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Registro de Preços/ Licitacões-e n°: 734188

CTIS TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n°

01.644.731/0001-32, com sede em Brasília- Distrito Federal, no Setor Comercial Sul, quadra08,

Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, Loja 14, 2o Subsolo, CEP 70.333-900, vem, respeitosamente, à

presença de VossaSenhoria, por seu representante, nos termos do item 4 do edital, apresentar:

IMPUGNACÂO AO EDITAL

em face da existênciade omissõesque prejudicama estimativa de preços e até mesmoa legalidade

do certame, pressupostos essenciais da licitação.



1. DAS IRREGULARIDADES DO EDITAL

(Prejuízos à Formação de Preço, à Vantajosidade e à Economicidade e

dos Riscosà Administração Pública)

1.1. Preâmbulo

Conforme a seguir seráexplicitado, existem irregularidades a serem sanadas antes

mesmo da abertura do certame que, por representarem inegável risco à Administração, devem ser
corrigidas.

Sempre ciente da necessidade que os órgãos e as entidades da Administração

Pública têm para suprir alguma demanda interna quando se lançam em processos licitatórios, a

CTIS procura evitar que retardamentos de qualquer espécie sejam provocados para causar
transtornos ao interesse público.

No caso deste Pregão Eletrônico, contudo, a CTIS se viu compelida a buscar

modificações importantes no edital, que se revelam como riscos àformulação de preço discrepante

da realidade contratual ou mesmo ao próprio modelo de contratação, o que poderá impactar
diretamente a execução contratual.

A seguir, serão pontuados os itens do edital que merecem correção, a fim de

viabilizar uma competição legítima, adequada, viável, e a escolha de uma proposta vantajosa,

econômica, observando-se sobretudo a aptidão suficiente à boa execução dos futuros serviços.

1.2. Do Equivocado Modelo de Contratação Adotado pelo Editale

Dos Prejuízos Correlatos

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de

empresa especializada no fornecimento de impressoras em regimede locação, futura e eventual,

deaté 18.000 (dezoito mil) equipamentos, novos e deprimeiro uso, com asespecificações técnicas

constantes deste documento e anexos, incluindo consumíveis (cartuchos de toner) e todos os

materiais como, suprimentos (cilindro fotorevelador e demais componentes, inclusive aqueles

entendidos como kitdemanutenção, insumos, fusores, rolos, cilindros, reveladores) e pecas^com



base na estimativa de impressão mensal, exceto papel e assistência técnica.

Federação:

No Anexo I, há, ainda, as seguintes especificações do objeto e forma de execução:

1.1.1 Prestação de serviços em locação de equipamentos multifuncionais
para reprodução de documentos (fotocópias), digitalizações, impressões
em preto e branco e coloridos, estando inclusos todos os materiais e
consumíveis necessários, até o término de vigência do contrato oriundo da
ATA, conforme condições e exigências estabelecidas neste documento.
(...)

1.4 A locação de Impressoras e quantidades serão conforme estimativas
constantes neste documento.

1.5 Com base na estimativa de impressão mensal, a empresa proponente
deverá informar todos os consumíveis e materiais, a serem utilizados nas
impressoras, durante a vigência da locação, cujo custo deverá ser
suportado pela TAXA Mensal que inclui consumíveis (cartuchos de toner)
e todos os materiais como, suprimentos (cilindro fotorevelador e demais
componentes, inclusive aqueles entendidos como kit de manutenção,
insumos, fusores, rolos, cilindros, reveladores) e peças, que irácompor o
valor do aluguelmensal por equipamento.

Ademais, a licitação prevê apenas um lote, no qual considera todos os Estados da

1.7 LOTE: ÚNICO

ITEM ESTADOS

Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e
Tocantins.

Com relação ao preço, foi assim previsto no Anexo I do edital:

5. Preço:
5.1 O Preço proposto deverá incluir:
5.1.1 O valor de locação mensal por tipo de equipamento, incluindo o
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seguro mensal (TAXA Mensal) para disponibilidade de consumíveis e
materiais.

5.1.2 Os custos com as entregas dos equipamentos, consumíveis e
materiais nos locais informados pela COBRA TECNOLOGIA (Anexo
III), bem como embalagem, frete, seguro, impostos, logística reversa para
descarte ambientalmente sustentável dos consumíveis e etc.
5.1.3 Todos osencargos (obrigações sociais, trabalhistas, impostos e taxas,
entre outros).
5.1.4 O Preço Global informado deverá ser detalhado entre valor de
equipamentos e taxa mensal, conforme Anexo II.
5.1.5 A Cobra Tecnologia poderá proceder a retenção de tributos nas
hipóteses previstas em lei.

Da leitura do edital, verifica-se que o objetivo da licitação seria a substituição de

parque de equipamentos de impressão, mediante a contratação de serviços de locação de

impressoras.

Ocorreque, demais itens editalícios,que a seguir serão comentados, revelama total

inadequação do modelo de contratação descrito no edital ao real objetivo daAdministração.

