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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Ilustríssimo MD Pregoeiro (a) do Pregão Eletrônico Nº 29/2021 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS/TO 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 
 

 

SCANINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, sociedade empresária sediada à Rua 

Itagi, 599, Lotes 25/26, Ed. Mediterrâneo, Sala 302, Pitangueiras, Lauro de 

Freitas, Bahia, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.783.328/0001-80, 

por seu representante legal infrafirmado, vem, tempestivamente, fulcro § 2º, do 

art. 41, da Lei nº 8666/93 e item 10.1. do referido Edital, à presença de Vossa 

Senhoria. 

 

IMPUGNAR 
 

os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na 

conformidade seguinte: 

 

1. DOS FATOS 
 
1.1. DIRECIONAMENTO, DECRETO Nº 10.278, EXIGÊNCIA DE 
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE NATUREZA 
PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I AO 
PRESENTE EDITAL. 
 

          Nas características técnicas constantes no edital supra citado, 

scanners itens 7 e 8, constam as seguintes exigências: 
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Configuração: scanner colorido A4 

Tecnologia de digitalização: deverá utilizar sensor de imagem dual 

CCD, CMOS ou CIS; 

Interface com o usuário em português do Brasil; 

Operação em rede elétrica com regulagem de tensão bivolt 

automática (110 / 220 VAC); 

Com certificação de consumo de energia Energy Star; 

Modo de digitalização: duplex (frente e verso) colorido, tons de 

cinza e preto e branco; 

Resolução óptica igual ou superior a 600dpi (seiscentos pontos por 

polegada); 

Resolução de saída: de 150 (cento e cinquenta) a 600 dpi 

(seiscentos pontos por polegada); 

"Digitalização de imagens - especificação mínima: 

1.9.1. Níveis de cinza: 8 bit; 

1.9.2. Colorida: 24 bits;" 

Ciclo de trabalho diário igual ou superior a 4.000 (quatro mil) folhas; 

"Velocidade mínima para digitalização preto e branco: 

1.11.1. Digitalização 200 dpi simplex: 40 ppm (quarenta páginas 

por minuto); 

1.11.2. Digitalização 200 dpi duplex: 80 ipm (oitenta imagens por 

minuto);" 

"Velocidade mínima para digitalização colorida: 

1.12.1.Digitalização 200 dpi simplex: 30 ppm (trinta páginas por 

minuto); 

1.12.2. Digitalização 200 dpi duplex: 60 ipm (sessenta imagens por 

minuto);" 

"Dotado de alimentador automático (ADF) com as seguintes 

características: 

1.13.1. Acoplado ao equipamento" 
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"Presença de sistema para detecção de ocorrência de alimentação 

múltipla;" 

Capacidade para, no mínimo, 50 (cinquenta) folhas de 75 g/m² 

"Deverá aceitar, pelo menos, documentos do formato A8 (52 mm x 

74 

mm) ao formato personalizado 210 mm x 3000 mm;" 

Deverá aceitar, pelo menos, papéis com gramaturas de 50 a 200 

g/m² 

"Interfaces de comunicação: 1.14.1. Dotado de porta USB 2.0 ou 

superior para conexão local a um computador;" 

"Deverá possuir um sistema de aprimoramento da imagem, através 

de 

programas (software)com, no mínimo, as seguintes características: 

1.15.1. Ajuste automático de brilho; 

1.15.2. Detecção automática de final de folha; 

1.15.3. Alinhamento automático da imagem; 

1.15.4. Seleção de fundo preto ou branco; 

1.15.5. Eliminação de fundo (background) vermelho, verde ou azul; 

1.15.6. Remoção automática de borda preta (reconhecimento 

automático do tamanho original do documento); 

1.15.7. Remoção de páginas em branco;" 

"1.16. O software de captura fornecido deverá oferecer, pelo 

menos, os seguintes recursos: 

