
De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: Impugnação PE 51/2020 - TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

Para : paulo@lemgruberdigital.com.br

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Fwd: Impugnação PE 51/2020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

sex, 24 de jul de 2020 17:52

1 anexo

Boa tarde,

Pedido de impugnação recebido, porém não acatado tendo em vista que a Diretoria de
Informática se manifestou pela aceitação dos equipamentos que não atendam as
especificações mencionadas nos memorais do pedido.
Sendo assim, não há que se falar em republicação do edital uma vez que a medida
amplia a competitividade e não altera substancialmente a elaboração da proposta.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Sampahio Almeida Martins Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Cc: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 17:32:53
Assunto: Re: Impugnação PE 51/2020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIAS

Prezada Elma,

Serão aceitos equipamentos que não atendam à exigência de "Transparência" para o item "Suporte para
tipos de mídia" em todos os modelos a serem ofertados.

Atenciosamente,

Sampahio Damaceno
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Núcleo de Contratos e Aquisições - Diretoria de Informática
(62) 3216-7705  ncca@tjgo.jus.br

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 15:11:06

Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=5689&tz=America/Sao...
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Assunto: Fwd: Impugnação PE 51/2020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

Boa tarde,

Segue pedido de impugnação ao edital 051/2020 para análise.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Paulo - Lemgruber" <paulo@lemgruberdigital.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 12:17:53
Assunto: ENC: Impugnação PE 51/2020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIAS

 Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
IMPUGNAÇÃO REF. AO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 051/2020
A/C: PREGOEIRA OFICIAL
Inconformada com os termos do edital do Pregão Eletrônico em tela, a empresa
LEMGRUBER DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ 00.344.026/0001-57, representada por
PAULO JOSÉ LEMGRUBER CARDOSO dentro do prazo legal, encaminha IMPUGNAÇÃO
em 23/07/2020, nele aduzindo, em síntese, os argumentos anexos reproduzidos:

Atenciosamente,
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Ao 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

IMPUGNAÇÃO REF. AO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 051/2020 

 

 

A/C: PREGOEIRA OFICIAL  

 

 

         Inconformada com os termos do edital do Pregão Eletrônico em tela, a empresa 

LEMGRUBER DIGITAL EIRELI, inscrita no CNPJ 00.344.026/0001-57, 

representada por PAULO JOSÉ LEMGRUBER CARDOSO dentro do prazo legal, 

encaminha IMPUGNAÇÃO em 23/07/2020, nele aduzindo, em síntese, os argumentos 

a seguir reproduzidos: 

 

 

1. BREVE RELATÓRIO 

 

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, visando 

à escolha da proposta mais vantajosa para a “construção de Sistema de Registro de 

Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços 

continuados de impressão, cópia e digitalização, contemplando o fornecimento de 

equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de fabricação, para digitalização, 

impressões monocromáticas e policromáticas, com fornecimento de todos os insumos 

(exceto papel) e reposição de peças originais, dotados de sistema de gestão, além dos 

serviços de instalação, manutenção e assistência técnica especializada dos 

equipamentos, a fim de atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, conforme quadro abaixo:”. 
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Todavia, após detida análise do instrumento convocatório, notou-se que o 

mesmo está eivado de vícios insanáveis, tendo em vista que nele constam cláusulas que 

restringem, ilegal e desarrazoadamente, a competitividade do certame, de maneira que 

o feito administrativo não deve prosseguir até que tais incorreções sejam extirpadas. É 

o que passamos a expor. 

 

2. DAS RAZÕES DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

Ab initio, não se pode deixar olvidar que a Constituição da República Federativa 

do Brasil dispõe, mais precisamente em seu art. 37, Inciso XXI, que as contratações 

públicas, ressalvados os casos especificados na lei, deverão ser procedidas por meio de 

licitação. 

Não obstante, além da obrigatoriedade das licitações, a Carta Magna ainda dispõe, 

a fim de que a Administração Pública alcance maior vantagem em suas contratações, que 

seja promovida a competitividade nos certames, restringindo, assim, ao mínimo os 

impeditivos de participação, com vistas a ensejar ampla concorrência. 