O modelo adotado para a contratação nesta licitação (de locação de impressoras)

não é completo tal como o modelo de outsourcing de impressão, o qual não trata de simples

locação, mediante fornecimento deconsumíveis e suprimentos. Muito mais do que isso, o modelo

de outsourcing de impressão se destaca pela total absorçãodas responsabilidades relativas à

prestação dos serviços por parte da Proponente, liberando o capital humano da Contratante

para dar foco em seu core business.

Destaca-se também, em relação ao modelo de outsourcing de impressão, a

disponibilização deferramenta degestão emtempo real doparque deequipamentos e dos serviços

executados nos mesmos, possibilitando à Contratante, empreender uma gestão proativa, ágil,

segura e eficiente, através do acesso e visualização de informações relativas a(o):

a) Monitoramento de todos os equipamentos instalados em rede;

b) Abertura e acompanhamento de chamados técnicos, com manutenções e

atendimentos realizados por equipamento instalado;

c) Alertas aos usuários e gestores de eventos gerados em cada equipamento;
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d) Quantidades de consumíveis e suprimentos demandados por equipamento

instalado;

e) Pedidos de peças, consumíveis e suprimentos enviados a cada localidade,

com detalhamento de cada pedido (quantidade, tipo do produto, data de solicitação

e data de entrega);

f) Indicadores e gráficos comparativos de evolução do consumo mês a mês de

cada equipamento e por centro de custo;

g) Contabilização e bilhetagem de páginas impressas e copiadas por tipo de

equipamento, por equipamento, por formato de papel (A4/A3), por modo de

impressão (simplex/duplex) e tecnologia(cor/mono);

h) Geração e consolidação de relatórios operacionais e gerenciais dos

equipamentos; e

i) Realização e aferição de pesquisa de satisfação;

Esclarece-se, ainda, que, por ser maiscompleto, o outsourcing de impressão tem se

consolidado ao longo dosanos como o modelo mais adequado e eficaz paraorganizações inseridas

num cenário globalizado e emconstante processo de mudança, sejam elas, públicas ou privadas.

E de notório conhecimento que o modelo de locação de impressoras escolhido

para a presente licitação não é mais usual, está ultrapassado e encarece os custos da

Administração.

Não bastasse isso, há requisitos no instrumento convocatório que conflitam

inteiramente com o modelo de locação de impressoras. Noutras palavras, ultrapassam os

próprios limites estabelecidos no edital, a saber:

(i) A previsão de assistência técnica, manutenção e suporte técnico;

(ii) A previsão de Treinamento e capacitação.

Veja-se as normas relacionadas:

DA MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE
TÉCNICO
15.1.18 A PROPONENTE poderá ser acionada pela COBRA
TECNOLOGIA para prestar suporte técnico, manutenção e assistência
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técnica, aos equipamentos locados, nos casos críticos em que a COBRA
TECNOLOGIA tiveresgotado todas as possibilidades de atendimento.

15.1.19 Os serviços de manutenção, assistência e suporte técnico de
responsabilidade daPROPONENTE, dentro do prazo degarantia, serão
prestados nas localidades constantes no Anexo III, por meio de seus
técnicos, mediante acompanhamento da COBRA TECNOLOGIA
(...)

15.4.4 Responsabilizar-se por quaisquer prejuízos que as falhas ou
imperfeições dos equipamentos, na execução dos serviços, venham a
causar à COBRA TECNOLOGIA ou a terceiros, de modo direto ou
indireto.

(Grifou-se)

Ora, apenas no modelo de outsourcing de impressão esses requisitos e

responsabilidades são exigidos. No modelo de contratação de locação de impressoras não

existeassistência técnica, manutenção, suporte técnico, treinamento e capacitação, como foi

previsto no item 9 e subitens seguintes do edital:

9. Treinamentos e Capacitação
9.1 A PROPONENTE deverá treinar a equipe técnica e de gestão da
COBRA TECNOLOGIA, até 30 dias após acionamento pela Cobra
Tecnologia, ou sempre que houver necessidade, em comum acordo entre
as partes.
(...)

9.2 Otreinamento tem como objetivo acapacitação das equipes no suporte
às aplicações, sistemas e infraestrutura que integram o objeto desta
prestação de serviço, e na manutenção dos equipamentos nos locais onde
estão instalados.

São completamente absurdas essas exigências, até porque sequer há previsão

de pagamento por esses serviços no edital, o que será melhor avaliado em tópico seguinte.

Asresponsabilidades indevidamente previstas à proponente não sãocoerentes com

omodelo delocação de impressoras adotado pelo edital, razão pela qual merecem serrevistas, sob

pena de ilegalidade, visto que impactam diretamente a formação de preço pelas empresas

participantes da licitação, além de colocar em risco a vantajosidade, a economicidade da

contratação e até mesmo a execução dos serviços.

A permanência dos requisitos ora rechaçados certamente causará desajustes
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contratuais, além de prejudicarem sobremaneira o dimensionamento dos custos pelas empresas
que pretendemparticipar da disputa.

Saliente-se, por fim, queo próprio objeto do edital excluiu a assistência técnica do

rol de atividades da contratação e, no entanto, de modo completamente contraditório, ilógico, para
não dizer absurdo, foi exigido o seguinte combo de serviços: assistência técnica, manutenção,
suporte técnico, treinamento e capacitação.

