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De : Pedro Paulo Vieira Herruzo
<pedropauloherruzo@gmail.com>

Assunto : Pedido IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico – Pregão
02/2021

Para : compras-eunapolis@ifba.edu.br

Zimbra compras-eunapolis@ifba.edu.br

Pedido IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico – Pregão 02/2021

Qui, 30 de Set de 2021 13:13

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – UFBA CAMPUS

EUNÁPOLIS (UASG 158410)
 
 

  
IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico – Pregão 02/2021

Item 6 – Fragmentadora de Papel

 
 

EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09015414000169,
com sede na Rua Major Sertório, 212, 5º. Andar conj. 51, Vila Buarque, São Paulo/SP,
representada por seu sócio proprietário ANTENOR DE CAMARGO FREITAS JUNIOR,
vem, interpor IMPUGNAÇÃO ELETRÔNICA, pelos motivos a seguir.

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DA FRAGMENTADORA DE PAPEL -
ITEM 06

 
As características mínimas do temor de referência são muito

similares ao catálogo do modelo concorrente, com mesmo peso, medida, capacidade,
volume, etc, portanto, somente a fragmentadora superior de preço consegue participar da
competição por menor preço.

 
Isso torna impossível a competição, porque os demais

concorrentes não conseguem elaborar propostas de modelos similares, ainda que
algumas exigências sejam “aproximadas”, é um edital muito específico (cópia do catálogo
do concorrente), com características pouco similares, como especificações exatas com o
catálogo concorrente.

 
A Comissão de Licitação possui toda liberdade para escolher o

produto com discricionariedade, no entanto a opção do produto não pode esbarrar na
competitividade entre os licitantes, vez que o principal objetivo do Pregão é a ampliação
da disputa.
 

Dessa forma, essa licitante solicita a padronização e abrir a
disputa para modelos SIMILARES e IDÊNTICOS, de fragmentadoras típica de escritório e
mesma potência e qualidade, com a admissibilidade de:
 
De: CAPACIDADE FOLHAS 17 FOLHAS
Para: CAPACIDADE FOLHAS 15 FOLHAS
 
De: CAPACIDADE DO CESTO (L) 34 L
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Para: CAPACIDADE DO CESTO (L) 30 L
 
Tais sugestões tornam o produto aberto aos modelos para ESCRITÓRIO (OFFICE),
dentro do valor de referência e destinados.
 

 
Do modo atual, torna-se muito difícil a concorrência se o texto

somente repete a descrição de uma marca específica, assim é importante observar que o
mercado possui outros modelos com melhor custo/benefício disponíveis no mercado e
não se revele uma cópia do catálogo de uma marca, vide Lei 8666/93, grifado:

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem
indicação de marca;

                       
 

E vedado aos agentes públicos incluir nos atos de convocação condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções impertinentes em relação aos interessados.

Acórdão 2579/2009 Plenário (Sumário)
 
 

 
       PEDIDO

 
Assim, temos que o TERMO DE REFERÊNCIA descrito no edital se encontra moldada
para uma marca/modelo, o que dificulta e impede a elaboração de propostas similares,
desse modo REQUER seja aceita nossa IMPUGNAÇÃO, e julgada PROCEDENTE, a fim
a revisão no texto do Item 06 para ampliar a oferta de produto e permitir modelos
SIMILARES, com o seguinte pedido de ampliação:
 
Objeto: FRAGMENTADORA PAPEL
Descrição Detalhada: Fragmentador de papel fabricado em metal e plástico ABS. Tipo de fragmentadora corte em partículas.
Capacidade do cesto (L) 30 litros. Capacidade folhas 15 folhas. Partículas (mm) 4 x 40 mm.    Sensor
Sim. Garantia do Fornecedor 12 meses. Abertura de Entrada 230 mm. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 390
x 305 x 645 mm. Peso aproximado do produto 16,70 kg. Voltagem 220 volts.
 

 
Termos em que,
pede deferimento.
 
 São Paulo, 30 de Setembro de 2021.
 

 
ANTENOR DE CAMARGO FREITAS JUNIOR

Sócio Diretor - EBA OFFICE Comércio de Máquinas para Escritório LTDA – EPP


