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IMPUGNAÇÃO URGENTE - Pregão 105/2015 - Licitação 604039 – ITEM 01 
 
 
EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.015.414/0001-69, 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 na forma do art. 18, Decreto 5.450 de 31/05/2005, pelos motivos a seguir. 
 
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE – FALTA DE PADRONIZAÇÃO 
 
Comunicamos um vício da formação do termo de referência que prejudica a competitividade e 
elaboração do termo de referência do produto Fragmentadora de Papel no ITEM 01 
da fragmentadora de papel. 
 
O edital exige “Volume de Cesto: Entre 50 e 60 Litros” como requisito mínimo para elaboração de 
proposta e participação pelos licitantes, sendo que essas 
características são bastante aos licitantes. 
 
Cada fabricante possui produto com pequenas diferenças, assim, essas versões podem favorecer um 
licitante e prejudicar os demais injustamente na competição ou até 
direcionar o pregão para um único interessado. 
 
Consultado os modelos disponíveis de mercado serão encontrados modelos com lixeira a partir “45 
LITROS”. 
 
Assim essa sugestão de ampliação DE mínimo 50 litros, PARA “mínimo 45 litros” vai permitir grande 
ampliação de interessados, sem nenhum prejuízo técnico. 
 
A característica bem elaborada favorece o preço e os melhores produtos de mercado, conforme dispõe 
o art. 14 da Lei Geral de Licitação e Contratos (8.666/93): 
 
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
 
Assim sendo, em homenagem ao Princípio da Legalidade, é necessário ampliar a licitação de modo a 
viabilizar que a contratação seja de fato vantajosa para a 
Administração, conforme determina o art. 3º da LGLCA: 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 
PESQUISA DE MERCADO 



 
É importante ressaltar que o ministério do planejamento por meio da Instrução normativa nº 5 
determina que sejam realizadas pesquisas de mercado para verificar a 
pluralidade de fornecedores e disponibilidade de mercado, para que o produto seja compatível e 
proporcional àqueles disponíveis no mercado, em prestígio a busca pelo 
menor preço e ampla disputa. 
 
Fonte: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-
normativa-no-5-de-27-de-junho-de-2014 
 
Caso contrário, requeremos a apresentação de justificativa técnica da equipe de apoio para restrição 
das demais marcas de fragmentadoras disponíveis no mercado, 
conforme determina a Lei 8666/93, no artigo 7º, 
§ 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. 
 
 
                               PEDIDO 
 
Assim, temos que o TERMO DE REFERÊNCIA descrito no edital se encontra fora dos padrões de mercado 
atual, desse modo REQUER seja aceita nossa IMPUGNAÇÃO da Licitação 
604039, item 01, e julgada PROCEDENTE, a fim de: 
 
A)      AMPLIAR A COMPETITIVIDADE e PERMITIR MODELOS COM “Volume da Lixeira de 45 litros a 60 
litros”, que está de acordo com o padrão de mercado, favorece a 
participação de maior número de interessados, e não causa nenhum prejuízo técnico como se pode 
verificar em qualquer pesquisa pela internet. 
 
 
Termos em que, 
pede deferimento. 
 
             São Paulo, 09 de Outubro de 2015. 
 
 
 
 
 
Renata Cristina de Camargo Freitas 
Sócia Diretora - EBA OFFICE Comércio de Máquinas para Escritório LTDA – EPP 
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