
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – Licitação e Contratos 

  
  
   

IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico – Pregão 09/2019 

Item 3 – FRAGMENTADORA DE PAPEL 

  
EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 09015414000169, com sede na Rua Major Sertório, 212, 5º. Andar conj. 51, 
Vila Buarque, São Paulo/SP, representada por sua sócia proprietária Renata 
Cristina de Camargo Freitas, vem, interpor IMPUGNAÇÃO NA FORMA 
“ELETRÔNICA”, pelos motivos a seguir. 

  
Verificam-se alguns vícios da formação do termo de 

referência que prejudicam a participação dos licitantes e elaboração de 

proposta do produto Fragmentadora de Papel no Item 3 do referido edital. 

  

Isso porque, a especificação mínima no Item 3 é um 

espelho – CÓPIA INTEGRAL DE TUDO - do catálogo da Fragmentadora 

MENNO S300D, sendo muito difícil ofertar modelo similar ou concorrente, 

conforme se lê no site do fornecedor oficial: 

  

Fonte: Sites na internet:  

https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-

tiras/fragmentadora-de-papel-menno-secreta-s300d-corta-30-folhas-em-tiras-

de-6mmcartaocddvd-fenda-245mm-cdcc-cesto-31l-nivel-de-seguranca-02-127v 

  

MANUAL EM PDF 

https://www.menno.com.br/wp-

content/uploads/2018/04/14795-MANUAL-INSTRUCAO-FRAGMENTADORA-

SECRETA-S300D-NOVO-MODELO.pdf 

  

Basta verificar nos demais pregões eletrônicos 

da plataforma ComprasNET, que o padrão descrito é bastante diferente dos 

habituais modelos e editais descritos. 

  

Nenhum outro modelo similar consegue participar, 

somente fragmentadora muito superior e com o preço muito maior. 

  

A Comissão de Licitação possui toda liberdade para 

escolher o produto com discricionariedade, no entanto a opção do produto não 

pode esbarrar na competitividade entre os licitantes, vez que o principal 

objetivo do Pregão é a ampliação da disputa. 
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Isso torna impossível a competição, porque os 

demais concorrentes não conseguem elaborar propostas de modelos similares, 

ainda que algumas exigências sejam “aproximadas”, é um edital muito 

específico (cópia do catálogo do concorrente), com características pouco 

similares, como especificações exatas com o catálogo concorrente. 

  

Cabe a sugestão de PADRONIZAR o termo de 

referência para especificações abrangentes que admitem todos os 

modelos similares de qualidade e desempenho. 

  

  
       PEDIDO 

  
Assim, temos que o TERMO DE REFERÊNCIA descrito no edital se 

encontra moldada para única marca que dificulta e impede a elaboração de 

propostas similares, desse modo REQUER seja aceita nossa IMPUGNAÇÃO, e 

julgada PROCEDENTE, a fim a revisão no texto do item 3 para AMPLIAR A 

DISPUTA REVER O EDITAL DE ACORDO COM OS DEMAIS EDITAL NO 

SITE COMPRASNET E CATÁLOGOS DOS FORNECEDORES DISPONÍVEIS 

NA INTERNET, a fim de permitir a ofertar de modelos concorrentes.  

  

  
Termos em que, 
pede deferimento. 
 
São Paulo, 04 de Outubro de 2019. 
  
  

   
  
  
  

 
 

Renata Cristina de Camargo Freitas 

Sócia Diretora - EBA OFFICE Comércio de Máquinas para Escritório LTDA – EPP 

  
 

 


