
De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: REPREMIG - IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020 - ITENS 01 ; 02 e 06

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc : Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira

<mvgferreira@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: REPREMIG - IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020 - ITENS 01 ; 02 e 06

qui, 27 de fev de 2020 13:29
3 anexos

À Comissão Permanente de Licitação,

Em atenção ao pedido de impugnação registrado pela empresa REPREMIG, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Em relação ao Item 01:
Impressora - TIPO I
Resposta: Devido o porte da impressora (pequeno/médio porte - 30ppm) serão aceitas impressoras com memória de 256MB.

Em relação ao Item 02:
Impressora - TIPO II
Resposta: As empresas deverão atender o requisito de 50ppm, conforme solicitado no Termo de Referência. Porém, em relação à visualização do
"Status da Impressora", serão aceitas tela de LCD, bem como tela Touch Screen.

Em relação ao Item 06:
Impressora/Multifuncional
Resposta: Por se tratar de característica relacionada com equipamentos do tipo scanner ("Capacidade de volume diário de processamento de, no
mínimo, 3.000 (três mil) folhas), tal requisito está excluído.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 11:26:07
Assunto: Fwd: REPREMIG - IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020 - ITENS 01 ; 02 e 06

Bom dia Glauco!

Favor analisar a impugnação apresentada respondendo, no prazo de 12 horas, a este e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Vinicius - Repremig" <vinicius@repremig.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: leandro@repremig.com.br, "leonardo" <leonardo@repremig.com.br>, paulojr@repremig.com.br, "paulo" <paulo@repremig.com.br>, "Rodrigo -
Repremig" <rodrigo@repremig.com.br>, renato@repremig.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 15:15:26
Assunto: REPREMIG - IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020 - ITENS 01 ; 02 e 06

 
AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
 
A empresa REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ 65.149.197/0001-70 interessada em participar do presente
edital, vem por meio deste apresentar IMPUGNAÇÃO, conforme anexo.
 
 
 
Atenciosamente;
 
 
 

 

Vinicius F. Castro 
Diretor Governamental
Fone:    (31) 3047-4990
Cel:       (31) 97361-5560
E-mail: vinicius@repremig.com.br
Consulte nossas Atas de Registro de Preços no site: www.repremig.com.br

 

 

mailto:vinicius@repremig.com.br
http://www.repremig.com.br/
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE GOIÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
REF . Pregão Eletrônico nº 006/2020 

Processo 201907000178567 

 
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, 

sediada a Rua Vicentina Coutinho Camargos, 275 A, Bairro Álvaro Camargos – Belo 
Horizonte/MG, CEP 30 860-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 65.149.197/0001-70, Inscrição 
Estadual 578.935.878-0014, representada nesse ato por seu sócio-administrador Sr. 
Leandro Figueiredo de Castro, brasileiro, casado, Identidade MG 11.454.362 SSP/MG, CPF 
013.371.746-10, vem, respeitosamente, com fulcro na lei 8.666/93, Constituição Federal de 
1988, Lei 10.520/02 e Decreto 10.024/2019, apresentar, tempestivamente, 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 006/2020 
nos termos e justificativas supervenientes apresentados conforme a seguir: 
 
Da Tempestividade: 
 
 O Edital do Pregão Eletrônico 006/2020 tem a data de início do Recebimento das 
Propostas marcada para o dia 28/02/2020. Nessa seara, seguindo os ditames do Item 07 do 
Instrumento Convocatório, onde as impugnações devem ser realizadas em até 02 (dois) 
dias uteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, o prazo para impugnação 
finda-se, em consequência no dia 26/02/2020. Portanto a presente impugnação é 
manifestamente tempestiva. Senão vejamos o dispositivo no Instrumento Convocatório: 
 

7. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório através de petição de 
impugnação a ser encaminhada ao Pregoeiro, via e-mail, assinada e digitalizada 
ou entregue na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás. 

