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Ao: Prefeitura de Parnamirim    

A/C: Pregoeiro 

Projeto: 04/2021  
 

Prezado Sr. pregoeiro,  

 

IMPUGNAÇÃO  

 

A Scaninfo é uma Revenda AUTORIZADA de scanners e softwares Kodak Alaris, com 

atuação no mercado público e privado. Possuímos em nosso portfólio toda a linha de 

scanners e softwares Kodak Alaris que vão desde scanners departamentais a scanners 

de produção, abrangendo as necessidades de nossos clientes. 

Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PE nº 04/2021, a Scaninfo 

Soluções em Tecnologia Eireli, CNPJ nº 33.783.328/0001-80, apresenta solicitação 

de impugnação referente ao LOTE IV, Scanners, com base na Constituição Federal de 

1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2012 e Decreto nº 7892/2013. 

Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados. 

 

Lauro de Freitas-BA, 31 de março de 2021 

 

 

 

Scaninfo Soluções em Tecnologia Eireli 

CNPJ: 33.783.328/0001-80 
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I- DA ADMISSIBILIDADE  

Inicialmente, verifica-se que o pedido de impugnação ora intentado preenche o requisito 

da tempestividade, nos moldes do art. 41, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

 

II- DA ALEGAÇÃO   

A respectiva empresa pugnou pela restrição quanto aos valores estimados, onde se 

identifica uma significativa limitação quanto à oferta de fornecedores - com a seguinte 

alegação. 

 

III- DOS FATOS 

Esta subscrevente, com interesse em participar da Licitação acima mencionada, 

adquiriu o Edital de PE nº 04/2021, cujo objeto reporta-se a “ Aquisição de Scanners, 

mobília e acessórios, para atender a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social 

e Mobilidade Urbana- SESDEM. Como se aqui estivesse transcrito. Ocorre que, ao 

analisarmos o edital, verificamos que o valor estimado para a contratação restringe 

ilegalmente o caráter competitivo do Certame, de forma a violar os preceitos instituídos 

pela Lei 8.666/93. 

 

IV- DA ADMISSIBILIDADE  

Inicialmente, verifica-se que o pedido de impugnação ora intentado preenche o requisito 

da tempestividade, nos moldes do art. 41, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

V- DA TEMPESTIVIDADE  

Determina o Artigo 41, parágrafo segundo da Lei 8666/93 (GRIFAMOS):  

 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se acha 
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estritamente vinculada (...)  § 2o  Decairá do direito 

de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a administração o licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação em concorrência, a 

abertura dos envelopes com as propostas em 

convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades 

que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso”.  

 

O termo inicial da contagem do respectivo prazo é a data para abertura da 

Presente Sessão Pública: 07 de abril de 2021. Sendo o prazo estipulado para 

solicitações de impugnação conforme o subitem 24  referido edital PE nº 02/2021, 24.2. 

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, 

na forma prevista no edital, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública. Portanto, tal peça encontra-se totalmente TEMPESTIVA, pois 

possuímos até o final do expediente do dia 01 de abril de 2021 para realizarmos tal 

protocolo. 

 

VI- DAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS LOTE IV E DO VALOR ESTIMADO PARA A 

CONTRATAÇÃO – SCANNER 

 

A impugnante faz uma análise do instrumento editalício que norteia o Pregão eletrônico 

nº 04/2021, da Prefeitura de Parnamirim, no tocante a requisitos técnicos e valor 

estimado para o item, restringe o processo, confirmando a perspectiva de falta de 

isonomia e de competitividade no processo, como adiante comprovado. 

 

Da simples observação, é nítido ver que a que as especificações técnicas para o item, 

direcionam o mesmo para equipamento de alta produção. 
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São eles:  

2. Ciclo diário mínimo de digitalizações emformato A4 de 25.000 folhas; 

8. Formatos de papel: até A3; 

9.Velocidade de digitalização: até 100 ppm/200 ipm; 

10. Capacidade do ADF: 300 folhas; 

 

E, baseado nas especificações, observamos que o valor estimado para o item está 

EQUIVOCADO, visto que é impossivel adquirir um scanner com a especificação exigida, 

dentro do valor estimado para a contratação R$ 2.374,05.  

 

 

 

 Sendo dessa forma, impossível a contratação de equipamento com o valor estimado 

para o item, ferindo o principio da Economicidade.  

 

VII- DA PESQUISA NO MERCADO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.  

 

Baseado na incoerência entre as especificações e valor estimado para a contratação, 

realizamos uma pesquisa de equipamentos disponíveis no mercado, conforme abaixo. 

 

Kodak alaris i3500 + mesa digitalizadora 
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Cabe mencionar que para atender a especificação técnica, é exigido o Scanner (ADF) 

com mesa digitalizadora. 

  

VIII - DE ESPECIFICAÇÃO SIMILAR LICITADA 

 

Ainda com o intuito de participar do processo, realizamos uma pesquisa no 

sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS e identificamos que em julho de 2018 

a Procuradoria Geral do Distrito Federal licitou através do PE Nº 6/2018, as 

mesmas especificações, as quais os valores finais do processo na época. 

Lembrando que por serem equipamentos importados, os fornecedores os 

adquirem em dólar e, na época da licitação em 2018 o dólar era de $ 3,72 e hoje, 

estamos falando de um dólar $ 5.37, um aumento de quase 46% em 

consideração ao dólar da época. As informações podem ser conferidas no 

sistema www.comprasgovernamentais.gov.br  

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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DADOS DO PROCESSO SIMILAR: 

 

PROCESSO SEI Nº: 020-00029681/2017-70 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário 

DATA DE ABERTURA: 30/07/2018 

HORÁRIO: 10h30min (dez horas e trinta minutos) horário de Brasília/DF 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 926121 

 

Entendemos a necessidade deste órgão em comprar equipamentos que sejam 

condizentes com sua realidade, porém, o valor estimado não condiz com a realidade.  
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IX -Entende-se que o fim precípuo da licitação é a obtenção da proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública e há de se entender que o ato de exclusão de um 

concorrente acaba por contrariar tal intuito, em prol de um excessivo formalismo. 

Cabe mencionar que o princípio da eficiência foi acrescentado pela Emenda 

Constitucional nº 19/1998, no momento em que se realizou uma grande Reforma do 

Estado brasileiro. Veio como resposta a problemas antigos de ineficiência, lentidão, 

omissão e negligência da Administração Pública em resolver suas demandas. 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008, página 82) afirma que referido princípio possui 

dois aspectos: 

 

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois 

aspectos: pode ser considerado em relação ao modo de 

atuação do agente público, do qual se espera o melhor 

desempenho possível de suas atribuições, para lograr 

os melhores resultados; e em relação ao modo de 

organizar, estruturar, disciplinar a Administração 

Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os 

melhores resultados na prestação de serviço público; 

É o que nos ensina Hely Lopes Meirelles (04), in Direito Administrativo Brasileiro, obra 

atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Delcio Balestero Aleixo e José Emmanuel 

Burle Filho, 26ª Edição, Malheiros, p.90, nos afirma que: 

 

“O princípio da eficiência exige que atividade administrativa 

seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser 

desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 

positivos para o serviço público e satisfatório atendimento 

das necessidades da comunidade e de seus membros” 
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X – DOS PEDIDOS  

Requer que seja dado provimento a presente impugnação para que seja revisto 

o valor estimado para o lote IV ora impugnadas do ato convocatório, retificando o Edital. 

 

Lauro de Freitas-BA, 30 de março de 2021 

 

 

 

Scaninfo Soluções em Tecnologia Eireli 

CNPJ: 33.783.328/0001-80 

 

 

 


