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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO INSTITUTO CENTRO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ  - 
DESIGNADO PARA PROCESSAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2011.  

   
 
A CS&CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede na cidade do Rio de Janeiro – 
Sediada na Avenida Dom Hélder Câmara, 7659- Abolição – RJ , inscrita no CNPJ sob nº. 
01.165.267/0001-00, por intermédio de sua Representante Legal Srª. LUCIA MARIA MOLINA 
SOARES, domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, vem à presença de V. Exa., para, com 
amparo e observância integral da CF/88 Lei nº. 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei nº. 
8.666/93, e decretos correlatos, apresentar:  
 
         
 

DA IMPUGNAÇÃO: 
 
 
Em face do instrumento editalício supracitado. 
 
 
 Sabe-se que o edital é um documento fundamental na licitação. Com efeito, abaixo da 
legislação pertinente à matéria, é o edital que estabelece as regras específicas de cada 
licitação, mas seguindo de forma restrita e imutável as alíneas constantes na Lei 
10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
  
 Por falta de amparo legal, considera-se inapropriadas as exigências tratadas no 
mesmo. 
 
 
Requer, outrossim, a Vossa Senhoria o recebimento desta em efeito suspensivo, 
emitindo novo edital ausentes dos vícios abaixo considerados, ou submetendo-se a 
presente impugnação à Autoridade Superior para apreciação dos fatos e  fundamentos 
a serem aduzidos. 
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I – DOS FATOS: 
 

• O processo licitatório trata de “Prestação de serviços de impressão via rede e/ou 
mainframe, em preto e branco e a cores, incluindo equipamentos, seus respectivos 
softwares e toda a logística de suporte e suprimentos, com gerenciamento de 
todos os serviços, visando o desenvolvimento de formulários, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, conforme o Termo de Referência – TR (Anexo I). ” do Edital 
supracitado. 

 
: 
 
II – DAS RAZÕES E DIREITO: 
 
 
CARACTERÍSTICAS RESTRITIVAS A UM ÚNICO FABRICANTE 
 
 
No anexo I – Termo de Referência conforme as características abaixo: 
 
 
 - Impressoras novas, sem uso, com velocidade de impressão, mínima, por 
equipamento, de 50 ppm (cinqüenta páginas por minuto) em papel A4, sendo a 
velocidade mínima total dos equipamentos contratados de 300 ppm (trezentas páginas 
por minuto).  
 
2.2 - Impressão monocromática ou eventualmente e sob demanda, a cores;  
2.3 - Resolução mínima de 600 x 600 dpi;  
2.4 - Memória mínima de capaz de suportar a solução contratada;  
2.5 - Capacidade de impressão com formulários nos tamanhos: A4, A3, etiqueta, carta e 
ofício com gramaturas variando de 75 a 199g/m²;  
2.6 - Impressão simplex e duplex automática, sem perda de velocidade de impressão;  
2.7 - Não serão aceitos equipamentos que apresentem bandejas de saída com 
envergadura ou ondulações que causem danos às impressões comprometendo o 
processo de pós-impressão.  
 
 
2.8 - Capacidade mínima de entrada e saída para 3.000 (três mil) folhas por 
equipamento, permitindo abastecer, intercalar e retirar papéis sem a necessidade de 
interromper o processo de impressão;  
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Informamos 
que as 
características solicitadas para este equipamento ainda que  demonstradas como 
mínimas estão direcionadas para a Impressora Laser Colorida  da MARCA HP 
LASERJET COLOR 9050DN, direcionando o Edital para  o Fabricante HP impedindo os 
demais de participar, pois, não há similaridade para este equipamento, ou seja, não 
haverá outro equipamento que atenda além do modelo indicado.  
 
Um exemplo: Velocidade de 50 ppm color e P&B, com impressão simplex e duplex sem 
perda de velocidade; 
 
 
No item 2.27 do termo de referência não dá abertura para que as empresas ofertem um 
equipamento multifuncional; Ou seja, somente a impressora color da HP atende ao 
solicitado; Pois, não tem no mercado uma impressora com 50 ppm color e P&B  que 
faça duplex (frente e verso automático) sem sofrer nenhuma perda de velocidade. 
 
.Tal informação poderá ser verificado nos site do Fabricante HP. 
 
