
 

 

 
 

À 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ 
Setor de Licitações 
Ref.: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Pregão Eletrônico n°. 29/2022 
 
ILMO. SR. PREGOEIRO, 
 

 A PRO INK SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ nº. 06.797.803/0001-03, com sede na RUA EMBUAÇU, 625 SALA 1, Bairro VILA MARIANA, na 

cidade de SÃO PAULO, estado de SÃO PAULO, CEP 04118-080, por seu representante abaixo assinado, 

vem, mui respeitosamente apresentar impugnação ao edital 29/2022, expondo para tanto os fatos e 

fundamentos a seguir: 

No objeto: 1 – OBJETO 1.1 - Aquisição de impressora para cartões em PVC e suprimentos 

para atendimento às necessidades da Divisão de Bibliotecas da UFSJ como especificado abaixo: MARCA 

DIRECIONADA NO EQUIPAMENTO E NOS SUPRIMENTOS 

 
GRUPO 1 
 
ITEM 2 - Ribbon colorido - 500 impressões para altos volumes de cartões pré impressos, com 1 rolete de 
limpeza e 1 cartão de limpeza. Deverá ser compatível com o item 01. 
 
ITEM 3 - Ribbon Preto - 1.500 impressões para altos volumes de cartões pré impressos, com 1 rolete de 
limpeza e 1 cartão de limpeza. Deverá ser compatível com o item 01 
 

 
Para os itens são exigidas especificações de produto baseado em apenas um único fabricante, 

e consequentemente limita a participação no certame de apenas empresas que atendam a minuciosa 
especificação técnica. 
Ocorre que o instrumento convocatório desta licitação está fazendo uma exigência que vai de encontro à 
própria essência da licitação que é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a 
todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de 
concorrentes. 
 

O ribbon de 500 impressões é ofertado somente por uma marca, com valor mais caro do 
mercado estimando a unidade no valor de aproximadamente R$ 700,00 (Setecentos Reais) enquanto 
outras marcas possuem valores muito inferiores, da qual podemos ressaltar nosso produto no valor 
aproximado de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) e tendo 300 impressões. Oportuno ressaltar que 
na marca comercializada por essa empresa, o ribbon preto oferece capacidade de 2000 impressões e 
valor muito inferior. Também atrelado ao lote  
 

O direcionamento para a marca DATACARD está indo contra a própria essência da licitação 
que é a competição, uma vez que a disputa permite que a Administração Pública adquira bens e serviços 
de melhor qualidade a preços mais baixos. Para isso, as regras da licitação determinadas no Edital devem  
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permitir a participação do maior número possível de participantes, impondo somente as condições 
necessárias para que as propostas se adequem às necessidades da Administração Pública 
 

Verifica-se que o Edital está maculado de vício insanável de tal forma que somente que 
prejudica completamente o caráter competitividade. 

 
DO DESCUMPRIMENTO LEGAL 
 

Art. 37… XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 
 

Neste sentido, em consonância ao princípio da Soberania Constitucional, a Lei Geral de Licitações 
e Contratos Administrativos nº 8.666/93 veda de forma clara e veemente a utilização de quaisquer 
manobras, atos, cláusulas e/ou condições, julgamentos e decisões que discriminem ou afastem o caráter 
competitivo do certame, bem como estabeleçam preferências, distinções ou situações impertinentes ou 
irrelevantes para especificar o objeto do contrato. 

 
O inciso I do art. 40, da lei r. Lei estabelece que o objeto deve ser descrito no edital de licitação de 

forma sucinta e clara e o inciso I, do art. 3º, assim determina: 
 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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. 
 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 
 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; 
 
Não obstante, a Lei Geral de Licitações, em seu art. 7º, §5º e §6º, se posiciona expressamente contrário ao 
direcionamento e a concomitante restrição da competitividade ao procedimento licitatório, conforme 
transcrevemos abaixo: 
 

Art. 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. 
 

§6º A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos 
realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 
A doutrina de Hely Lopes Meirelles, acerca da de tão relevante tema, assim nos ensina: 
 
 



 

A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre os participantes do 
certame, que através de cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de 
outros, quer mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais. O 
desatendimento a esse princípio constitui a forma mais insidiosa de desvio do poder, com que a 
Administração quebra a isonomia entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado 
editais e julgamentos em que se descobre a perseguição ou o favoritismo administrativo, sem 
nenhum objetivo ou vantagem de interesse público. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 27. ed Ed. Malheiros Editores. São Paulo:2002. pg. 262.) 
 
A competitividade é um princípio fundamental da licitação e tem a devida proteção pela legislação, 
tipificando a ação injusta e culminando pena aos agentes que ensejarem frustrar este princípio. 
 

DOS PEDIDOS 
 

Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, este Impugnante, requer, com supedâneo na 
Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes, o recebimento, 
análise e admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado no assunto ora impugnado 
DETERMINANDO-SE: 

 
a) O acolhimento da presente Impugnação, 

 
b) Alteração das especificações dos produtos no que tange a dimensões e assim conferir o caráter 
competitivo do certame para fins de participação da impugnante, na medida em que invariavelmente 
apenas um fabricante tem a possibilidade de oferecer tais produtos; 
 
c) Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer desde logo, que seja a presente 
Impugnação submetida à apreciação da Autoridade Superior competente, para que delibere sobre seus 
termos, conforme legislação em vigor. 
 

Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por um parecer favorável quanto a 
pretensão requerida. 

 
Termos em que, pede juntada e deferimento 

 
 

São Paulo, 25 de abril de 2022 
 

 
Erika Christina da Silva     Danielle da Silva Leite 

148.806.488-17      042.457.867-01 

SECOL 03
Realce


		2022-04-25T16:45:14-0300
	Erika Christina da Silva


		2022-04-25T16:45:34-0300
	DANIELLE DA SILVA LEITE:04245786701