No entanto, ao proceder-se a análise do instrumento convocatório em destaque, 

vislumbra-se casos de restrição à competitividade do certame, manifestamente ilegais, 

ferindo, portanto, princípios basilares do procedimento licitatório, a saber, o princípio da 

competitividade e da legalidade estrita. 

Em tempo, lembra-se que, ao contrário do princípio da legalidade aplicável 

particular, isto é, legalidade ampla, a legalidade aplicável à Administração Pública 

(estrita) impõe que está só poderá agir quando houver lei que expressamente lhe autorize. 

Sendo assim, sua atuação fica restringida às hipóteses expressas na lei, latu sensu. 

No caso das licitações, por exemplo, sob a égide dos princípios da legalidade 

estrita e da competitividade é correto afirmar que a Administração só poderá impor 

requisitos de participação que estiverem expressamente contidos em lei. O instrumento 

convocatório ora impugnado, entretanto, viola claramente tal premissa. 
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Para melhor compreensão do que se alegou até aqui, passa-se à exposição das 

ilegalidades contidas no edital, as quais, caso não retificadas em tempo, eivarão com 

vícios insanáveis todos os atos praticados a posteriori. 

2. DA LIMITAÇÃO EXCESSIVA DE COMPETITIVIDADE 

2.1. NENHUM FABRICANTE OU MODELO É CAPAZ DE ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS DO TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DO ITEM 02 

Após análise acurada de nossa equipe técnica em diversos catálogos de diferentes 

fabricantes foi verificado que NENHUM modelo do porte atualmente fabricado pode atender 

a todas as especificações estipuladas no certame para o modelo de equipamento idealizado 

pela Administração para o item 03. 

No edital foi estabelecido que todas as máquinas “Deverão ser novos, de primeiro 

uso, não recondicionados e/ou remanufaturados e estar em fase de fabricação;.”, conforme 

item 2.1.1.1 do Termo de Referência e outras disposições do ato convocatório e anexos. 

Segue quadro comparativo dos modelos do porte dos vários fabricantes 

pesquisados, que representam a esmagadora maioria do mercado de impressoras e 

multifuncionais atuantes dentro e fora do Brasil. As características escritas em vermelho 

são aquelas que disponíveis, mas não atendem o edital. 

Item 02 – Impressora 

Colorida A4 40ppm – 

TIPO II 

FABRICANTE / 

MODELO  

FABRICANTE 

/ MODELO  

FABRICANTE / 

MODELO  

FABRICANTE 

/ MODELO  

FABRICANTE 

/ MODELO  

FABRICANTE / 

MODELO  

Xerox VersaLink 

C500/DN 

Kyocera 

ECOSYS 

P7040cdn 

Lexmark CS622de 
Ricoh SP 

C440DN 
Brother Okidata 

Velocidade Mínima de 

Impressão 40 ppm A4 ou 

Carta 

43 ppm A4 A4: 40 ppm 
40 ppm (páginas 

por minuto)(Letter) 
40 ppm Carta 

Não Possui 
Equipamento do 

Porte 

Não Possui 

Equipamento do Porte 

Suporte para tipos de 
mídia Papel, papel 

reciclado, transparência, 

etiqueta, cartões e 
envelopes. 

Não suporta papel 

de 

MidiaTransparência 

reciclado, 
transparências,  

etiquetas, 

envelopes, 
cartão 

Não suporta papel 

de 

MidiaTransparência 

Reciclado, 
Transparência, 

cartão, 

Etiqueta, e 
Envelopes  

Resolução Mínima 

Impressão (dpi) 1200 x 
1200 dpi 

Até 1.200 x 2.400 

dpi 
600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 ppp 

Até 1200 x 

1200 dpi 

Processador (Mhz) 700 

Mhz 
1,05 GHz 1GHz 1.0 GHz 533 MHz 

Memória Mínima 1GB 2 GB 
 Padrão de 512 
MB, expansível 

até 2 GB 

1024 MB 1 GB 

Bandeja de Alimentação 

de papel 500 folhas 
 Até 550 folhas 500 folhas 

Entrada para 250 

folhas 
550 fls 

Bandeja de Saída de papel 

250 folhas 
500 folhas 600 folhas 125 folhas 500 folhas 

 

http://www.lemgruberfernandes.com.br/


  
 

