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PREGÃO ELETRÔNICO nº. 006/2018 - CPL/ALAP  

Processo nº.  1819/2017 – PRESI/ALAP 

Referência: Pedido de Impugnação 

Impetrante:  SAESA DO BRASIL LTDA - CNPJ 07.366.769/0001-77 

Objeto:   Aquisição de MATERIAL PERMANENTE - Equipamentos de Informática 

pelo Sistema de Registro de Preço (SRP) para atender as necessidades 

da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá – ALAP, conforme 

quantitativos, descrições detalhadas e/ou especificações técnicas 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

  

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, através do seu Pregoeiro GEORGTON ROSA DE 

OLIVEIRA, nomeado pela portaria nº 2907, de 10 de julho de 2017, procedeu a análise 

e julgamento do pedido de impugnação impetrado pela empresa: SAESA DO BRASIL 

LTDA, CNPJ nº 07.366.769/0001-77. 

 

I – DAS PRELIMINARES 

 

Impugnação interposta pela empresa SAESA DO BRASIL LTDA, CNPJ 

07.366.769/0001-77, situada na Av. Paulinho Muller 971, Jucutuquara, Vitório/ES, 

devidamente qualificada na peça inicial, no qual, apresentam argumentos referente ao 

edital de Licitação na modalidade  Pregão Eletrônico nº 006/2018 – CPL/ALAP, com 

fundamento na Lei Geral de Licitações 8666/1993, o consoante texto da peça contesta 

as especificões das impressoras, informando que foi direcionado a uma fabricante 

especifica os itens do Termo de Referência,. 

 

II - DA TEMPESTIVIDADE: 

 

Impugnação interposta, tempestivamente, por meio fisico, o pedido foi 

protoclocado na sala da CPL da Assembleia Legislatica do Estado do Amapá, no dia 

26/06/2018, as 14h40min, fls. 341 a 358, 02 (dois) dias úteis antes da realização do 

certame, cabendo à administração julgar no prazo esitpulado pelo art. 12 do Decreto 

Federal 3555/2000, conforme podemos verificar, in verbis: 

 
Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 1º  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 

horas. 
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§ 2º  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

Mas recebido fora do horário estipulado no edital, constante no subitem 

3.5, poor ter sido protocolado as 14h40min, sendo que o edital estipula o horário para 

até as 13 horas, conforme vemos abaixo: 

 
3.5 – As Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 

pessoa jurídica ou física, protocolizadas na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, localizada no térreo do Prédio Administrativo da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, sito a Rua Santos Dumont, n° 2089 esquina 

com a Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá - AP CEP 

68901-270, no horário de 8:00 às 13:00 horas, a partir da publicação do aviso do 

edital até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, 

dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição da impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Como o pedido foi realizado de forma intempestiva, mesmo assim decidiu-

se pelo julgamento do mesmo, dentro do prazo legal determinado por Lei, e a licitante 

não fica impedida de participar do certame, conforme §3º do art. 41 da Lei 

8666/1993, 

 
Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada. 
... 
§ 2

o
  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
§ 3

o
  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 
 

Mas como o procedimento licitatório utilizado foi na modalidade Pregão na forma 

eletrônica, a mesma é regida pelo Decreto nº 3.555/2000, que regulamenta o Pregão 

Eletrônico, e subsidiariamente pela Lei 8666/1993. 

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

A Recorente alega que o edital possui ilegalidades enumeradas a seguir: 

 
“VEMOS UM GRITANTE DIRECIONAMENTO AO FABRICANTE BROTHER, 

pois ele é o único que possui equipamentos, dentro da capacidade 

necessitada por este órgão que atende em 100% as exigências do edital, 

inclusive vale ressaltar que as descrições são cópias fidedignas dos 

equipamentos do referido fabricante. 
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Devemos destacar nesse momento que existem no mercado de equipamentos 

de reprografia ao menos 3 grandes categorias de equipamentos, que são 

assim divididas devido a quantidade de sua produção mensal e seu preço, 

podendo serem divididas em máquinas de pequeno, médio e grande porte.  

 

Vejamos que na faixa de produção exigida pelo edital, a única máquina que é 

capaz de atender as exigências do edital, sem trocar a faixa de preço, ou seja, 

ter uni maior custo para o erário público é a do fabricante BROTHER.” 

 

Assim todos os outros licitantes que queiram participar, e que não vendem ou 

possuem parceria com a fabricante Ricoh, terão que concorrer com produtos 

muito mais caros, DEMONSTRANDO ASSIM UMA IMENSA VANTAGEM 

PARA AQUELES QUE PARTICIPAM COM EQUIPAMENTOS DA 

FABRICANTE BROTHER. 

 

Em consequência a impetrante requer: 

 
“Diante do exposto, requer seja deferido o presente pedido de impugnação e 

seja retificado o edital, retirando as exigências que restringem a partic ipação 

de grande parte das empresas do ramo, visando uma maior isonomia e 

competitividade entre os participantes, ou que sejam, apresentadas 

JUSTIFICATIVAS VÁLIDAS PARA A EXIGÊNCIA. 