Assim sendo, à luz da legalidade, devem ser sanadas as contradições ora apontadas,
afim de garantir aobjetividade emelhor especificidade do objeto aser contratado, bem como uma
contratação verdadeiramente vantajosa e econômica.

1.3. Da Violação aos Princípios da Vantajosidade e da Economicidade

A corretadescrição do objeto do edital que, no caso, realmente confunde-se como

modelo de contratação, é essencial ao bom planejamento e ao orçamento exato e plausível. A

forma como foi apresentado omodelo de contratação dificulta não somente a formação precisa de
dos gastos futuros da Administração Pública como também a formação de preço pelas empresas
participantes da licitação, o que é inadmissível, diante dos princípios da economicidade e da

vantajosidade aos quais o Poder Público tem o dever de observância.

As empresas participantes precisam tercondições de avaliar exatamente os serviços

que serão prestados, de acordo com um modelo correto de execução, para correta precificação, a

fim de subsidiar uma contratação vantajosa e adequada às necessidades da Administração. Sem

tais informações haverá provável prejuízo financeiro à Administração, porquanto as empresas
participantes não têm bases sólidas (especificações técnicas suficientes) à elaboração do preço,

fato que poderá acarretar a contratação depreço inexequível ouaté mesmo exorbitante.

O edital ora impugnado, todavia, impossibilita as licitantes orçarem preços mais

precisos, atuais e, dessa forma, competitivos, em virtude de sua redação superficial no que diz
respeitoàs especificações técnicas da contratação.

Ede se notar, ainda, odever da Administração com relação àprevisão dejtóaos



os custos incidentes na contratação, mediante estudo antecedente, preliminar, das questões
técnicas e financeiras inerentes ao contrato que se pretende firmar.

Fundado nessas razões, o legislador criou oProjeto Básico, que nada mais édo que
um estudo preliminar do contrato: "conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de

precisão adequado, para caracterizar aobra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto
da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução (...)" - art. 6o, IX, Lei n° 8.666/1993.

Oprofessor Marcai Justen Filho, estudando o tema, trouxe importante lição sobre

a finalidade das estimativas de custos ao afirmar que a obrigatoriedade de formulação de

estimativas quanto aos custos necessários à execução do objeto destina-se a satisfazer várias

finalidades, especialmente a de assegurar a seriedade do planejamento administrativo, pois se a

Administração desconhecer os custos será inviável programar a execução do objeto ou

mesmo avaliar as propostas, identificando inconsistências, fato que ensejará risco de

contratar com quem não detém condições mínimas de executar o objeto. Some-se a isso a

impossibilidade de sedestinar com segurança os recursos orçamentários suficientes, de escolher a

modalidade de licitação e verificar o prazo necessário para a execução do objeto (Justen Filho,

Marcai. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15a ed. São Paulo: Dialética,

2012.).

Complementando esse entendimento, Marcai asseverou que"ainda sobreoprisma

da avaliação das propostas, a existência de uma planilha de custos - a qual deverá balizar a

proposta apresentada pelo licitante - permite à Administração identificar os próprios

equívocos". Isso porque, segundo o autor, podem acontecer desconformidades entre as propostas

e os custos estimados pela Administração, indicando a existência de equívoco, levando à revisão

da estimativa de custos.

Na visão do Dr. Marcai, é um dever jurídico da Administração Pública

especificar todos os itens de custos, o mais preciso possível ou que permita, no mínimo,

licitante participante, seguramente, calcular o preço.

8
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No presente caso, porém, inúmeras informações técnicas que impactam o preço não

foram explicitadas como deveriam, tais como:

(i) Subitens 10.1 do Anexo I e 11.8 do edital: "10. PEDIDOS PARA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EXECUÇÃO DO PROJETO) 10.1 Após a assinatura da
Ata/Contrato oprimeiro pedido para composição do parque será emitido, conforme descrito no

item 7com detalhamento do Tipo de Equipamento, quantidades e locais de entrega (Anexos III) e
deverão ser entregues nos prazos definidos no item 10.2 contendo os seguintes itens para uso
imediato (...) 11. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (...) 11.8 A
existência de preços registrados não obriga a Cobra Tecnologia S.A. afirmar a aquisições que

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro apreferência defornecimento em igual
condição".

Noreferido subitem foi privilegiada a ausênciade previsibilidade de quantitativo

mínimo a ser contratado, o que compromete a elaboração e oferta depropostas mais vantajosas

no certame, já que não há qualquer garantia mínima de quantitativo inicial mínimo de

equipamentos e de impressão a serem demandados. Ademais, não há sequer um cronograma de

demanda do saldo remanescente.

A falta de previsibilidade pode causar desequilíbrio financeiro contratual, pois é

sabido que, para obter êxito em uma modalidade de licitação cujo julgamento e adjudicação se

dará com base no menor preço apresentado, as empresas licitantes, normalmente, levam em

consideração os quantitativos máximos previstos para obterem o quesechama de ganho de escala

junto aos fabricantes, na aquisição dos equipamentos, consumíveis e suprimentos.

