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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019 

 

HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado com inscrição no CNPJ nº 

24.802.687/0001-47, domiciliada e localizada no SAAN Quadra 1 N° 1035 

Parte X Zona Industrial, Brasília-DF - CEP 70.632-100, neste ato por sua 

representante legal a Sr. Haiston Queiroz Alves Guimarães, portador do RG 

nº 1.958.562 SSP/DF e do CPF/MF nº 934.916.381-00 com fulcro na legislação 

vigente e no item III o edital em epígrafe, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

aduzindo para tanto o que se segue: 

 

 01.  Senhor Pregoeiro, o presente Pregão Eletrônico tem por objeto o 

descrito no edital nos seguintes termos:  

 

DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a aquisição de 07 (sete) scanners de 

mesa, digitalização fullduplex, com conversor PDF, conforme 

especificações constantes nos Anexos, partes integrantes deste Edital; 

 

02. Todavia, para atingir o seu desiderato o Administrador Público 

não pode se afastar dos princípios gerais estabelecidos na Lei Geral das 

Licitações, previstos em seu art. 3º. Dentre outros, destaca-se o 

princípio da igualdade de oportunidade entre os licitantes. 
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 03. Neste contexto, a Lei Geral das Licitações é enfática quando 

estabelece no inciso I, do § 1º do artigo 3º a proibição aos agentes 

públicos de restringir o caráter competitivo das concorrências, 

estabelecendo preferências impertinentes ou irrelevantes para o objeto do 

contrato, verbis: 

 

“Art.3º.....................................................omi

ssis...........................................................

............. 

§ 1º. É vedado aos agentes públicos: 

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato;” (destaque 

nosso) 

  

04. Também se aplicam ao pregão os princípios básicos da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento objetivo e os seus princípios correlatos da 

razoabilidade, competitividade e proporcionalidade, como condições 

indispensáveis a serem atendidas em todo Pregão. 

 

 05. Contudo, o Edital ora impugnado, limita a competitividade e 

por consequência a igualdade entre os concorrentes, na medida em que faz 

exigências que se mostram sem sentido prático e/ou tornam limitada a 

participação de um maior número de licitantes. Passa-se agora a atacar 

de forma impugnativa o ponto do edital que se entende merecer exclusão 

do edital. 

     

06. O edital possui exigências que limitam e tornam desigual a 

participação do maior número de licitantes. Tais exigências estão 

descritas no Edital, conforme abaixo: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Scanner de Mesa - Digitalização fullduplex, com conversor PDF 

 

Características Gerais (Requisitos mínimos): 

a. Tipo de Scanner 

b. Resolução ótica 600 dpi 

c. Resolução de saída de 75 até 1200 dpi 
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d. Profundidade de Bits 24 bits 

 

e. Conexões USB 3.0, rede sem fio 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT 

 

f. 60 ppm a 200 dpi e 300 dpi / 60 ppm simplex, 120 ipm duplex. Tamanho 

Máximo de Digitalização de A8 (5,3x7,3cm) até A4 (21x29,7cm); Digitaliza 

Cartões de Visita, Cartões Rígidos (cartão de crédito, crachá) e RG; 

Permite que sejam colocados documentos de tamanhos diferentes no 

alimentador; 

 

g. Digitalize frente e verso numa única passagem; 

h. Digitalização automática no formato PDF, PDF pesquisável, JPG, BMP, 

PNG, TIF; 

i. Alimentação para até 80 folhas de 80 g/m² (20 lbs); 

 

j. Painel Touch com recursos de escolha da digitalização; 

 

k. Auto-orientação da página em multilínguas; preenchimento Inteligente 

de bordas da imagem; suavização de cores de fundo; brilho / contraste 

automático; balanço automático de cores; preenchimento de orifício 

redondo e retangular; filtragem de risco; ajuste aprimorável de cores; 

detecção automática de cores; remoção de páginas em branco; 

 

l. Volume de até 7.000 folhas por dia; 

 

m. Drivers TWAIN, ISIS, WIA; 

n. Voltagem Bivolt; 

o. Compatível Sistema Operacional Windows 7 e 10 (32 bits e 64 bits); 

p. Garantia de 12 meses; 

q. Modelo de referência: – Kodak S2060W 

 

 

07. Da forma como está a especificação técnica descrita, destacamos 

acima as exigências mais explícitas, APENAS SCANNERS DA FABRICANTE KODAK, 

é capaz de atender integralmente as exigências editalícias. É importante 

compreender que as principais fabricantes tem soluções e certificações 

capazes de atender o objeto desta licitação, sem a necessidade de 

direcionar o edital para um fabricante específica, limitando a 

competitividade do certame. 