 
 - NÚMERO TELEFÔNICO 0800 PARA ABETURA DE CHAMADOS 
 
No item 5.2 do Termo de Referência está solicitando que as empresas forneçam  
um número telefônico 0800 para abertura de chamados; (grifo nosso) 
 
 
Tramita na Câmara o Projeto de Lei 13/11, do deputado Weliton Prado (PT-
MG), que obriga os fornecedores de bens e de serviços a manter serviços 
de atendimento telefônico gratuito ao consumidor. Ficam excluídas da 
obrigação as micro e pequenas empresas Microempresa é aquela que 
tem receita bruta anual de até R$ 240 mil.  
 
 
 

AMPARO DA LEI 

 

Segue trecho do §1º, art. 3º, inciso I: 
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È vedado aos agentes Públicos: 

 

 “(...) I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções (...)” 

 
Art. 37 da Constituição em seu caput elenca os princípios básicos que norteiam atuação 
da Administração Pública, a saber: 
 
 “(...) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)” 
 

Lavra posteriormente o § 5º do art. 7º da mesma, que não se permita a 
realização de licitação cujo objeto inclua bens ou serviços de marcas exclusivas. 
Segue destaque da redação: 

§ 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 decreto nº. 5.450/05 preceitua que a licitação na modalidade pregão deva ser 
conduzida considerando o princípio da razoabilidade e competitividade, conforme 
reprodução do seu artigo 5º, abaixo (grifo nosso): 
 
 “(...) A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos 
da legalidade , impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 
proporcionalidade.(...)” 
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Reproduzimos abaixo o Art. 3º, inciso II da Lei 10.520/2002 que é claro em sua 
determinação: 
 
 “II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição.” 
 
 
DO PEDIDO 
 

Conforme já expomos somente impressora colorida da MARCA HP LASERJET COLOR 
9050DN atenderá ao Edital, não havendo possibilidade para similares. Em vista de 
resguardar os princípios das licitações públicas, previsto no art. 3º da lei 8.666/93 de 
forma íntegra, e garantir a observância do princípio constitucional da isonomia entre os 
interessados em participar do certame licitatório. 

Sugerimos que este Processo sofra alterações conforme abaixo: para que sejam 
acessíveis aos equipamentos do mercado: 

CARATERÍSCAS MÍNIMAS USUAIS NO MERCADO, ACESSÍVEIS A TODOS O S 
FABRICANTES. 

Impressoras novas, sem uso, com velocidade de impressão, mínima,de 30 PPM P&B e 
Color ; 

- Resolução mínima de 600 x 600 dpi;  
 
 - Memória mínima de capaz de suportar a solução contratada;  
 
 - Capacidade de impressão com formulários nos tamanhos: A4, A3, etiqueta, carta e 
ofício com gramaturas variando de 75 a 199g/m²; 
 
 - Impressão simplex e duplex automática;  
 
 
LINHA 0800 PARA CHAMADOS –  
 
Pedimos exclusão desta exigência pois, a mesma ainda não possui amparo legal, pois,  
o Projeto de Lei informado acima ainda se encontra em análise; Informando ainda que  
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as pequenas e micro  empresas estão isentas de tal obrigação, o que é caso desta 
empresa ora licitante. 
 
Pedimos ainda informação sobre o quantitativo de impressões coloridas e o valor 
estimado para as mesmas. 
 
 
Conforme Lei 8.666/93. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
 
E do entendimento, e acreditamos ser também da presente Comissão de Licitação, que 
certame seja provido do maior número possível de licitantes e então como única forma 
da não IMPUGNAÇÂO do Edital sugerimos que o mesmo sofra alterações, ou seja, 
retire-se as especificações irrelevantes e alterem as que limitam a participação de mais 
licitantes ao edital, a fim de viabilizar de forma competitiva a participação de outras 
principais marcas. 
 
Esperamos e confiamos que a presente Comissão de Licitação reveja vossos conceitos 
e compreenda que uma licitação se trata de um ato público com vários interesses em 
questão e decida por alterar os termos estabelecidos no presente Edital. 
 
 
 
 
 
Nestes termos,  
Pedimos Deferimento  
 

Rio de Janeiro, 16 de Março de 2011 

 

Sócia. 