1.16.1. Possibilidade de exportar a digitalização para arquivo de 

imagem 

nos formatos TIFF (Tagged Image File Format), JPEG/JPG (Joint 

Photographic Experts Group), PDF (PortableDocumentFormat) e 

PDF (PortableDocumentFormat) Pesquisável de uma ouvárias 

páginas, em português (Brasil);" 

Possibilidade de substituir página (imagem) em um lote já 

digitalizado 
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Possibilidade de acrescentar página (imagem) a um lote já 

digitalizado; 

Possibilidade de excluir página (imagem) de um lote já digitalizado; 

"Os controladores (drivers) de dispositivo fornecidos devem 

suportar os 

padrões ISIS e TWAIN;" 

"Sistemas operacionais: deverá ser compatível, no mínimo, com 

MS 

Windows 7 versão 32bits, MS Windows 7 versão 64 bits e versões 

mais recentes do MS Windows" 

"Garantia de 12 (doze) meses ONSITE na cidade de Palmas – TO. 

1.20. Assistência técnica autorizada na cidade de Palmas – TO 

 
-- DIRECIONAMENTO 
 
Destarte, o conjunto de especificações dos itens 07 e 08, identificamos que as 

mesmas estão restringindo a competitividade, haja vista que após consulta nos 

sites dos principais fabricantes de scanners, verificamos que scanner desse 

porte, apenas o scanner modelo do fabricante CANON DR C240, atende 

plenamente, conforme informações que constam no site do referido fabricante. 

 

Site:   

https://www.canon.com.br/produtos/para-sua-empresa---scanners-

--scanners-departamentais/dr-c240 

 

Sem dúvida que este órgão pode promover a ampliação de competividade sem 

perda de qualidade e eficiência. 

Salienta-se que a adoção de termo de referência com especificação restritiva, 

fere os princípios básicos constitucionais, sendo que o presente certame, deve 

observar as vedações impostas na lei 8.666/93 em seu art. 4º, que estabelece: 
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“...art.4º.- A licitação na modalidade de pregão e 

juridicamente condicionada aos princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 

celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competividade, justo preço, seletividade e comparação 

objeto das propostas. 

Parágrafo único - As normas disciplinadoras da licitação 

serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não 

comprometa o interesse da Administração, a finalidade e 

a segurança da contratação...”. 

 

A despeito, se mantida as especificações atuais do termo de referência, todos 

os modelos e fabricantes abaixo ficariam de fora da disputa de preços e, 

portanto, visando a ISONOMIA e AMPLIAÇÃO DA CONCORRÊNCIA, pedimos 

que sejam retificadas.  

 

- KODAK ALARIS E1035; 

- FUJITSU SP1130; 

- FUJITSU SCANZEN EKO +; 

- EPSON ES 400 II; 

- EPSON DS 530 II; 

 

 

Compreendemos a necessidade deste órgão em adquirir equipamentos que 

sejam condizentes com sua realidade, entretanto, direcionar a especificação 

para um modelo ESPECÍFICO de um único fabricante é uma violação ao 

princípio da isonomia, uma vez que restringe a participação de outras 

empresas, direcionando a especificação para uma única marca de produtos por 



 

Rua Itagi, 599/302, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, CEP 42701-370 
Telefone: (71) 3123-9265 - E-mail: scaninfosolucoes@gmail.com 

Página 6 de 19 

 

força de minucioso detalhamento das especificações técnicas, com 

características específicas a certos modelos de determinadas marcas, o que é 

vedado pela lei de licitações vigente.  

 

-- DECRETO Nº 10.278, DE 18 DE MARÇO DE 2020 
 

Lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2019/lei/L13874.htm 

 

 II - independentemente de aceitação, o processo de digitalização 

que empregar o uso da certificação no padrão da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) terá garantia de 

integralidade, autenticidade e confidencialidade para documentos 

públicos e privados. 

