
 
 

 Página 1 de 10 
SRTVS, Quadra 701, Bloco O, nº 110, Sala 672, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70340-000 

www.4udigital.com.br 
 

Brasília, 08 de Dezembro de 2021 

 

 

À 

Defensoria Pública do Estado do Tocantins 

A/C: Comissão de Licitação 

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021  

 

Prezado Sr. Pregoeiro, 

 

4U Digital Comércio e Serviços Eireli, empresa regularmente inscrita no CNPJ nº 

21.982.891/0001-07, estabelecida no endereço comercial sito à ST SRTVS, N 110, 

QUADRA 701, BLOCO O, SALA 672, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, neste ato representada por 

sua representante legal, vem, mui humilde e respeitosamente, oferecer a presente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em tela, RELATIVAMENTE AOS ITENS 7 e 8 (scanners), com 

lastro na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/93 e Decreto nº 5450/2005, na 

forma estabelecida no edital, o que faz da seguinte forma: 

 
 I. Considerações iniciais  

 
O Edital em tela, no seu formato atual, detalha as características técnicas que implicam 
em uma limitação quanto à oferta de fornecedores, levando a uma aquisição mais 
onerosa à Defensoria Pública do Estado do Tocantins  
Em nossa análise, pequenas e sutis alterações nos requisitos técnicos trariam ampliação 
da disputa, favorecendo a busca e seleção da proposta mais vantajosa, gerando 
economia ao erário público. 
 
 
 II. A especificação técnica do edital itens 7 e 8 (scanners) 
 
No edital a Especificação Técnica Detalhada está definida da seguinte forma: 
SCANNER 
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1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. Configuração: scanner colorido A4; 
1.2. Tecnologia de digitalização: deverá utilizar sensor de imagem dual CCD, CMOS ou 
CIS; 
1.3. Interface com o usuário em português do Brasil; 
1.4. Operação em rede elétrica com regulagem de tensão bivolt automática (110 / 220 
VAC); 
1.5. Com certificação de consumo de energia Energy Star; 
1.6. Modo de digitalização: duplex (frente e verso) colorido, tons de cinza e preto e 
branco; 
1.7. Resolução óptica igual ou superior a 600 dpi (seiscentos pontos por polegada); 
1.8. Resolução de saída: de 150 (cento e cinquenta) a 600 dpi (seiscentos pontos por 
polegada); 
1.9. Digitalização de imagens - especificação mínima: 
1.9.1. Níveis de cinza: 8 bit; 
1.9.2. Colorida: 24 bits; 
1.10. Ciclo de trabalho diário igual ou superior a 4.000 (quatro mil) folhas; 
1.11. 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); 
1.12. 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); 
1.13. Dotado de alimentador automático (ADF) com as seguintes características: 
1.13.1. Acoplado ao equipamento; 
1.13.2. Presença de sistema para detecção de ocorrência de alimentação múltipla; 
1.13.3. Capacidade para, no mínimo, 50 (cinquenta) folhas de 75 g/m²; 
1.13.4. Deverá aceitar, pelo menos, documentos do formato A8 (52 mm x 74 mm) ao 
formato personalizado 210 mm x 3000 mm; 
1.13.5. Deverá aceitar, pelo menos, papéis com gramaturas de 50 a 200 g/m²; 
1.14. Interfaces de comunicação: 
1.14.1. Dotado de porta USB 2.0 ou superior para conexão local a um computador; 
1.15. 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; 
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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 ou 
várias páginas, em português (Brasil); 
1.16.2. Possibilidade de substituir página (imagem) em um lote já digitalizado; 
1.16.3. Possibilidade de acrescentar página (imagem) a um lote já digitalizado; 
1.16.4. Possibilidade de excluir página (imagem) de um lote já digitalizado; 
1.17. Os controladores (drivers) de dispositivo fornecidos devem suportar os padrões 
ISIS e TWAIN; 
1.18. 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. 
1.19. Garantia de 12 (doze) meses ON-SITE na cidade de Palmas – TO. 
1.20. Assistência técnica autorizada na cidade de Palmas – TO. 
 