 
DO OBJETO DO PREGÃO 006/2020  
 
 O Edital do Pregão 006/2020, versa sobre o Registro de Preços aquisição futura ou 
previsão de Entrega parcelada de Impressoras, multifuncionais e scanners, com a finalidade 
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de reaparelhar o parque computacional do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, nos 
quantitativos abaixo descritos: 
     
ITEM Objeto (descrição resumida dos objetos a serem licitados) Qtd a ser 

registrada 
Un 

01 
 
Impressora – Tipo I 

 
600 

 
Unidade  

02 
 
Impressora – Tipo II 

 
1.000 

 
Unidade 

03 
 
Impressora – Tipo III 

 
05 

 
Unidade 

04 
 
Impressora – Tipo IV 

 
50 

 
Unidade 

05 
 
Impressora – Tipo V 

 
30 

 
Unidade 

06 
 
Impressora/Multifuncional 

 
600 

 
Unidade 

07 
 
Scanner – Tipo I 

 
800 

 
Unidade 

08 
 
Scanner – Tipo II 

 
50 

 
Unidade 

 
 Conforme expresso no Artigo 2° do Decreto 10.024/2019, o Pregão Eletrônico é 
condicionado aos Princípios da Legalidade, da Eficiência e da Competitividade, dentre 
outros, Senão Vejamos: 
 

Decreto 10.024/2019 
 
Princípios 
 
Art. 2º.  O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos. 

 
 Ademais, insta salientar que todas as regras e exigências insculpidas no certame 
devem favorecer a Ampliação da Concorrência, excluindo-se requisições desnecessárias 
que beneficiam um determinado fabricante em detrimento de vários outros que possuem 
toda a capacidade técnica de contratar com a Administração Pública. Senão vejamos o 
disposto no § 2º, do Art. 2°, do decreto 10.024/2019: 
 

§ 2º  As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da 
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
 Todavia, ao analisarmos a descrição dos Produtos, objeto dos itens 01, 02 e 06 
do presente Instrumento Convocatório, verifica-se, que em razão da ALTERAÇÃO 
DE APENAS 01 ou 02 exigências, os fabricantes Brother, Kyocera, Ricoh e HP, 
(que como será demostrado, possuem modelos que atendem todos os demais 
requisitos), estão tendo a sua participação restrita de forma clara e injustificada.  
 

O fato que nos traz grande preocupação, e que merece análise pormenorizada por 
parte desse douto órgão, em nome do Princípio da Ampla Concorrência, pode ser 
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facilmente visualizado à partir da leitura do Termo de Referência encaminhado no dia 
26/09/2019 para ESTE MESMO EDITAL, onde era exigida que as impressoras do tipo I e 
do tipo II tivessem memória de 256MB. (DOC 01).  
Restrição no item 01: 
 

Naquele contexto de 26/09/2019, tendo como paradigma o Termo de Referência 
para este mesmo edital, (ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE AO ITEM 01) as 
impressoras Brother HL 5102DW, Kyocera P2235DN, Ricoh SP3710DN, HP M404DW e 
Lexmark MS421DN, atendiam TODAS as exigências técnicas solicitadas e necessárias 
para o pleno trabalho a ser executado por esse douto órgão. 

 
Notem que o Princípio da Ampla Concorrência estava sendo plenamente seguido, 

propiciando aos diversos fabricantes, em igualdade de condições, e com equipamentos 
do mesmo segmento, a possibilidade de apresentação de propostas comerciais, o que 
notadamente iria aumentar a disputa e diminuir os preços a serem pagos pela 
Administração. Essa sempre foi a exigência do TJGO nos certames anteriores para as 
impressoras do Lote I. 

 
Todavia, ao analisarmos o NOVO Termo de Referência, fomos surpreendidos 

com UMA ÚNICA ALTERAÇÃO na descrição mínima do equipamento, onde foi 
modificada a memória mínima das impressoras do Tipo I de 256 MB, para 512 MB.  

 
Poder-se-ia argumentar que a necessidade técnica desse Egrégio Tribunal 

aumentou, mas porque aumentar esta necessidade APENAS nas memórias dos 
equipamentos e não em outros quesitos, como a inclusão do wireless, dentre 
outros???????  

 
Notem que apenas em razão do aumento da exigência da memória mínima de 256 

MB para 512 MB de forma injustificada, os modelos, já elencados na presente impugnação, 
foram alijados de qualquer possibilidade de participação no presente certame, ferindo 
notadamente o Princípio da Ampla Concorrência, e, mantendo apenas o modelo Lexmark 
MS 421DN (DENTRE AQUELES ANTERIOMENTE CITADOS, E ATÉ ENTÃO APTOS) em 
condição de concorrer. Senão vejamos, as descrições dos modelos Brother HL 5102DW, 
Kyocera P2235DN, Ricoh SP3710DN e HP M404DW 

 
 
1- BROTHER HL 5102DW: ATENDE TODOS OS DEMAIS REQUISITOS, MAS 

POSSUI 256MB de memória e não possui expansão. 
 