Destaca-se, ainda, que o beneficio alcançado pela Proponente é repassado à

Contratante através da oferta de preços menores no certame licitatório para cada equipamento

disponibilizado e página impressa em monocromia e policromia.

Não é por menos que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de
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Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666/1993 previu que:

Art. 9o O edital de licitação para registro de preços observará o disposto
nas Leis n° 8.666, de 1993, e n° 10.520, de 2002, e contemplará, no
mínimo :

I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para
a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão
gerenciador e órgãos participantes;
III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não
participantes, observado o disposto no § 4o do art. 22, no caso de o órgão
gerenciador admitir adesões;
IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso
de bens;
{Grifou-se)

A Lei n° 13.303/2016, de forma mais geral, construiu o raciocínio ora defendido,

garantindo a publicidade às participantes da licitação com relação aos quantitativos e demais

informações necessárias à formulação daproposta, veja-se:

Art. 34. Ovalor estimado docontrato a sercelebrado pela empresa pública
ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à
contratante, mediante justificação na fasede preparação prevista no inciso
I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da
licitação, sem prejuízo dadivulgação do detalhamento dos quantitativos
e das demais informações necessárias para a elaboração das
propostas.
(Grifou-se)

Assim sendo, imprescindível à formulação da proposta que seja informado o

quantitativo mínimoao contrato que será firmado, docontrário, a Administração correrá risco de

contratar preço menos vantajoso, menos econômico, em inteira afronta ao disposto no art. 31 da

Lei n° 13.303/2016:

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por
empresas publicas e sociedades de economia mista destinam-se a
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se
refere ao ciclode vidado objeto, e a evitaroperações em quese caracterize
sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,. da
eficiência, da probidade administrativa, da economicidade; do



tratados.

fTIQ
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento
convocatório, daobtenção de competitividade e do julgamento objetivo.
(Grifou-se)

Outros itens editalícios que também violam os princípios ora citados serão aseguir

(a) Subitens 7.1 e 7.7 do Anexo I: "ESTIMATIVA DE LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTO EIMPRESSÃO 7.1 As especificações técnicas mínimas dos equipamentos,
destinados a atender cada uma das categorias acima estão descritas no Anexo V. (...) 7.7 A
COBRA TECNOLOGIA observa que a volumetria referente a média mensal efetivada de
impressões por equipamentos, deve ser ajustada apartir do segundo ano, com redução anual da

expectativa de volumetria em 20%. Aser aplicado sobre ovolume estimadopara oano posterior ".

O subitem 7.1 do Anexo I apresenta quadro contendo os volumes de impressão

duplex previstos para cada tipo de equipamento. No entanto, não deixa claro se as quantidades
devem ser interpretadas como duas impressões. Como não há fornecimento de papel, os
quantitativos informados no referido quadro devem ser contabilizados como duas impressões?

Saliente-se queé imprescindível quehajauma reformulação do subitem 7.1, a

fim de que seja sanada questão fundamental acerca do preço, para que as empresas possam
seguramente cotar o custo inerente à impressão.

O subitem 7.7 do Anexo I estabelece que a proponente deva considerar uma

expectativa deredução do volume de impressão naordem de20% a partir do 2o ano. Com base na

projeção, o volume de impressão corresponderá a apenas 40% doquantitativo inicial no 5o ano de

contrato. Nesse caso, cumpre-nos esclarecer que a projeção informada é muito mais alta que a

média aferida em outras Instituições de mesmo porte e segmento do mercado. Vale ressaltar que

isso pode impactar significativamente na composição dos preços das proponentes e que

refletirá na oferta de valores mais altos dos itens que compõem a precificação da Taxa

Mensal.

Cumpre esclarecer que, alémde encarecer o preçona licitação, a norma do subit



7.7 é desprovida de qualquer justificativa administrativa que a respalde, subsidie, o que é
inadmissível, vez que configura uma limitação extremamente prejudicial ao interesse público,
voltado à contratação vantajosae econômica.

Noutras palavras, o subitem 7.7 é antieconômico e, portanto, desvantajoso à
Administração, razão pelaqual deve ser extirpado do edital.

(üi) Subitem 12.13 do Anexo I: "A PROPONENTE executará, sem ônus para
aCOBRA TECNOLOGIA, correções de bugs de hardware esoftware, inclusive, compatibilizando
e adequando o equipamento a sistemas da Cobra Tecnologia e de possíveis clientes, observando
os prazos definidos no ANS (Acordo de Nível de Serviços) deste documento previstos neste
documento^.

Há, nareferida norma, subjetividade e falta de informações técnicas suficientes,

relativas aos tipos enúmero de sistemas da contratante ede seus possíveis clientes, oque prejudica
a realização de qualquer previsão de custos pelas proponentes.

Mais uma vez, saliente-se que é dever daAdministração especificar todos oscustos

do futuro contrato, a fim de que o orçamento a ser apresentado pelas licitantes participantes seja
condizente com a realidade e não gere nenhum desequilíbrio econômico-financeiro.