Após a análise do edital publicado no site COMPRASGOV, verificamos a exigência acima 

de scanners com diferentes velocidades no processo de digitalização. Porém, ao analisar 

o conjunto de especificações e realizar uma pesquisa junto aos maiores fabricantes de 

scanners acreditamos que houve um equívoco com relação a especificação técnica, está 

direcionada para o fabricante AVISION, onde o modelo que atende plenamente às 

exigências das especificações aos itens 7 e 8 é o AV332U.   

 

PONTOS RESTRITIVOS 
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1º Ponto Restritivo 

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); 

 

Após a análise do edital, verificamos as exigências acima de velocidade de 40 ppm no 

modo preto e branco e 30 ppm no modo colorido, porém, geralmente, a velocidade é 

solicitada na resolução de 200 dpi nos três modos (preto e branco, colorido e tons de 

cinza) sem perder a velocidade. Dessa forma, como o intuito da Defensoria é a 

digitalização de documentos sem que o equipamento perca a performance, 

entendemos que a velocidade exigida é de 35 ppm/70 ipm a 300 dpi nos três modos. 

Cabe mencionar ainda que a velocidade exigida é típica dos modelos da fabricante 

AVISION. Com isso, entendemos que esse ponto será revisto no TR. 

 

2º Ponto Restritivo 

1.15.4. Seleção de fundo preto ou branco; 

 

Dentre as especificações do edital identificamos a exigência de seleção de fundo 

Branco/Preto entretanto, a especificação é característica do fabricante FUJITSU e 

restritiva a todos os outros fabricantes. Entendemos que a especificação exigida em 

nada altera a performance do equipamento nem tampouco as suas funcionalidades. 

Visando aumentar a competitividade, acreditamos que o exigido não é uma real 

necessidade do órgão e poderá ser desconsiderado. 
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Além do direcionamento evidente na especificação, a exigência do item “1.17. Os 

controladores (drivers) de dispositivo fornecidos devem suportar os padrões ISIS e 

TWAIN;” restringe a participação dos fabricantes que possuem drivers próprios, neste 

caso utilizando drivers próprios possuem total compatibilidade com os sistemas 

operacionais mais utilizados em órgãos públicos Windows 7 ou versões superiores. 

 

III. DA FRUSTRAÇÃO À AMPLA COMPETITIVIDADE E DO DIRECIONAMENTO AO 

PROCESSO 

 

Ao solicitar especificações que apenas um fabricante especifico/modelo item 07 e 08 - 

(AVISION) atenderá, na integra caracteriza uma implicação quanto à competitividade do 

processo, culminando com a redução no número de possíveis participantes, o ponto em 

questão acaba por restringir a competitividade indo em desacordo à ampla 

competitividade desejada. 

 

Vale ressaltar 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: 

 

“...Art. 4°- 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...”. 
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IV. 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 a 
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. 

 

V. DO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 

 

           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: 
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“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).  

 

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

de qualidade e eficiência. 

 

VII- 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 
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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;” 

 

VIII- 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). 

 

IX. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, considerando que a alteração nas especificações técnicas são 

necessárias para garantir o Princípio da Ampla Competitividade, pela manutenção do 

Interesse Público, requer impugnante o recebimento desta IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

em efeito suspensivo e que seja a presente submetida à Autoridade Superior para, após 

apreciação dos fatos e fundamentos aduzidos, acatar o pedido de impugnação do 
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referido edital, declarando a nulidade do mesmo decorrente da limitação do caráter 

competitivo do certame, contrariando os princípios da isonomia e economicidade e 

desvinculação ao edital, afrontando diretamente princípios constitucionais e legais. 

 

Nestes termos, 

Pede e espera total deferimento. 

 

Atenciosamente, 
 

 
Myllena Lira Xavier  

CPF: 009.949.685-23 
Diretora 

Myllena.xavier@4udigital.com.br 

 


