considerando o texto transcrito, bem como a data para abertura das propostas que é dia 17/11/2021,
tem-se por intempestiva a impugnação apresentada pela Empresa M. SANTOS E COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA/EPP (COPYSTAR), haja vista o envio via e-mail com data de
12/11/2021.

III. DA IMPUGNAÇÃO
Primeiramente, informamos que a sessão estava datada para o dia 17/11/2021 (9h), e não para
o dia 07 de julho de 2020 (10h), conforme documento impugnatório. Ainda, informamos que o Decreto
10.024/19 – que regulamenta esta modalidade licitatória - estabelece em seu art. 24, § 1º, que decisão
sairá no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
A Impugnante insurgiu-se contra o edital do pregão supramencionado questionando o seguinte
ponto, qual seja: a) capacidade no número de folhas do “Equipamento Tipo II”, inerente à sua bandeja
multiuso.

IV. DA DECISÃO
À vista de tais considerações, nos termos do subitem 22.1 do Edital e do que preconiza o art.
24 do Decreto nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019 tem-se por intempestiva a impugnação apresentada,
prejudicando seu conhecimento.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Destarte, ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE.
Não obstante, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo do Certame, bem como a
aplicação dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da livre concorrência, da legalidade e da justa
competição, informamos que o setor competente requereu os autos para revisão do Anexo I do
Instrumento Editalício. Em tempo, informamos que o Edital já se encontra suspenso – D.O.U n° 214, de
16/11/2021, ficando adiado com ulterior deliberação, e de acordo com o disposto na legislação vigente.

São Luís/MA, 16 de novembro de 2021.

Pregoeiro Oficial
Instituto Federal do Maranhão
Reitoria
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