 

Decreto Regulamentação: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/decreto-n-10.278-de-18-de-marco-de-2020-248810105 
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Para atender ao DECRETO Nº 10.278, DE 18 DE MARÇO DE 2020 que 

estabelece a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos 

ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos 

efeitos legais dos documentos originais, entendemos ser prudente a solicitação 

de equipamentos com velocidade a 300 dpi sem perder performance. 
Observamos que a velocidade cai consideravelmente quando é exigido a 

velocidade a 200 dpi em colorido. Ressaltamos que os principais fabricantes de 

Scanners como FUJITSU, KODAK ALARIS, EPSON, PANASONIC, BROTHER, 

XEROX, etc, a velocidade é constante a 300 dpi, por exemplo velocidades 

30ppm/60ipm a 200 e 300 dpi nos modos colorido, preto e branco e tons de 

cinza. 

 

-- CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
 

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

eletrônico, no tocante a requisitos técnicos e fica evidenciado para o objeto 

Scanners não foram solicitadas comprovações relativas à responsabilidade 

ambiental. 

 

É nítido que o pregão contém vícios insanáveis via Pedido de Esclarecimentos 

que precisam ser corrigidos. 

 

Ao observamos as especificações dos itens do edital percebe-se que em outros 

itens (COMPUTADOR E MONITOR) é exigido por exemplo certificação Epeat 

e para os Scanners não, qual o motivo, a intenção ou o tratamento diferenciado 

para o item scanners, uma vez que todos os fabricantes de scanners possuem 

tal certificação? Realizando uma pesquisa rápida no site www.epeat.net, 

conseguimos aferir tal afirmação. Não foram solicitados essas importantes 

Certificações no processo de scanners: 
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• Comprovar a eficiência energética do equipamento, 

mediante apresentação de certificado emitido por instituições 

públicas ou privadas;  

• Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as 

seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades 

permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio 

(Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) 

e éteres defenil-polibromados (PBDEs);  

• Comprovar que o equipamento está em conformidade com 

a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada 

pelo INMETRO ou internacional equivalente para segurança do 

usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais 

elétricos;  

• Que o fabricante possua certificação EPEAT comprovado 

através do site www.epeat.net  

 

O objetivo é estar alinhado com as novas exigências ambientais e TI verde, 

hoje adotadas amplamente nos setores público/privado onde requerem cada 

vez mais equipamentos e soluções mais sustentáveis, que agridem menos o 

meio ambiente e que possuam melhor eficiência energética.  

 

O sistema EPEAT por exemplo identifica se o equipamento eletrônico cumpre 

critérios ambientais específicos, combinando critérios abrangentes de design, 

produção, consumo de energia, descarte e reciclagem, dentre outros critérios 

com verificação permanente e independente das alegações dos fabricantes. 

 

Cabe mencionar que os principais fabricantes de Scanners como FUJITSU, 

KODAK ALARIS, CANON, EPSON, PANASONIC, BROTHER, XEROX, etc 

procuram sempre se adequar as necessidades reais dos clientes, da 

sociedade, com cuidado com o meio ambiente, portanto, possuem estas 

Certificações em seus Scanners. 
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Ao prever as especificações de marca e definição do produto de forma tão 

limitante o Edital terminou por ferir a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que 

serve de base legal para a realização do referido certame licitatório, que 

estabelece no artigo 3º:  

 

“...II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição 
 

I-O PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
O princípio da isonomia é um dos princípios norteadores da administração 

pública nos atos das licitações públicas, anexado aos da eficiência, legalidade, 

da publicidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório, da 

proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da 

segurança jurídica e do interesse público. 

 

“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 lhe são 

correlatos.”(grifos nossos) 

 

A isonomia dos atos administrativos é pressuposto da supremacia do interesse 

público. Quebrada a isonomia no tratamento com os particulares, o 

administrador deixa de observar o interesse da coletividade, bem maior e objeto 

principal do Direito Administrativo. 

