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DECISÃO

Procedimento Licitatório nº 18/2020

Pregão nº 08/2021 (na forma eletrônica)

Processo de Compra SIAD nº 26/2021

 

IMPUGNAÇÃO 01

 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição, conforme condições e especificações estabelecidas no
Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições deste EDITAL, dos seguintes serviços e produtos:

 LOTE 1 – Troca e aprimoramento do controle de acesso físico do datacenter: entrega e instalação de 1(uma)
fechadura digital;

 LOTE 2 – Aquisição de licença de software para o setor de desenvolvimento;

 LOTE 3 – Aquisição de 2 (duas) licenças de software para o setor de comunicação por um período mínimo
de 36(trinta e seis) meses;

 

I - Do Relatório

Trata-se de impugnação interposta pela empresa MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E
COMERCIO LTDA informando que, os softwares Adobe não podem ser fornecidos por empresas não
autorizadas pelo fabricante e as ME/EPPs não são elegíveis para venda Adobe Governo.  

 

II - Da Análise e do Mérito

Preliminarmente, verifica-se que a impugnação apresentada é INTEMPESTIVA, conforme item 3.3 do
Edital, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO da impugnação interposta. Esclarecemos, porém, que o Edital do
Pregão Eletrônico nº 08/2021 do TJMMG será realizado com participação ampla, não havendo previsão de
exclusividade de participação de micro empresas e empresas de pequeno porte.

 

III - Da Decisão

Isto posto  NÃO CONHEÇO da Impugnação interposta pela empresa MAPDATA-
TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA, no processo licitatório referente ao Edital do
Procedimento Licitatório nº 18/2020 - Pregão Eletrônico nº 08/2021.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Assistente
Judiciária, em 09/09/2021, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0213189 e o código CRC 356C7356.
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