- Memoria Padrão       - 256MB    
 
https://www.brother.com.br/pt-BR/Impresoras/78/ProductDetail/hll5100dn/Specifications-pt-BR 
 
2- KYOCERA P2235DN: ATENDE TODOS OS DEMAIS REQUISITOS, MAS 

POSSUI 256MB de memória e não possui expansão. 
 

- Memória (pad./max)      - Padrao: 256MB 
                                         - Máximo: 256MB 
https://br.kyoceradocumentsolutions.com/pt/products-services/hardware/printers/ecosys-p2235dn.html 
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3- RICOH P2235DN: ATENDE TODOS OS DEMAIS REQUISITOS, MAS POSSUI 

256MB de memória e não possui expansão. 
 

- Memória (pad./max)      - Padrao: 256MB 
                                         - Máximo: 256MB 
https://www.ricoh-americalatina.com/pt-br/products/pd/sp-3710dn-impressora-a-laser-em-preto-e-
branco/_/R-408272 
 
4- HP M 404DW: ATENDE TODOS OS DEMAIS REQUISITOS, MAS POSSUI 

256MB de memória e não possui expansão. 
 

- Memória (pad./max)      - Padrao: 256MB 
                                         - Máximo: 256MB 
https://www.simpress.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Catalogo-Impressora-A4-Mono-HP-
M404dw_Portugues-12.02.2020.pdf 
 
 
Nessa seara, a presente Impugnação merece ser analisada, uma vez ser imperativa 

a resposta acerca de qual é a real necessidade de aumentarem EXCLUSIVAMENTE a 
exigência da memória mínima das impressoras do Tipo I de 256MB para 512MB? Porquê 
não foi alterado o processador para 1200Mhz? Inclusão do wireless? Alteração da 
velocidade de impressão para 40 ppm? Bandeja de saída para 150 folhas? Capacidade do 
ciclo mensal para 80.000?   

 
  Ademais, cabe ressaltar que temos plena ciência de que essa alteração se tratou de 
um equívoco, uma vez que temos absoluta convicção que a real intenção do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás é aumentar ao máximo o número de fabricantes, e, 
consequentemente, o número de participantes aptos a participarem do presente certame em 
igualdade de condições, motivo pelo qual aguardamos a alteração da presente exigência. 
 
 
 
Restrição no item 02: 
 
 Já em relação ao item 02 (impressora Tipo II) a restrição de baseia na velocidade de 
impressão em A4 ou Carta, e na REAL necessidade deste equipamento possuir para 
verificação do status do equipamento o display de LCD. 
 
 No que tange à verificação do Status do equipamento é evidente que o que se procura 
é facilitar ao usuário a visualização das condições de operacionalidade da impressora. 
Nesse contexto, indefere se esta visualização é através do display de LCD, ou através da 
tela Touch Screen, pois o que importa é que o usuário possa visualizar o Status do 
equipamento. 
 
 Já em relação à impressão com velocidade de 50 PPM, entendemos ser uma decisão 
discricionária da Administração. Todavia, ao analisarmos os produtos existentes no 
mercado, verificamos que o modelo Lexmark MS-621DN, estará participando em melhores 
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condições do que os demais, apenas pelo fato de sua impressora imprimir com velocidade 
de 50 PPM em carta. 
 
 Cabe ressaltar que a especificação técnica é um conjunto de exigências, e elas não podem 
ser restritivas em nome da ampla Concorrência. Nessa Seara ao analisarmos o prospecto do 
produto Lexmark MS-621DN, verificamos que a exigência constante no edital é idêntica ao propecto 
do referido produto, conforme pode ser verificado abaixo: 
 

Impressão 
Velocidade de impressão • Até: 

• mono: 47 ppm (páginas por minuto)1 (A4) 
• a preto: 50 ppm (páginas por minuto)1 (Letter) 

 
Senão vejamos catalogo do Produto Lexmark MS-621DN: 
 

https://www.lexmark.com/pt_br/printer/11837/Lexmark-MS621dn 
 

Nesse contexto, solicitamos alteração do presente Item (impressora Tipo II), visando a 
ampliação da Concorrência, para o seguinte: 

 
DA EXIGENCIA CONSTANTE: (ITEM 02) 

 
• Velocidade: 50 ppm (A4 ou Carta); 
• Possuir painel de operação com display de LCD com no mínimo 2 (duas) linhas para verificação de 
status do equipamento; 

 
DA ALTERAÇÃO SOLICITADA: 
 
• Velocidade: 45 ppm (A4 ou Carta); 
• Possuir painel de operação com display de LCD com no mínimo 2 (duas) linhas OU tela Touch 
Screen para verificação de status do equipamento; 

 
JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO: 
 
Solicitamos alteração para que, tanto a impugnante como outras revendas, 
possam participar do edital, com a marca HP, modelo E50145DN. 
 