 

II- DO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 
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O princípio do julgamento objetivo é decorrência lógica do anterior. Impõe-se que 

a análise das propostas se faça com base no critério indicado no ato 

convocatório e nos termos específicos das mesmas. Por esse princípio, obriga-

se a Administração a se ater ao critério fixado no ato de convocação, evitando o 

subjetivismo no julgamento. Está substancialmente reafirmado nos arts. 44 e 45 

do Estatuto Federal Licitatório, que assim determinam: 

 

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou no 

convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por esta Lei. 

 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo 
em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelo órgão de controle”. 

 

O que se almeja é, nos dizeres do eminente Celso Antônio, “impedir que a 

licitação seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões 

ou propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora” (Celso Antônio, 

1998, p. 338). 

 

III-DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
 

O princípio da Legalidade, previsto no art.5°, II da Constituição Federal, limita a 

administração Pública a somente poder exigir nos Editais de licitação o que está 

previsto na lei. 

 

Alexandre de Moraes, analisando este tema se expressa da seguinte maneira: 
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“O Administrador público somente poderá fazer o que estiver 

expressamente autorizado em lei e nas demais espécies 

normativas, inexistindo, pois incidência de sua vontade subjetiva, 

pois na administração Pública só é permito fazer o que a lei 
autoriza” (MORAES, Direito Constitucional, p.324). 
(grifos nossos) 
 

O princípio da legalidade determina que as atividades administrativas deverão se 

resumir aos limites fixados pelas leis. Hely Lopes Meirelles define este princípio 

da seguinte maneira: 

 

“A legalidade, como princípio da Administração (CF, art. 37, caput), 

significa que o administrador público está, em toda a sua 
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às 

exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 
desviar, sob pena de praticar ato invalido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil, e criminal, conforme o caso.” 

(grifos nossos) 
 

Nas relações entre particulares sabemos que o princípio aplicado 

é o da autonomia da vontade, pelo qual as partes ficam livres para fazer tudo o 

que não for contrário à lei. Já nas relações em que participa o Poder Público, 

conforme afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “a Administração Pública só 

pode fazer o que a lei permite.” 

 

No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles destaca: 

 

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade 
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo 

que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido 
fazer o que a Lei autoriza. A lei para o particular significa “pode 
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fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer 

assim.”” 

(grifos nossos) 
 

Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o princípio da 

legalidade está demonstrado de forma clara no art. 4º da Lei de 

Licitações, que dispõe o seguinte: 

 

“Art. 4º - Todos quantos participem da licitação promovida pelos 

órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm o direito público 

subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento 

estabelecido nesta Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o 

seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar 

ou impedir a realização dos trabalhos.” 

 

IV-DO PRINCIPIO DA COMPETIÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA DISPUTA  
 
O princípio da competição relaciona-se à competitividade, às cláusulas 

assecuratórias da igualdade de condições a todos os concorrentes. Viés deste 

princípio na área econômica é o princípio da livre concorrência (inciso IV do art. 

170 da Constituição Federal).  Assim, como a lei reprime o abuso do poder 

econômico que vise à denominação dos mercados e a eliminação da 

concorrência, a lei e os demais atos normativos não podem limitar a 

competitividade na licitação. 

 

O inciso do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 ressalta ser 

vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 

atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 

casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
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irrelevante para o específico objeto do contrato. O inciso II do 

mesmo parágrafo possui resquício dessa vedação ante a proibição 

de se estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 

legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas 

brasileiras e estrangeiras. 

 

Qualquer cláusula que favoreça, limite, exclua, prejudique ou de qualquer modo 

fira a impessoalidade exigida do gestor público poderá recair sobre a questão da 

restrição de competição. Conforme o Tribunal de Contas, não se admite a 

discriminação arbitrária na seleção do contratante, sendo insuprível o tratamento 

uniforme para situações uniformes, tendo em vista que a licitação se destina a 

garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

como também a observância do princípio constitucional da isonomia. Acórdão 
1631/2007 Plenário (Sumário). 
 