Ademais, a ausência de especificidades/informações sobre os serviços é também

um fator que poderá encarecer o preço das empresas participantes da licitação, haja vista o risco

com relação à responsabilidade que foi imputada na norma ora impugnada.

Assim,imprescindível que sejamespecificados tecnicamente ostipose número

de sistemas da Contratante e de seus possíveis clientes, a fim de que se possa dimensionar o

custo real.

(iv) Subitem 14.2.2 do Anexo I: "14.2.2 Após constatação que todos os itens

fornecidos são novos e originais, de acordo com as especificações do fabricante (não serão
aceitos itenssimilares, reformados e/ou usados) ".



Novamente, mais um critério subjetivo foi lançado no edital, porque a

originalidade requerida para os itens a serem fornecidos não está vinculada aos fabricantes dos

equipamentos ofertados ou a outros fabricantes de suprimentos e consumíveis do mercado.

A falta de informação sobre a vinculação da originalidade dos itens traz,

novamente, insegurança quando da formulação do preço pelas licitantes participantes, razão pela

qual deve ser reformada a referida norma para melhorespecificação sobre a originalidade -

se vinculada aos fabricantes dos equipamentos ofertados ou outros fabricantes de

suprimentos e consumíveis do mercado, sob penade elevar o risco da Administração quanto à

contratação de empresa por preço desvantajoso e não econômico.

(v) Subitem 15.1.18: "15.1.18 A PROPONENTE poderá ser acionada pela

COBRA TECNOLOGIA para prestar suporte técnico, manutenção e assistência técnica, aos

equipamentos locados, noscasos críticos em que a COBRA TECNOLOGIA tiver esgotado todas

as possibilidades de atendimento".

Não obstante a referida norma tenha sido objeto de impugnação quanto a sua

inadequação ao modelo de contratação proposto (locação de impressoras), apenas para esclarecer

e complementar a avaliação, também viola o princípio da vantajosidade e economicidade. Isso

porque, há imposição da obrigação de realização de suporte técnico, manutenção e assistência

técnicaem "casoscríticos",ou seja, utilizou-se termo subjetivo, indefinido, paraexigiro momento

que seria devida a atuação da contratada. É inadmissível que em uma norma contratual haja tal

indefinição, afinala Administração deveespecificar objetivamente o campo deatuação daempresa

a ser contratada, notadamente porque as obrigações contratuais devem ser bem definidas para

possibilitar o seu exato cumprimento, fiscalização e, ainda, o dimensionamento de custos pelas

empresas quando da licitação.

Logo, ainda que tal norma prevalecesse no rol do edital, o que se admite apenas

para argumentar, impositiva seria a sua reformulação, a fim de que fosse informado, mediante

critérios objetivos, a atuação da empresa a ser contratada nos casos de suporte técnico, manutenção

e assistência técnica.
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(vi) Subitem 20.6, 20.9.1 a 20.9.3 do Anexo I: "20.6 PROPONENTE deverá

emitir no dia 20 de cada mês, ouprimeiro dia útil subsequente, fatura relativa aos bens entregues,
tendo como referência a medição efetuada no período (apuração do número de equipamentos,
consumíveis e materiais entregues desde o dia 20 do mês anterior até o dia 19 do mês

correspondente àfatura) por Centro de Custos, a serencaminhada para o gestor do contrato na

COBRA TECNOLOGIA, contendo as informações evalores pertinentes ao período medido". (...)
"20.9.1 Locação do equipamento:" (...) "20.9.2 (TAXA- Mensal) Faturamento Mensal para

Seguro de Peças incluindo consumíveis (cartuchos de toner) e todos os materiais como,

suprimentos (cilindro fotorevelador e demais componentes, inclusive aqueles entendidos como kit

demanutenção, insumos, fusores, rolos, cilindros, reveladores) epeças: Para osvalores relativos

ao seguro mensal de disponibilidade de peças de acordo com parque fornecido deverá ser

descriminado, por tipo, o quantitativo de equipamentos entregues:" (...) "20.9.3 Quando da

apresentação dasfaturas mensais a PROPONENTE deverá encaminhar anexo planilha contendo

as informações abaixo:.(...)"

Os referidos subitens são subjetivos, pois os percentuais de consumo estarão

vinculados a cada unidade de equipamento locado e não ao tipo de equipamento. Já ao valor da

taxa mensal está vinculada os tipos de equipamentos, conforme descrito no Anexo II.

Como não há previsão, no edital e seus anexos, de qualquer ferramenta de gestão

do parque de equipamentos e dos serviços executados nos mesmos, indaga-se então como serão

aferidos os percentuais de consumo da taxa mensal em cada equipamento locado?

Ainda nesse sentido, importa frisar que a falta de um sistema de gestão dos

equipamentos e dos serviços de impressão e cópias comprometerá a qualidade e eficiência do

gerenciamento, em especial aferição e delegação dos custos referentes ao consumo de cada

Unidade, Gerência ou Departamento contempladoscom os serviços.