Requer ainda que de qualquer decisão proferida seja fornecida as 

fundamentações jurídicas conforme prevê o inciso VII do artigo 2
o
 da Lei 

9.784/99!!” 

 

IV - DA ANÁLISE 

 

Preliminarmente verificamos que a impugnação versa sobre matéria 

eminentemente técnica, a despeito dos nossos conhecimentos, entendemos que a oitiva 

do setor responsável pela elaboração do Termo de Referência a qual seja, 

Coordenadoria de Informática, sobre o assunto se pronunciasse.  

 

Chamada nos autos desta impugnação assim se manifestou a área técnica: 

 
“Para devido esclarecimento após verificação feita por esta coordenação, nos 

referentes sobre a aquisição de impressoras e pedido de impugnação das 

empresas que disputam o pregão, 006/2018 CPL-ALAP, processo administrativo 

Nº1819/2017-PRESI/ALAP, esta Coordenadoria de Informática informa que as 

referências citadas nos processos de licitaçoes atende o que e de melhor e 

moderno para essa instituição pública, o termos de referências foi construído 

com base na demanda física e operacional da instituição, através de pesquisas 

com usuário e funcionários e em estudos de mercado onde foi observado 

diversas marcas  uma vez que essas referência atende não uma só marca mais 

varias. A mesma podem ser encontradas nos sites da referidas. 

 

Como podemos observar no mínimo quatro fabricantes atende o solicitados pois 

tratasse de requisitos comum em impressoras do mercado, podendo as 

empresas ofertarem equipamentos superiores sem prejudicar a economicidade 
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do objeto não classificando direcionamento a determinada marca. Então não há 

o que se falar em restrição de competitividade como diz a reclamante” 

 

Importante mencionar que esta instituição atende aos Princípios da 

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos 

que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo, no 

qual está respaldado o presente Edital. 

 

Conforme análise tecnica apresentada, e com o objetivo de atender a 

demanda existente, no que diz respeito aos serviços de impressão corporativa, 

buscando melhor atender aos interesses desta instituição, através do rendimento, 

produtividade e qualidade dos serviços prestados. Sendo assim, ao serem definidas as 

especificações técnicas dos equipamentos, foram analisadas nada mais que as 

necessidades reais com base em levantamente tecnico realizado pela Coordenadoria de 

Informática desta instituição. 

 

O Termo de Referência foi construído com base na demanda física e 

operacional da instituição, através de pesquisas com usuários e funcionários e em 

estudos de mercado onde foram observadas diversas marcas que atende a 

necessidade. Vale salientar que as especificações ali descritas são requisitos mínimos, 

podendo as empresas ofertarem equipamentos superiores sem prejudicar a 

economicidade do objeto. 

 

Vejamos as marcas pesquisadas que atendem todos os requisitos técnicos do 

termo de referência, para o tipo 3 Lexmark, Samsung e Xerox, para o tipo 4 Lexmark, 

Samsung e Brother,.Como podemos observar varios fabricantes atendem o solicitado, 

pois se trata de requisitos comuns em impressoras do mercado, não classificando 

direcionamento a determinada marca. Então, não há o que se falar em restrição de 

competitividade como diz a reclamante. 

 

Se a impugnante por motivos comerciais não possui equipamento com as 

especificações solicitadas, não cabe a esta Administração alterar o Termo de Referência 

somente para atendê-la e agrada-la. 

 

É evidente e indiscutível que a única finalidade da empresa impugnante é tentar 

bagunçar este certame, pois demonstra que está preocupada somente com seus 

próprios interesses. Quer na verdade tumultuar o processo licitatório, utilizando-se de 

argumentos puramente devaneadores, para que se altere o Edital somente em função 

do próprio interesse. 

 

Os questionamentos são meramente técnicos, por este motivo somente forão analisados 

sobre o ponto de vista técnico dos itens.  
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V - DA CONCLUSÃO 

 

Assim que as argumentações expedidas pela impetrante se mostram 

insuficientes para promoverem qualquer alteração nas especificações dos itens 

questionados, conforme destacado pelo chefe da Coordenadoria de Informática, decido: 

 
VI - DA DECISÃO 

 

Por todo exposto, após análise dos pontos vertidos em peça, conforme 

aduzido pela impugnante, bem como, peça elaborada pela Coordenadoria de Informática 

exposta ao norte, esta Pregoeiro no uso de suas atribuições, não encontrou 

embasamento sólido que justifique a alteração solicitada, para no mérito, NEGAR-LHE 

provimento, mantendo incólumes os termos do edital atacado. 

 

Macapá – AP, 27 de junho de 2018. 

 
 
 

Georgton Rosa de Oliveira 
Presidente da CPL/AP 

 
 
 