  
Rua Dezoito, 45 

Santa Mônica – Vila Velha – ES 

CEP: 29105-380 – Tel.: 27 3311-5333 

www.lemgruberfernandes.com.br 

Tal situação fere gravemente o Princípio da Eficiência, previsto na Constituição 

Federal, ao ponto que esta licitação terá gerado esforços especializados e onerosos da 

Administração para não gerar qualquer resultado ou gerar apenas resultados danosos para o 

serviço público 

2.2. DA RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE QUANTO ÀS 

CARACTERÍSTICAS RESTRITIVAS APRESENTADAS NO ITEM III 

 

Foi realizado estudo técnico pelo nosso Departamento de T.I a respeito dos 

fabricantes que atuam no mercado reprográfico, sendo elaborado um comparativo 

incluindo as empresas referenciais que possuem equipamentos do porte exigido, após 

essas análises, a equipe técnica convalidou  QUE SOMENTE UM FABRICANTE É 

CAPAZ DE ATENDER PLENAMENTE AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS NO 

ITEM III, ferindo diretamente os princípios da competitividade, da ampla participação e da 

economicidade. 

 

Apresentaremos a seguir planilha demonstrando como os equipamentos do item 

“Item 03 – Impressora Colorida A3 35ppm – TIPO I” especificado no TERMO DE 

REFERÊNCIA foram estipulados de forma que restringem e afetam a competitividade 

do certame além de não serem definidas na forma da lei, ocorrendo que, no porte 

solicitado, somente um modelo do fabricante LEXMARK, atenderão a 100% DAS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS para o item III respectivamente, 

resultando na RESTRIÇÃO DA AMPLA PARTICIPAÇÃO E REDUÇÃO DA 

OFERTA de diversos equipamentos no mercado que possuem plena capacidade 

tecnológica para atendimento às necessidades reais necessidades do órgão, além de 

FRUSTRAR A FINALIDADE DO CERTAME em pauta. 

 

Apresentaremos a seguir planilha comparativa com o estudo técnico 

elencando as características e cada modelo pesquisado no mercado em comparação 

às especificações no Termo de Referência dos equipamentos supracitados, sendo que 

as especificações em vermelho e amarelo NÃO atendem as impostas. 
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Item 03 – 

Impressora 

Colorida A3 35ppm 

– TIPO III 

FABRICANTE / 

MODELO  

FABRICANTE / 

MODELO  

FABRICANTE / 

MODELO  

FABRICANTE / 

MODELO  

FABRICANTE / 

MODELO  

FABRICANTE / 

MODELO  

Xerox VersaLink 

C8000DT 
Kyocera Brother 

Lexmark 

CS921de 
Ricoh SP C830DN Okidata C831n 

Velocidade Mínima 

de Impressão 35 

ppm A4 ou Carta 

45 ppm em 
Carta/A4 

Não Possui 
Equipamento do 

Porte 

Não Possui 
Equipamento do 

Porte 

35 ppm (páginas 
por minuto) (A4) 

45 ppm 35 ppm A4 

Suporte para tipos de 

mídia Papel, papel 
reciclado, 

transparência, 

etiqueta, cartões e 
envelopes. 