Outro ponto de grande relevância refere-se à falta de informação do limite em

percentual a ser aplicado para taxa mensal a ser aferida. Isto é, deve-se considerar o percentual

máximo de 100% do valorofertado no quadro do Anexo II, ou não há limite de percentual para a



aplicação da taxa mensal a ser aferida?

Todas essas questões devem ser esclarecidas, com o objetivo de possibilitar uma

melhor avaliação dos custos pelas empresas que intencionam participar da licitação. Sem as
informações necessárias à avaliação dos custos, fatalmente a Administração contratará empresa
por preço não vantajoso, não econômico.

L4. Das Indevidas ResponsabilidadesAtribuídas à Contratada no Edital

Com relação às responsabilidades atribuídas indevidamente no edital, podem ser
destacados os seguintes subitens, que a seguir serão comentados:

(i) Subitem 11.8 do Anexo I: "11.8 A Produtividade dos suprimentos e

consumíveis (quantidade de páginas impressas) não poderá ser inferior a98% daquela declarada,

com 5% de cobertura da página, constantes neste documento, sob pena de abatimento de valores

nos pagamentos mensais correspondentes aos percentuais não observados. Os valores a serem

abatidos pela COBRA TECNOLOGIA serão calculados conforme ANS - Indicador II (item 18),
bem como aplicação de sanções cabíveis".

Neste caso, a exigência de produtividade mínima dos suprimentos de 98% é

desproporcional e descabida, pois está condicionada aos tipos de documentos enviados para

impressão, os quais, em sua grande maioria, ultrapassam a taxa de 5% de cobertura estabelecida

pelos fabricantes. Ou seja, depende do material que o usuário irá encaminhar para impressão, de
ato de terceiro, portanto.

Ademais, registra-se também que o percentual de rendimento estará vinculado à

qualidade dos serviços de manutenção preventiva e corretiva executados nos equipamentos, os

quais são de responsabilidade da contratante. Mais uma vez, há responsabilidade de terceiro a

qual não pode ser atribuída à contratada.

V1
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Analisando-se o subitem ora impugnado, verifica-se que a contratada estaria

submetida àresponsabilidade vinculada àobrigação de terceiros, oque éabsurdo, porque não pode
garantir que terceiro cumpra a suaobrigação.

ALei n° 8.666/1993 inclusive respalda o entendimento aqui defendido, porquanto
os danos oriundos de "ato de terceiro" não são imputáveis àcontratada, muito pelo contrário, são
comparados aeventos futuros imprevisíveis (caso fortuito ou força maior).

Ésabido que parte da doutrina, Maria Sylvia Di Pietro, Celso Antônio Bandeira de
Mello eLúcia Valle Figueiredo, conceitua ocaso fortuito como evento da natureza eaforça maior
como evento decorrente da vontade humana igualmente imprevisíveis e inevitáveis. O Código
Civil, no entanto, não distingue essas modalidades, apenas prescreve no parágrafo único do art.
393 que "o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir".

Nessas situações, impossível exigir à parte atingida pelo evento imprevisível o

cumprimento da obrigação nos moldes originários, considerando ainda a regra de que "o devedor
não respondepelosprejuízos resultantes de casofortuito ouforça maior, seexpressamente não
se houverporeles responsabilizado", estatuída no caput doart. 393 do CC.

Nesse sentido, o art. 70 da Lei n° 8.666/1993 previu que: "O contratado é

responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de

suaculpa oudolo na execução do contrato (...)".

Logo, indevida a previsão de responsabilidade da contratada por ato de

terceiro, tal como ocorreu nosubitem 11.8 do Anexo I, o qual merece serextirpado do edital.

(ii) Subitem 11.12 do Anexo I: "A PROPONENTE deverá emitir certificado
para o COBRA TECNOLOGIA comprovando a destinação e quantidade de toner, kit de

manutenção, fusores, rolos, cilindros, reveladores, peças e acessórios queforam submetidos ao

processo de reciclagem ou logística reversa ou descarte em conformidade com a legislação
aplicável, em especial, a lein° 12.305, de 02/08/2010, no prazo de 180diasn.

16
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Neste caso, cumpre esclarecer que o recolhimento e descarte dos consumíveis,

suprimentos e peças descritos no item são atribuições desempenhadas pelos fabricantes dos

equipamentos, razão pelaqual não são asprestadoras deserviços que emitem certificados detais

operações.

Portanto, para melhor adequação da exigência editalícia, sugere-se que a

responsabilidade daproponente limite-se à emissão deuma declaração particular,acompanhada

dadeclaração do fabricante, afirmando que o recolhimento e o descarte de todos osconsumíveis,

suprimentos e peças serão realizados rigorosamente, de acordo com as normas e leis vigentes no
país.

(iii) Subitem 15.1.1 do Anexo I: "A Proponente deverá substituir os

equipamentos locados que apresentarem defeitos de fabricação no período da garantia padrão

de fábrica (01 ano), incluindo avarias no transporte até os locais de entregas, mesmo após

ocorrida sua aceitação ou aprovaçãopela COBRA TECNOLOGIAn.