 É impossível elencarmos as possibilidades que poderão ensejar lesão a referido 

princípio, pois dependerá do caso concreto, da relação entre as exigências e o 

objeto do contrato, dentre tantos outros fatores que ensejam a quebra do 

princípio da concorrência ou da competitividade. Por isso que não adianta 

enchermos de exemplos referido tema ou mesmo de centenas de decisões dos 

tribunais de contas. Trata-se de situação analisada em cada caso concreto. 

 

Dessa forma, qualquer exigência qualitativa ou quantitativa que, de algum modo, 

sob qualquer ângulo, restrinja a competitividade deve ser rechaçada. Inclusive, 

a mera omissão de informações essenciais poderá ensejar a nulidade do 

certame, como já deliberou o TCU (Acórdão 1556/2007 Plenário). 
 

Em última instância, a inobservância dos princípios licitatórios restringirá, ainda 

que de forma reflexa, o princípio em tela.  De forma objetiva, o Edital de licitação 

deve estabelecer o essencial, necessário ou suficiente para a habilitação e 

execução contratual. Caso contrário, genericamente ou de forma isolada, as 

cláusulas deverão ser rechaçadas por impugnações. Não podemos olvidar que 
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as sociedades empresárias interessadas e os demais licitantes têm em si a 

essência da competitividade quando ofertam no mercado a sua atividade 

empresarial. A consequência da busca pela melhor proposta é esta: a disputa, a 

competição. 

 

Ao se restringir a competitividade, visto que apenas o fabricante Avision atende 

as especificações, estará violando o princípio da ampla disputa e por 

consequência o por consequência o princípio da economicidade. 

V- Sem dúvida que este órgão pode promover a ampliação de competividade 

sem perda de qualidade e eficiência. 

 

VI- Vale ressaltar que a adoção de termo de referência com restrição, fere os 

princípios básicos constitucionais, sendo que o presente certame, deve observar 

as vedações impostas na lei 8.666/93 em seu art. 3º, § 1º, inciso I, que 

estabelece: 

 

“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 
frustem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
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dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do contrato;” 
 

VII- Por fim, há que se destacar que os requisitos formais de um edital tem que 

ser interpretados conforme a relevância que os mesmos possuem, seja de per 

se, seja em comparação com os demais termos do edital. Não se pode, a 

pretexto de proteger o interesse público, utilizar-se de atributos considerados 

mínimos de exigência, sob pena de saírem prejudicadas as empresas 

participantes em favorecimento da própria Administração Pública, como ocorre 

no presente caso. Veja-se, a respeito, a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO: 

 

“Não é incomum constar do edital que o descumprimento a 
qualquer exigência forma acarretará a nulidade da proposta. A 
aplicação desse regra tem que ser temperada pelo princípio da 
razoabilidade. É necessário ponderar os interesses existentes 
e evitar resultados que, a pretexto de tutelar o interesse 
público de cumprir o edital, produza-se a eliminação de 
propostas que vantajosas para os cofres públicos. 
Certamente, não haveria conflito se o ato convocatório 
reservasse a sanção de nulidade apenas para as 
desconformidades efetivamente relevantes. Mas nem sempre 
é assim. Quando o defeito é relevante, tem de interpretar-se a 
regra do edital com atenuação. “ (JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 8ª 
ed. São Paulo: Dialétrica, 2001, pág.469, grifos nossos).” 
 

VIII- Bem como também dever ser observado o que estabelece o DECRETO 

3555-00:  

 

“...art.4º.- A licitação na modalidade de pregão e juridicamente 
condicionada aos princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
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da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos 
princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, 
proporcionalidade, competividade, justo preço, seletividade e 
comparação objeto das propostas. 
Parágrafo único - As normas disciplinadoras da licitação serão 
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometa o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação...”. 
 