Nessa Seara cabe destacar que a tela Touch Screen que integra o Equipamento HP 
é superior a tela de LCD, conforme pesquisas de sites especializados, além da 
realidade, onde o que realmente importa ao usuário é saber o status de operação da 
impressão, e não se está visualizando através de tela LCD ou Tela Touch Screen. 
 
Já em relação ao pedido de diminuição da velocidade de 50PMM para 45PPM, trata-
se de pedido para que o fabricante HP possa participar com o Modelo HP E50145DN, 
que dentre outras características possuiu um processador de 1200 MHZ (bem 
superior ao exigido de 800 MHZ), além de possuir toner e Cilindros INTEGRADOS, 
o que notadamente facilita a eventual troca por parte do usuário, diminui o custo 
futuro com aquisição de suprimentos (PODE SER COMPROVADO EM PESQUISA 
DE MERCADO), e, diminui o espaço para estocagem dos suprimentos. 
 
Outra vantagem do produto HP E50145DN, que está sendo impossibilitado de 
participar, é que o mesmo possui saída da primeira páginas em 5,9 segundos, 
enquanto o edital exige em 11 segundos, além de possuir bandeja de entrada de 550 
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folhas, enquanto o edital exige 500 folhas. Ou seja, um produto com tecnologia e 
desempenho superior está sendo impossibilidade de participar do presente certame 
apenas em função da velocidade de Páginas, que é imperceptível de 45PPM para 
50PPM. 
 
Nesse contexto segue link com o catálogo do produto HP E50145DN para a devida 
análise por parte da equipe técnica: 
 
https://www.simpress.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Catalogo-Impressora-A4-
Mono-HP-E50145dn_Portugues.pdf 
 
Além da HP, vários fabricantes  não poderão participar do referido item em igualdade 
contra o produto Lexmark, MS621DN, caso não seja alterada a velocidade de 
impressão e a Tela Touch, e são alguns deles a titulo de exemplo: 
 
 
Kyocera P3045DN 
https://la.kyoceradocumentsolutions.com/es/products-services/hardware/printers/ecosys-p3045dn.html 
 

Ricoh P502DN 
https://www.ricoh-americalatina.com/pt-br/products/pd/p-502-impressora-em-preto-e-branco/_/R-418494 

 

 

 

 
Restrição no item 06: 
 
ITEM 06 IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL  
Garantia: 36 meses  
Especificações técnicas mínimas:  
DESCRIÇÃO: MULTIFUNCIONAL – IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER 
 
3. RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO (SCANNER):  
• Compatibilidade padrão TWAIN ou WIA; 
 • Resolução de saída de, no mínimo, 300dpi;  
• Resolução de saída máxima de, no mínimo, 600dpi;  
• Resolução óptica de captura de, no mínimo, 600dpi;  
• Capacidade de captura de imagens nos modos simplex (frente) e duplex (frente e verso);  
• Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e branco), em escala de cinza (greyscale) e 
colorido com profundidade de, no mínimo, 24 bits;  
• Utilizar, no mínimo, papel nos padrões A4, Carta e Ofício. O equipamento deverá suportar papéis 
com gramatura mínima não superior a 52 g/m² e gramatura máxima não inferior a 200 g/m²;  
• Capacidade de volume diário de processamento de, no mínimo, 3.000 (três mil) folhas; 
 
JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO: 
 
Solicitamos alteração para que, seja revista essa exigência de, capacidade de volume 
diário de processamento de, no mínimo, 3.000 (três mil) folhas; pois acreditamos ter sido 
um erro formal na elaboração da exigência, pois não localizamos nenhuma fabricante que 
atenda a essa exigência, e acreditamos serem especificações para compra de scanner 
profissional avulso, e não de um equipamento multifuncional. 
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 DESTACA-SE que ao ser escolhido o Pregão Eletrônico como modalidade licitatória, 
resta claro que estamos diante de uma contratação onde o objeto é a contratação de BENS 
COMUNS. Nesse diapasão resta claro que NENHUMA das características técnicas e 
exigências podem ser restritivas à ampla concorrência, e de forma alguma podem alijar do 
certame produtos de fabricantes com comprovada capacidade de contratar com esse douto 
órgão, pois caso contrário, estaríamos ferindo princípios Constitucionais, possibilitando 
intervenção junto ao Tribunal de Contas da União. 