O mesmo raciocínio traçado no tópico (i), acerca da indevida responsabilidade por

ato de terceiro pode ser inteiramente aplicado ao subitem ora impugnado (15.1.1), considerando

que a obrigação da proponente/contratada limita-se aos defeitos de fabricação apresentados no

período da garantia padrão de fábrica - (01) um ano, bem como por avarias decorrentes do

transporte até a entregae o aceite dos equipamentos. Após essa etapa, toda e qualquer avaria

ou dano aos equipamentos será de responsabilidade do contratante, inclusive na fase de

instalação dos equipamentos, cuja responsabilidade é mesmo do contratante, conforme

descrito nos subitens abaixo:

14.5.1.3 Na data informada, a Cobra Tecnologia realizará a
instalação, ativação e configuração dos equipamentos ou materiais.
14.5.2 O ateste de conformidade ocorrerá:

14.5.2.1 Após a realização de testes por técnico da COBRA
TECNOLOGIA;
14.5.2.2 Após o equipamento estar em perfeito funcionamento;
14.5.2.3 Após identificação automática do equipamento instalado na
solução de Gerenciamento de Impressão; e
14.5.3 Mediante carimbo e assinatura em Termo de Ateste de



Conformidade de Funcionamento por funcionário responsável na
localidade indicada e assinatura do técnico da COBRA
TECNOLOGIA.

(Grifou-se)

Assim sendo, completamente descabida a responsabilização da proponente por
quaisquer danos havidos após ocorrida a aceitação ou aprovação pela COBRA TECNOLOGIA,

com exceção daqueles anteriormente especificados, motivo pelo qual o subitem 15.1.1 do Anexo

I deve ser corrigido, para quea sua parte final seja excluída de sua redação.

(iv) Subitem 15.4.4 do Anexo I: "15.4 Além das demais obrigações estabelecidas neste

documento, constituem-se ainda em obrigação da PROPONENTE: (...) 15.4.4 Responsabilizar-se
por quaisquer prejuízos que as falhas ou imperfeições dos equipamentos, na execução dos

serviços, venham a causar à COBRA TECNOLOGIA oua terceiros, de modo direto ou indireto".

Conquanto o referido subitem já tenha sido objeto de impugnação por estar

inadequado ao modelo de contratação proposto no edital - de locação de impressoras, cumpre

esclarecer que, ainda que permanecesse no rol de normas editalícias, o que se cogita tão somente

para argumentar, seria necessária alteração.

Seguindo o mesmo entendimento delineado nos itens anteriores, esclarece-se que

algumas falhas podem ser decorrentes de manutenções preventivas e corretivas

inadequadas, cuja responsabilidade é da contratante e não da proponente, motivo pelo qual

é completamente desarrazoada e arbitrária a atribuição de responsabilidade havida no subitem

15.4.4. Não pode a proponente ser responsabilizada, como visto, por ato de terceiro, que não seja
de sua competência.

É de se notar que o referido subitem tem também uma falha grave, porquanto
novamente se utilizou termo subjetivo para definir obrigação contratual. Veja que "quaisquer

prejuízos que asfalhas ou imperfeições dos equipamentos" é por demais amplo, indefinido, não

razoável, o que oneraria, enfim, a contratada.

Por último, não há motivo para subsistir o subitem 15.4.4, porquanto a

responsabilidade da proponente foi definida no subitem que trata da garantia, razão pela

qual pode ser excluído do edital.
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7.5. Do Risco da Contratação de Empresa Incapaz Tecnicamente

Os subitens 8.27 e 8.28 do Anexo I prescrevem que, para a comprovação da

capacidade técnica, será exigida aapresentação de, "no mínimo, 01 (um) atestado compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto especificado neste projeto básico, expedido

por entidade pública ouprivada" e que "o atestado deverá indicar ofornecimento de impressoras
em regime de locação de um quantitativo de bens não inferior a 35% do especificado no item 7
deste projeto básico", respectivamente.

A experiência técnica exigida noedital leva emconsideração tão somente alocação

de equipamentos, sendo que tal serviço é apenas um dos componentes do objeto licitado, já que,

erroneamente, como visto anteriormente, o modelo de contratação não abrange simples locação

de impressoras.

Portanto, ainda que o edital não fosse alterado para correção do modelo de

contratação e melhor especificidade dos serviços, o que seadmite apenas atítulo de argumentação,

as normas que tratam das exigências de comprovação de capacidade técnica devem ser tratadas

com mais rigor, no sentido de impor areal comprovação de experiência com relação às principais

atividades que serão desenvolvidas no contrato, pois somente dessa forma, será assegurada a

contratação de empresa verdadeiramente aptatecnicamente.

Nota-se que o escopo da contratação não se restringe ao mero fornecimento de

equipamentos, existe também uma parcela bastante significativa de logística de transporte e

entrega de consumíveis, suprimentos, peças e dos equipamentos propriamente ditos. Assim sendo,

é necessário aferir a capacidade técnica das proponentes nestes requisitos de logística,

considerando uma abrangência de no mínimo igual a 50% das localidades envolvidas nesta

contratação.

