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AO ILUSTRÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

COBRA TECNOLOGIA S.A E BB TECNOLOGIA 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO NO 89-2018-08-28 

Pregão Licitações-e Nº 734188 

  

 

POSITIVA RIO LOCAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 07.385.089/0001-09, empresa estabelecida na Alameda Terracota, nº.185, conj. 

227, sala 01, Cerâmica, São Caetano do Sul, São Paulo/SP CEP: 09531-190, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO, em epígrafe, com fulcro no art. 4º, 

XVIII, da Lei nº 10.520/02, nos fundamentos que passa a expor: 

 

1 – DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO 

 

Comprova-se a tempestividade deste recurso, dado que a sessão pública que 

será realizada no dia 10/10/2018 a impugnante possui o prazo de 2 dias uteis para 

apresentar sua impugnação até 08/10/2018. 

 

2 – OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

  O objeto da presente licitação é o Registro de preços para aquisição possível 

e provável de impressoras em regime de locação, futura e eventual, de até 18.000 (dezoito 

mil) equipamentos, novos e de primeiro uso, com as especificações técnicas constantes 

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

materiais como, suprimentos (cilindro foto revelador e demais componentes, inclusive 

aqueles entendidos como kit de manutenção, insumos, fusores, rolos, cilindros, 
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reveladores) e peças, com base na estimativa de impressão mensal, exceto papel e 

assistência técnica. 

 

3 – DOS FATOS  

 

A exigência nos equipamentos desnecessária, que só faz elevar o custo do 

contrato, e ainda, restringindo a competitividade, se refere ao TERMO DE REFERENCIA, 

do edital, no item 1.2, que solicita Disco Rígido de 160GB.  

 

Destaca-se que tal exigência restringe a competitividade de diversas empresas 

como Kyocera, Ricoh, Xerox ou obriga os licitantes a entrar com equipamentos MUITO 

superiores e consequentemente mais caros do que os da SAMSUNG. 

 

Inicialmente cabe informar que TODOS os Discos Rígidos dos equipamentos, 

servem somente para o armazenamento de impressões quando utilizado o recurso 

próprio do equipamento, no caso a BB Tecnologia já informa no edital possuir o software 

de bilhetagem NDdigital e caso a mesma resolva imprimir diretamente sem utilizar o 

bloqueio de impressão, o HD também não é utilizado. 

Cada fabricante possui um perfil diferente, possuindo no mercado fabricantes 

como Kyocera, Ricoh e outros que TODAS as aplicações embarcadas são instaladas em 

cartão SDcard, liberando a utilização da memória e a constante utilização do processador, 

evitando assim que o equipamento trave. 

 

A Kyocera por exemplo é possível utilizar um Cartão SDcard incluso no 

equipamento de até 32GB, que permite embarcar todo e qualquer tipo de solução, 

podendo inclusive ser comprovado através de diligencia em clientes da impugnante, onde 

possuímos o NDdigital embarcado, Software de GED embarcado com OCR e impressão 

de formulários contínuos no equipamento. 
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Quanto maior o HD, maior a capacidade de armazenamento e NECESSIDADE 

de processamento, ocorre que o HD armazena todos os dados recentemente usados e 

acaba com isso sobrecarregando a memória e HD do equipamento. 

 

 

Conforme o próprio edital especifica, o outsourcing de impressão, consiste na 

instalação de equipamentos para atender demandas de impressão, cópia, fax e 

digitalização de documentos integrando a gestão de um parque de impressão em 

consonância com o princípio da economicidade e eficiência. 

 

 

Contudo, as exigências acima mencionadas afrontam a legislação em vigor, 

princípios da administração pública e acórdãos do TCU. E para ainda ressaltar que as 

exigências são desnecessárias a Impugnante junta em anexo editais de licitações de 

órgãos públicos, com parque de impressão muito maiores e mais complexos, onde não 

foram solicitadas as exigências acima expostas. 

 

“§ 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.” 

 

 

O certame licitatório tem como princípio basilar a isonomia dos licitantes, 

buscando ainda a máxima competitividade, com fim de alcançar a proposta mais vantajosa 

à Administração Pública. Sendo assim é vedada exigências edilícias desnecessárias, que 
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aumentam somente o custo do parque de impressão e diminuem um leque maior de 

fabricantes que podem atender de forma satisfatória a Administração Pública.  

 

Por fim, cumpre ressaltar que existe ainda a PROVA DE CONCEITO, que vai 

permitir a comprovação da capacidade do equipamento, não existindo assim motivo para 

que não seja aceito nossa impugnação e alterado a exigência para Capacidade de 

Armazenamento HD ou SDcard de no mínimo 32GB. 

Permitindo assim a participação de fabricantes mundiais com preços mais 

agressivos e redução de custo. 

 
DO PEDIDO: 

 

Face ao acima exposto, requer a Recorrente: 

1) que seja revista a decisão da administração e desclassificar a empresa 

INTERATIVA ou; 

2) que a empresa INTERATIVA oferte os mesmos preços da página excedente na 

franquia, caso a empresa não concorde, fica comprovado assim a tentativa de 

fraude através de “jogo de planilha”. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2018. 