 
Senão vejamos o disposto do parágrafo único do artigo 1° da Lei 10.520, que 

determina o que venha a ser bem e serviço comum: 
 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado 

 

Fica claro que os fatores a serem analisados em um certame licitatório, dizem 
respeito a capacidade mensal de impressões, autonomia de funcionamento, possibilidade 
de conectividade, seguindo a ideia de bem e serviço comum, e, possibilitando que os 
diversos fabricantes tenham condições de participar do certame em igualdade de 
condições, visando o interesse público.  
 
 Deve-se trazer a baila a realidade onde se evidencia que quando se abre um 
procedimento licitatório, mediante a publicação de um Edital, esse instrumento de abertura 
pressupõe a Tomada de uma série de Decisões que precisam figurar, claramente, no 
processo através do qual a Administração Pública realize essa licitação. 

 
A fixação de requisitos de participação, de qualificação Técnica do proponente e do 

produto e os critérios de julgamento não podem ser arbitrários e injustificados. 
 

Vale ressaltar que a Impugnante não pretende causar transtornos com mudanças de 
datas de editais, e, entende que não devem também ser feitas mudanças por mero 
atendimento individual a cada licitante interessado em participar do certame. 

 
 Contudo, mister salientar que o edital em tela nos mostra quebra de isonomia na 

condição de participação de vários fabricantes, o que deve ensejar na correção de seus 
vícios, uma vez que a modificação já demonstrada no item 01 com a alteração da 
memória 256 para 512 de memória prejudicou notadamente aos fabricantes Brother, 
Kyocera, Ricoh e HP.  

 
Ademais a exigência contida no item 02, restringe a participação da HP com o 

seu Modelo E 50145DN, que além de possuiu toner e cilindros INTEGRADOS, atende 
a todos os demais requisitados, sendo, inclusive, superior em alguns, e está sendo 
alijada do certame pelo simples fato de imprimir em 45PPM e NÃO em 50PPM, como 
exigido sem nenhuma fundamentação fática, e que não é sequer perceptível. 
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Finalmente a exigência contida no item 06, restringe a participação e todos os 

fabricantes no qual verificamos no mercado, pois nenhum equipamento 
multifuncional possui o volume diário de digitalização de até 3.000 (três mil) folhas. 
Gostariamos que fosse enviado quais equipamentos, de quais fabricantes atendem a 
essa exigência. 

 
 
Ocorre que como demonstrado na presente Impugnação, as exigências 

estabelecidas não se coadunam com os princípios da Isonomia, e Ampla Competitividade. 
Nesse contexto Marçal Justem Filho nos esclarece que: 

 
“A incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser excessiva ou 
desproporcionada às necessidades da Administração. Poderá também 
decorrer da inadequação entre a exigência e as necessidades da 
Administração.(...) 
O Ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para a 
seleção da proposta mais vantajosa.(...) 
Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a seleção da 
proposta mais vantajosa, serão INVALIDADAS todas as clausulas que, 
ainda que indiretamente, prejudiquem o caráter competitivo da licitação.” 

 
Portanto, requer-se que o presente certame possibilite a aquisição mais 

vantajosa para a administração, retirando exigências desnecessárias e que auxiliam 
apenas um fabricante, e visando a Ampla e Irrestrita Concorrência. 

 
 
 
 

DO REQUERIMENTO 
 
 Em face dos acontecimentos narrados e das provas apresentadas, requer: 
 

O recebimento, processamento e acolhimento da presente solicitação alterando-se 
as exigências dos itens 01, 02 e 06 conforme demonstrado na presente impugnação. 

 
No item 01, requer-se que a memória seja de 256 MB, enquanto no item 02, requer-

se que a velocidade de impressão seja de 45PPM, além da visualização do Status da 
impressora seja efetuado tanto através de tela LCD, como também de tela Touch Screen e 
para o item 06 seja excluída a exigência de volume de digitalização diária de até 3.000 (três 
mil) folhas. 

 
Sejam publicadas as alterações com a retirada das restrições ora impugnada, 

visando a Isonomia entre os participantes e a ampla concorrência, conforme exigência legal 
e do Tribunal de Contas da União. 
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Pelo exposto, aguarda-se serenamente o integral provimento deste apelo, aplicando-

se-lhe, ademais, o teor dos §§ 3° e 4° do artigo 109 da lei 8.666/93. Assim decidindo, este 
douto órgão estará produzindo, como sempre, a desejada justiça e praticando o bom senso 
administrativo 

 
Termos em que, Pede e espera deferimento. 

 

 
 
 
 
 
 