Além disso, o único requisito de qualificação técnica estabelecido pelaBBTS, qual

seja: nOfornecimento de impressoras em regime de locação em quantitativo mínimo de 35% do

total previsto na contratação", está também desalinhado das melhores práticas do mercado, que

orientamexigir, no mínimo, a metade daquilo que se deseja contratar.
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Existe também uma parcela significativa de atividades de suporte técnico e

treinamento para usuários e técnicos da contratante para operacionalização dos equipamentos. A
experiência ea capacidade técnica para execução dessas atividades também devem ser exigidas
das empresas proponentes de forma compatível com ovolume aser exigido para tais atividades.

Entende-se que, pelo porte do contrato almejado, seja razoável e diligente cobrar a

comprovação de aptidão técnica nesses termos, já que éomínimo indispensável para se constatar
a real capacidade da futura contratada.

Nesse sentido, o STJ já, entendeu pela possibilidade da fixação de quantitativos

mínimos, desde que, de modo equivalente ao que se passa com aqualificação técnico-operacional,
sejam assentados em critérios razoáveis edemonstrem omínimo indispensável para aaferição da
capacidade do licitante (RESP 466.286/SP - Segunda Turma - DJ de 20.10.2003).

1.6. Da Subjetividade comRelação à Aplicação da Penalidade de Multa

Por fim, impende ressaltar a existência de subjetividade com relação à aplicação de

penalidades previstas no item 17, mais precisamente osubitem 17.1 que prevê percentual de multa

a incidir sobre "valor mensal" sem qualquer outra especificação.

Mais uma vez hásubjetividade, o valor sujeito à incidência do percentual demulta

não é específico. Não está claro seospercentuais deglosa descritos serão aplicados sobre o valor

de cada equipamento locado ou serviço executado inadequadamente ou, ainda, sobre o valor do

contrato. Saliente-se que as normas que tratam de penalidade devem ser exatas, objetivas, a fim

de evitar qualquer divergência e exorbitância ou arbitrariedades quando da aplicação de sanções.

Compete à Administração, portanto, esclarecer exatamente qual a forma de

aplicação da penalidade de multa, em atenção ao princípio da legalidade, ao qual também está

sujeita, afinal, oquanto será aplicado nos eventuais casos de multa não é ato discricionáricyrnas
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sim vinculado às normas contratuais as quais as partes estarão submetidas.

A não especificidade dos valores sobre os quais os percentuais incidirão traz
insegurança e poderá resultar em abuso de poder, a depender do caso, visto que permitirá ao
administrador arbitrar valor para além dos limites necessários.

Logo, necessária a reforma do subitem 17.1, com oobjetivo de que seja descrito
sobre qual o valoros percentuais de multa incidirão.

2. CONCLUSÃO

Por todos os fundamentos aduzidos, requer oacolhimento da presente Impugnação
afim de que sejam promovidas as seguintes alterações no edital para que seja/sejam:

i. Realizada acorreção do modelo de contratação (de locação de impressoras),
nos moldes requeridos no tópico 1.2 desta petição;

ii. Promovidas as correções dos subitens 10.1 do Anexo I e 11.8 do edital,
7.1, 7.7,12.13,14.2.2,15.1.18,20.6,20.9.1,20.9.3, todos do Anexo I, nos
termos propostos no tópico 1.3 desta petição;

iii. Promovidas as correções dos subitens 11.8,11.12,15.1.1 e15.4.4 do Anexo

I, no que tange a responsabilidades indevidamente atribuídas à

proponente/futura contratada, nos termos do tópico 1.4 desta impugnação;

iv. Promovida acorreção do subitem 8.28 do Anexo I, afim de que seja exigida
devidamente a comprovação de capacidade técnica, nos termos sugeridos
no tópico 1.5 desta impugnação;

v. Promovida a correção do subitem 17.1 do Anexo I, a fim de que sejam

especificados quais valores servirão de base para a incidência da multa em

caso de descumprimento de cláusulas contratuais.
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nos moldes requeridos no tópico 1.2 desta petição;

ii. Promovidas as correções dos subitens 10.1 do Anexo I e 11.8 do edital,

7.1, 7.7,12.13,14.2.2,15.1.18,20.6,20.9.1,20.9.3, todos do Anexo I, nos

termos propostos no tópico 1.3 desta petição;

iii. Promovidas as correções dos subitens 11.8,11.12,15.1.1 e 15.4.4 do Anexo

I, no que tange a responsabilidades indevidamente atribuídas à

proponente/futura contratada, nos termos do tópico 1.4 desta impugnação;

iv. Promovida a correção do subitem 8.28 do Anexo I, a fim de que seja exigida

devidamente a comprovação de capacidade técnica, nos termos sugeridos

no tópico 1.5 desta impugnação;

v. Promovida a correção do subitem 17.1 do Anexo I, a fim de que sejam

especificados quais valores servirão de base para a incidência da multa em

caso de descumprimento de cláusulas contratuais.

Por fim, após as alterações, requer seja novamente publicado o instrumento

convocatório, com todas as correções inseridas no próprio texto do edital.

Termos em que pede deferimento.

Brasília-DF, 3 de outubro de 2018.
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