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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO REF. PROCESSO Nº 05.414/18  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/18 

  

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS E 
IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, 
INCLUINDO SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS, GESTÃO DAS PÁGINAS IMPRESSAS E/OU COPIADAS, DE 
SEGURANÇA DE IMPRESSÃO, DO CONTROLE E PÁGINAS IMPRESSAS, BEM 
COMO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME 
DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO ANEXO IX (TERMO 
DE REFERÊNCIA) E QUANTIDADES NO ANEXO I DO EDITAL. 
 
Decisão da Comissão Permanente de Licitações – Impugnação 
Franca/SP, 23 de maio de 2018. 
 

Em exame, a impugnação interposta pelo Sr. ANDERSON CLAYTON em face do 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/18 - PROCESSO N.º 05.414/18, referente ao objeto 
acima descrito.  
 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 
 
 
 O Impugnante, TEMPESTIVAMENTE, apresentou petição 
questionando o Edital de Licitação em questão. 
 Frisa-se que para assegurar a garantia constitucional do 
contraditório criou-se a impugnação ao edital como um instrumento administrativo de 
contestação da ilegalidade de cláusulas do ato convocatório, cujo exercício é atribuído 
ao licitante ou por qualquer cidadão (§§ 1º e 2º do art. 41 da Lei nº. 8.666/93).  
                  No caso concreto, a petição impugnatória foi enviada via 
email em 17/05/2018 pelo cidadão acima nomeado, não tendo sido formalizada nesta 
Coordenadoria de Licitações e Compras, mas não obstante a informalidade, em 
observância ao direito constitucional de petição devemos esclarecer o que se segue sobre 
os fatos objurgados. 
                                          Em síntese o impugnante alega que o descritivo constante 
no item 03, do Anexo IX contém exigências restritivas, especificadamente, referente a 
solicitação de processador de 1GHz quad core, pois o único equipamento que 
atenderia ao requisito seria o da Samsung Modelo M5360RX. Dessa forma, sugere que 
o processador seja alterado para 800 MHz, assim, ampliaria a participação de licitantes 
no certame. 
 
                                           CONCLUSÃO: 
 
 Em que pese às alegações do impugnante, a petição não 
deve prosperar, pois de acordo com área técnica da Divisão de Tecnologia da 
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Informação desta Prefeitura informou que outras marcas e modelos também 
atenderiam ao requisito solicitado, portanto, não havendo a restrição assim alegada. 
Dessa forma, transcrevemos “ipsis litteris”, a resposta do Chefe de Setor de Hardware: 
 

“Através de uma busca na internet, constatamos que existe 
impressora de outro fabricante como Xerox têm em seu catálogo 
os equipamentos com as especificações solicitadas, além do que 
no termo de referência estão especificadas as configurações 
mínimas.  
 
Os quesitos constantes no Termo de Referencia é uma a decisão 
técnica, os quais integram a esfera de discricionariedade reservada à 
Administração, e não de outrem, visando a qualidade dos 
equipamentos e dos serviços prestados.  
 
O objetivo de tais especificações são a presteza, agilidade e 
capacidade dos equipamentos que irão subsidiar as atividades de 
impressão, cópias e digitalização da Prefeitura. De acordo com a 
pesquisa de mercado realizada com diversos fornecedores do 
segmento, para definição dos preços unitários e totais do pregão em 
questão, considera-se que a manutenção do item impugnado não fere 
a livre concorrência para o certame, que não está ora direcionado a um 
somente fabricante, conforme alegado, pois existe mais fabricantes que 
pode atender ao solicitado pelo edital. Sendo constatada a 
possibilidade de participação de diversas empresas do segmento no 
certame em questão, conclui-se que não houve direcionamento das 
especificações propostas no edital, tampouco restrição à ampla 
concorrência, uma vez que várias empresas que atuam no mercado 
apresentam condições e aptidão para cotar todos os itens.  
 
O edital desta licitação permite que cada um dos itens seja atendido 
por equipamento de fabricantes distintos, ou seja, cada licitante poderá 
propor o fornecimento de equipamentos de fabricantes diferentes para 
cada item, não há exigência de atendimento de apenas um fabricante 
para todos os itens, justamente para não haver restrição em 
participação visto que existe fabricantes que não possuem completa 
linha de produtos.” 

 
                         Desta forma, pode-se concluir que, sufragada nas considerações 
esposadas, deve-se manter os termos do Edital, restando à impugnação ser 
considerada IMPROCEDENTE pelos motivos expostos no Parecer da Divisão de 
Tecnologia da Informação. 
 
                              Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do 
Edital, bem como a data do certame. 
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______________________________________ 
FERNANDA CRISTINA ZUVIOLLO 
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeira       
(assinado no original)                  
 
 
                 
_____________________________________ 
SERGIO LUIZ ROMERO GERBASI 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
(assinado no original)                  
 