Não suporta papel 
de 

MidiaTransparênci

a 

Reciclado, 
Transparências, 

Etiquetas, Cartão, 

Envelope 

reciclado, 
Transparências, 

Etiquetas, cartão, 

Envelopes 

Não suporta papel 
de 

MidiaTransparênci

a 

Resolução Mínima 

Impressão (dpi) 

1200 x 1200 dpi 

Até 1200 x 2400 

dpi 
1.200 x 1.200 ppp 1200x1200 dpi 1200 X 600 dpi 

Processador (Mhz) 

800 Mhz 
1,6 GHz 1.2 GHz 600MHz 800 MHz 

Memória Mínima 

1GB 
4 GB opcionais 1024 MB 

Máxima 1,5 GB 

RAM 
768MB 

Ciclo de Trabalho 

Mensal 100.000 
Páginas 

205.000 
150.000 Páginas ao 

mês 

200,000 prints per 

month 
75.000 Páginas 

 

APENAS 1 DOS 06 (SETE) FABRICANTES PODERÁ TER SEUS 

MODELOS COTADOS PARA OS TIPOS II E III, TENDO EM VISTA DAS 

ILEGALIDADES OCORRIDAS. 

SOMENTE O FABRICANTE LEXMARK PODERÁ ATENDER 100% 

DAS CARACTERÍSTICAS APRESENTADAS. 

É de clareza solar que as especificações exigidas são idênticas às das máquinas de 

referência, o que representa temerosa contrariedade às disposições legais aplicáveis, em 

especial ao art. 7º da Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93: 

Art. 7º (...) 
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§ 5º - É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 

casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 

materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 

discriminado no ato convocatório. 

§ 6º - A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 

contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

 

O Tribunal de Contas da União tem jurisprudência que reforça essa constatação, 

como seguem os uníssonos representativos abaixo: 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

UTILIZAÇÃO DE TERMO IMPRECISO PARA CARACTERIZAR O OBJETO 

LICITADO. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. POSSIBILIDADE DE 

CONCRETIZAÇÃO DE ATO ANTIECONÔMICO. ANULAÇÃO DO CERTAME.  

DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO.   

1. A definição do objeto a ser licitado deve ser precisa, de modo a refletir, com a maior 

exatidão possível, o que a entidade deseja adquirir, consoante o disposto no art. 14 da Lei 

n. 8.666/1993. 

2. A Administração deve pautar-se, dentre outros, sob o critério da economicidade, 

buscando adotar soluções que atendam às suas demandas com o menor custo possível.  

3. A utilização, em editais de licitação, de especificações que impossibilitam a participação 

no certame de empresas ofertantes de bens com aptidão técnica de suprir a demanda da 

Administração constitui-se restrição indevida à competitividade, caracterizando afronta ao 

art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993.   

4. Fixa-se prazo para a anulação de licitação cuja competitividade foi cerceada de forma 

irregular, e, ainda, quando o torneio dá ensejo à concretização de ato antieconômico. 

(ACÓRDÃO Nº 2956/2011 – TCU – Plenário - TC-015.282/2011-2) 

 

Sumário: RELATÓRIO DE AUDITORIA. FALTA DE ACOMPANHAMENTO E DE 

FISCALIZAÇÃO DA EXECU-ÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO NA 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO LICITADO PARA PRIVILEGIAR DETERMINADA 

MARCA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS COM RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE 

DOS CERTAMES. OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO 

TCU. AUDIÊNCIAS. MAIORIA DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA NÃO 

ACOLHIDA. MULTA. DETERMINAÇÕES. ARQUIVA-MENTO. 1. A definição do 
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objeto a ser licitado deve ser precisa, de modo a refletir, com a maior exatidão possível, o 

que o órgão contratante deseja adquirir, consoante o disposto no art. 14 da Lei n. 

8.666/1993. 2. A Administração deve pautar-se, dentre outros, sob o critério da 

economicidade, buscando adotar soluções que atendam às suas demandas com o menor 

custo possível. 3. A utilização, em editais de licitação, de especificações que impossibilitam 

a participação no certame de empresas ofertantes de bens com aptidão técnica de suprir a 

demanda da Administração constitui-se restrição indevida à competitividade, 

caracterizando afronta ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. 4. A não apresentação 

das informações mínimas necessárias à apuração de irregularidades na gestão de recursos 

públicos representa óbice ao exercício da competência constitucional deste Tribunal de 

realizar o controle externo em auxílio ao Congresso Nacional. (ACÓRDÃO 3893/2014 - 

SEGUNDA CÂMARA – RA 015.197/2011-5) 

 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira 

Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

(...) 

