
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º 0.00.002.000274/2015-73
Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2015
Aquisição de material de consumo de informática.

Ementa:  Análise da impugnação ao Edital  interposta pela empresa LEMARINK CARTUCHOS
EIRELLI

 

I – DOS FATOS

Trata-se  da  análise  da  impugnação  ao  Edital  interposta  tempestivamente,  pela
Empresa  LEMARINK  CARTUCHOS  EIRELLI,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,  inscrita  no
CNPJ sob o nº 18.436.917/0001-07, com sede na Av. Cruzeiro do Sul, 2282 Sala 1, Santana-SP,
neste ato representada pela Senhora Ana Letícia Bonato.

II – DO PLEITO

  1.      A empresa LEMARINK CARTUCHOS EIRELLI apresentou impugnação ao edital do Pregão
em  comento,  cujo  objeto  é  a  aquisição  de  material  de  informática  (toner  e  cartucho  para
impressoras),para atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público.

2.      Do pedido da impugnante infere-se como pleito,  que o Edital  do Pregão Eletrônico nº
11/2015 abstenha-se de exigir a marca dos objetos licitados, por contrariar dispositivos legais, e
ainda, que sua proposta não seja desclassificada em razão da marca de seu produto.

III – DA APRECIAÇÃO

 

 Da análise dos argumentos da impugnante, temos a dizer:

1. O item 2.3 do Termo de Referência – Anexo I do Edital, traz o seguinte esclarecimento: “Em
relação  à  marca  do  suprimento,  é  mister  observar  que  as  impressoras  coloridas  dos  gabinetes  dos
conselheiros e a plotter ainda estão dentro do período de garantia contratual, de tal maneira que não é
possível a utilização de toners genéricos ou remanufaturados, já que violariam as condições de garantia,
conforme os termos do fabricante (HP). Nesse sentido, é necessária a aquisição de  toners e cartuchos
originais”.
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2. A exigência de cartuchos originais, entendidos como aqueles produzidos ou pelo fabricante da
impressora ou por outro fabricante de cartuchos de impressão, assegurada a qualidade do produto pelo
próprio fabricante, não representa afronta ao caráter competitivo da licitação. (acórdão nº 1.745/2006,
Plenário TCU).

3. A  obrigatoriedade  contida  no  edital,  no  sentido  do  fornecimento  de  insumos  originais  do
fabricante da impressora, não visa a restrição ao cárater competitivo do certame, o que sabe-se é ilegal,
mas tão somente  garantir  que  a Administração  não  venha a perder a  garantia  técnica prestada  pelo
fabricante, caso venha a fazer uso de componentes que não sejam originais.

4. A empresa  Imagem  Informática  Ltda  (CNPJ  08.593.528/0002-04)  e  o  Conselho  Nacional  de
Ministério Público, celebraram um Termo de Garantia e Assistência Técnica (disponível no site do CNMP),
referente a abrigação da primeira em prestar garantia  técnica,  por 36 meses,  às impressoras a laser
coloridas HP LASERJET COLOR M451DW, adquiridas pelo CNMP, por meio do Pregão eletrônico 58/2013.

5. Em cumprimento  ao  inciso  IV  do art.  11 do  Decreto  5.450/05,  cabe ao pregoeiro  verificar  a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

6. Conforme item 5.9 do Edital, as propostas que não atendam às exigências do Edital e seus anexos,
que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas.

7. Com  efeito,  as  propostas  que  não  atenderem  ao  especificado  no  Edital,  poderão  ser
desclassificadas, inclusive, antes da etapa de lances.

IV - CONCLUSÃO

Assim, com base no inciso II, do art 11, do Decreto 5.540/05, conheço o pedido de
impugnação,  por  tempestivo,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento  por  ausência  de
fundamentação plausível na sustentação do pleito da Impugnante.

Brasília, 19 de Junho de 2015

Marciel Rubens da Silva

Pregoeiro / CNMP
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