 

2. DA IMPUGNANTE 
 

A Scaninfo é uma Revenda AUTORIZADA de scanners e softwares, com 
atuação no mercado público e privado. Possuímos em nosso portfólio toda a 
linha de scanners e softwares que vão desde scanners departamentais a 
scanners de produção, abrangendo as necessidades de nossos clientes. 

Com profissionais altamente certificados e qualificados para atender de modo 

satisfatório, e com integridade. 

 

 

3. DA ADMISSIBILIDADE E DO DEVER DE EXAME DO MÉRITO 
 

Tendo em vista os motivos supra apresentados, resta clara a ilegalidade dos 

fatos apontados. Passa-se, então, a analisar a admissibilidade e dever de 

exame do mérito pelo Pregoeiro. 

 

A Lei nº 8666/93, e seu art. 41 estabelece que: 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar edital de licitação por irregularidade 
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e 
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responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 
1o do art. 113. 

 

O decreto n. 5450/2005 que regulamento o pregão eletrônico determina: 

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada 
para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório do pregão, na forma 
eletrônica.  
§ 1º Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor 
responsável pela elaboração do edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até vinte e 
quatro horas. 
§ 2º Acolhida a impugnação contra o ato 
convocatório, será definida e publicada nova 
data para realização do certame. 

 

Ora! Sendo este pregão na modalidade eletrônica, não faz sentido algum que 

seja exigido que a apresentação de um pedido de impugnação seja realizada 

única e exclusivamente via presencial diretamente no endereço do órgão. Qual 

a motivação para que assim seja? Limitar o direito do cidadão à apresentação 

de um pedido? Reduzir a disputa, contrariando o Princípio da Ampla 

Competição? Qualquer que seja a resposta, esta não encontra eco na garantia 

dos direitos fundamentais da Carta Magna. Senão, vejamos! 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e 

suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais 

espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. O objetivo 

da Constituição é definir os direitos e garantias fundamentais das pessoas. É a 

lei suprema da Nação! 

 

 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 
(Grifos nossos) 

 

Como visto, com lastro no Princípio da Eficiência e da Indisponibilidade do 

Interesse Público, apresentada a impugnação, o Pregoeiro deverá analisar e 

julgar o pleito do impugnante, respondendo à impugnação no prazo 

estabelecido, cabendo-lhe promover o julgamento e decisão. 

 

Caso o Pregoeiro não acate o Pedido de Impugnação ora apresentado – 

hipótese que se admite apenas por amor ao debate – deve, ainda assim recebê-

la como um “direito de petição” (forma prevista no art. 5° da Constituição 
Federal), examinando seu mérito, pois a Impugnação serve como alerta 
para uma irregularidade no edital e, considerando as prerrogativas de 
poder-dever da Administração Pública, deverá ser acatada para efeitos de 
saneamento da irregularidade verificada. 

 

4. DO PEDIDO 
 

Do exposto, considerando que as especificações exigidas pelo Órgão Licitante 

acabam por restringir completamente a participação de interessados, 

considerando também que as exigências nas especificações acabam por lesar 

a administração púbica possuindo especificação direcionada para um 

equipamento de um único fabricante, possuindo especificação com flagrante 

equívoco na exigência da velocidade de digitalização, considerando também o 

não atendimento ao decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020 que estabelece 

a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou 
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privados, considerando também a falta de exigência de certificações ambientais, 

ofendendo os princípios que primam pelo cuidado com o trato da coisa pública, 

acabando por frustrar os Princípios da Eficiência e Ampla Competitividade, e com 

base nos suficientes argumentos expendidos, requer digne-se Vossa Senhoria 

de acatar o pedido de impugnação do referido edital, declarando a nulidade do 

mesmo decorrente da limitação do caráter competitivo do certame, afrontando 

diretamente princípios constitucionais e legais. 

 
 
Ante todo o exposto, colocamo-nos à disposição para colaborar com esta MD 
Pregoeira. 
 

Nestes termos 

P. Deferimento 

 

Lauro de Freitas-BA, 08 de outubro de 2021  
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