9.3. rejeitar, nos termos do art. 43, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, § 2º, 

do RI/TCU, as razões de justificativa apresentadas por: Egon Leon Dadalt, José Carlos 

Dorsa Vieira Pontes e Pedro Alcantara Soares Morel, bem como as razões de justificativa 

apresentadas por Emerson Ribeiro da Silva do Nascimento em relação à conduta de não 

comunicar à autoridade superior a existência de cláusulas e itens restritivos ao caráter 

competitivo do certame, no edital e no termo de referência do PE 111/2011. (ACÓRDÃO 

2179/2017 - PRIMEIRA CÂMARA – REPR 005.848/2015-6) 

 

A exigência de requisitos que não permitam a plena competição no certame frustra 

completamente o atendimento dessas obrigações legais e confirmadas pela 

Jurisprudência. 

Entendemos que deverá ser realizada averiguação que demonstre que vários 

fabricantes possuam produtos com similaridade e que atendam as especificações, 

SENDO AO MENOS, NO MÍNIMO, MODELOS DE 03 FABRICANTES NO 

MERCADO. 
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3. DA NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 

Como visto, o edital guerreado está aquém da ordem jurídico-administrativa, 

uma vez que conflita com os ditames constitucionais, dispositivos legais e 

entendimentos assentados pelos tribunais. 

Deste modo, torna-se imperioso que se proceda as devidas retificações e 

supressões no texto do instrumento convocatório e no Termo de Referência a ele anexo, 

o que importa, necessariamente, no dever de republicação do edital, uma vez que tais 

alterações conduzirão à ampliação da competitividade e concorrência no procedimento, 

proporcionando, ao final, maior vantajosidade na contratação, prestigiando-se, assim, os 

interesses públicos primário e secundário. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Cabe a Administração ADEQUAR o processo de acordo com a LEI VIGENTE, além 

de ser fiel às determinações do Tribunal de Contas e demais entidades norteadoras, que 

possuem atribuições e competências suficientes para examinar todo e qualquer edital lançado 

pela Administração. O norte traçado pelos Tribunais torna-se INALTERÁVEL, por força 

do Princípio da Segurança Jurídica, base mesma do Estado Democrático de Direito. 

Em vista das exigências restringirem de forma arguta toda probidade competitiva do 

processo licitatório, aguardamos o recebimento, análise e deferimento desta tempestiva 

impugnação, resultando na SUSPENSÃO IMEDIATA do referido processo, podendo 

posteriormente recuperar todas as características essenciais e primordiais da disputa, 

possibilitando a participação de empresas que foram prejudicadas ao se depararem com 

tais exigências INAPROPRIADAS e ILEGAIS.  

Aproveitamos para reiterarmos os pedidos de: 

a) A suspensão imediata do certame para sua readequação de modo a restituir a 

lisura do processo; 
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b) sejam adequados todas as situações apresentadas acima. 

c) após procedidas todas as modificações acima elencadas, seja republicado o 

edital, abrindo-se novo prazo para abertura da sessão. 

d) Observância dos dispositivos da Lei 8.666/93, em especial o seu Art. 90, 

“Seção III”, “Dos Crimes e Das Penas”, conforme considerações a seguir: 

É dever do Administrador e/ou servidor público sanar quaisquer vícios que venham a 

frustrar o caráter competitivo do certame. Do contrário, versa no Art.90 em sua “Seção III”, 

“Dos Crimes e Das Penas”, que a frustração do caráter competitivo do procedimento 

licitatório cabe PENA – DETENÇÃO DE 2 (DOIS) A 4 (QUATRO) ANOS E 

MULTA.    

              Aguardamos que respeitem com louvor os princípios primordiais ao 

bom andamento do processo licitatório.  

Para deferimento, 

Vila Velha, 23 de Julho de 2020. 

 

 

http://www.lemgruberfernandes.com.br/
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