 

08.  Inclusive as especificações do Termo de Referência, do item ora 

impugnado, estão literalmente escritas na especificação do modelo do 

equipamento para a qual a licitação está flagrantemente direcionada. 
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09.  O Tribunal de Contas da União no Acórdão 2829/2015 se debruçando 

sobre o tema, decidiu: 

“No planejamento de suas aquisições de equipamentos, a 

Administração deve identificar um conjunto representativo dos 

diversos modelos existentes no mercado que atendam completamente 

suas necessidades antes de elaborar as especificações técnicas 

e a cotação de preços, de modo a caracterizar a realização de 

ampla pesquisa de mercado e evitar o direcionamento do certame 

para modelo específico pela inserção no edital de características 

atípicas.”(Acórdão 2829/2015-Plenário, TC 019.804/2014-8, 

relator Ministro Bruno Dantas, 04.11.2015.) 

 

 10. Como dito, da forma como está o edital, a especificação técnica 

do item restringe a participação de vários fabricantes, limitando a 

competitividade da licitação a um único fabricante, sendo que o objetivo 

da licitação pode ser atingido por mais equipamentos e mais fabricantes, 

desde que se faça uma exigência de especificação técnica que não se mostra 

nocivamente restritiva. 

 

 11. Sendo feitas algumas alterações na descrição das especificações 

técnicas a serem atendidas pelos licitantes para o item único (Scanner), 

de certo haverá uma maior participação de outros equipamentos. Neste 

sentido, para se ter uma maior concorrência com um maior número de 

licitantes que possam atender ao edital e, assim, evitar uma ilegal 

restrição do universo de licitante, fazem-se necessárias as seguintes 

modificações na especificação técnica do item único, a saber: Modificar 

a especificação de modo a possibilitar a participação de outras marcas 

tais como Fujitsu, Avision, Brother, Panasonic e Canon. 

 

12.  Face às considerações apresentadas, a impugnante requer 

especial consideração sobre as razões e argumentos ora apresentados, de 

modo que o pregoeiro promova as alterações abaixo listadas, para que neste 

certame seja admitido, outros modelos e fabricantes além daquele 

direcionado pelo instrumento convocatório. Sugerimos ainda, a 

especificação técnica abaixo, que permitirá a participação de outros 

fabricantes: 

 

Alterar as seguintes especificações técnicas: 

 

a) Conexões USB 2.0, compatícel com USB 3.0; 

 

b) 40 ppm a 200 dpi simplex / 80 ppm duplex; 
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c) Painel com controle Touch ou através de botões com recursos de 

escolha da digitalização; 

 

d) Volume de até 4.000 folhas por dia; 

 

13. Com estas pequenas modificações estaria assegurada a consonância 

entre os princípios regedores da Administração Pública, dando 

oportunidade a um maior número de participantes interessados. 

 

14. Caso seja indeferida, diante das considerações feitas que se 

faça subir a presente impugnação à autoridade superior, com os comentários 

pertinentes, para que esta, então, diante da coerência dos argumentos 

desenvolvidos, a serem cotejados com os princípios constitucionais e 

legais atinentes a todo processo de licitação, dê provimento ao mesmo nos 

termos do pedido da impugnante; tudo, sem prejuízo do exercício do direito 

de representação ao TCE e TCU, na forma do § 2º do art. 74 da Constituição 

Federal. 

 

           Nestes termos, 

 

   Pede deferimento. 

          Brasília - DF, 08 de Outubro de 2019. 
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