
21/08/2019 Gmail - IMPUGNAÇÃO

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9952860702&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1642396958415343366&simpl=msg-f%3A1642396… 1/1

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

IMPUGNAÇÃO
1 mensagem

Atlon Importacao <atlonimports@gmail.com> 20 de agosto de 2019 10:35
Para: supel.omega@gmail.com

Bom Dia

Prezados Senhores!

Segue nossa impugnação ao Pregão 532/2018  da Supel/RO.
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IMPUGNAÇÃO 

 

Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO N.º 532/2018/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029.160122/2018-73/SEDUC/RO 
 
Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) 
 

Atlon Importação e Exportação Ltda., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n.º 04.357.005/0001-27, e, Inscrição Estadual n.º 
70.11350680070, com sede em Uberaba-MG, na Av. Dr. Odilon Fernandes, 505 – 
Bairro Estados Unidos - CEP: 38.017-030, por seu representante legal, com a 
assistência de seus advogados, comparece respeitosamente perante Vossa Senhoria 
para apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL com fulcro no art. 41 §§ 1º e 2º, e 
seguintes, da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria. 
 
I – DOS FATOS 

 
A ora Requerente, atendendo ao chamamento efetuado por este 

douto órgão da administração pública, através do Edital de Pregão Eletrônico nº 
18/2017, interessada em participar do certame, retirou, eletronicamente, o 
mencionado Edital e seus Anexos. Entretanto, ao proceder ao exame do referido 
instrumento constatou que o mesmo apresenta ilegalidades, que passa a expor. 

 
II – DO DIREITO  
 

Passa-se a expor as razões pelas quais o Edital  deve ser reformulado 
para que outros fornecedores possam estar participando  do presente procedimento 
licitatório, uma vez que este se encontra eivado de irregularidades, as quais serão 
devidamente demonstradas a seguir. 

 
III - DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS LICITANTES 

 
Ao descrever o objeto do certame, a administração transcreveu 

produto  leia-se: 
 

 

 

 ATLON  IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO 
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PROJETOR DE IMAGENS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, 

PROJETOR DE MESA: LUMINOSIDADE 2700 LUMENS; LÂMPADA 200 W UHE; FOCO 

MANUAL E ZOOM DIGITAL (1-1,35); ÍNDICE DE PROTEÇÃO, THROW RATIO: 1,45-

1,96 / DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,88 10,44 METROS (100 A 3M DE DISTÂNCIA); 

TAMANHO DA IMAGEM: 23 350; ENTRADA HDMI X 1; VGA RGB (DSUB-15 PINOS) X 

1; USB 2.0 TIPO A X1; USB 2.0 TIPO B X1; RCA; SAÍDA VGA, MONITOR OUT; ÁUDIO 

X 1; CONTROLE REMOTO; CABOS E PILHAS INCLUSOS. PROJETOR TEM PPB – 

PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. GARANTIA DE VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, 

CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DO EFETIVO 

FORNECIMENTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE 

 

 Os quais, seguindo as especificações técnicas almejadas, restringe a 
participação de licitantes interessados, que possam eventualmente oferecer o melhor 
produto em consonância com os princípios da eficiência e economicidade. 

 
Ou seja, em análise às especificações é de fácil verificação que 

existem exigências limitadoras ao número de participantes, pois as especificações do 
equipamento atenderão somente Projetores de uma marca e modelo específico, 
resumindo,  “EPSON”  que ao ler toda especificação torna-se publico e notório que 
trata-se do escopo fiel deste  fabricante.   Qual o motivo que a Instituição  teria para 
especificar PPB (PROCESSO PRODUTIVO BASICO) E o que isso significa para a SUPEL/RO 
como compradora de Projetores? Presume-se que serve apenas para inibir a ampla 
concorrência e direcionar o certame para apenas um fabricante, o que causa grave 
prejuízo ao erário, pois não haverá uma disputa justa com outros participantes. A 
especificação do equipamento solicitado está ultrapassada e se tornará obsoleta no 
mercado, pois se trata de um equipamento que possui mercúrio! No acordo de 
Minamata onde o Brasil é signatário a partir do próximo ano será expressamente 
proibido  a comercialização de qualquer aparelho que contenha a substância 
(Mercúrio), pois  o mesmo é poluente, nocivo e prejudicial a saúde humana e ao meio 
ambiente. 
 

                  O artigo 25 inciso I da Lei de Licitações traz as condições de inexigibilidade, 
quando é impossível que ocorra a concorrência em virtude da necessidade 
comprovada do órgão na utilização do produto específico para desempenhar suas 
atividades, visando sempre o interesse público, in verbis: 
 

“I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada à 
preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo 
órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes.” 
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Contudo, nestes casos, ainda o Órgão tem que justificar a utilização 
do bem e ainda precisa de atestado comprovando essa necessidade, além da vedação 
de escolha de marcas, o que já torna a especificação prevista no edital uma ilegalidade. 

 
 

Esta claro a manobra de  marketing de um fabricante que atua no Brasil , 

patrocinando feiras de eventos escolares e  criando vinculo com instituições que não 

deveria haver , e ao longo de mais de 20 anos vem realizando LOB em Universidades 

de todo País incitando departamentos de Tecnologia e seus responsáveis a criarem 

termos de referencia 100% direcionados para Epson  .  Inúmeros Editais de licitação 

que são lançados  com especificações extremamente direcionadas a Projetores da  

Marca Epson ,   empresa que irá atender o termo de referencia na integra sem 

nenhum laudo técnico que justifique esta desfaçatez com o dinheiro publico  de órgão 

competente como INMETRO  ou outro que justifique . 

Infelizmente no  Brasil até hoje os  editais de licitação possuem  em seu 

escopo descrições técnicas voltadas 100% a Epson, e quando não estão 100% a uma 

certa maquiagem no termo de referencia para dar “legalidade” ao processo com a 

expressão PPB  , acreditamos piamente que este e um dos motivos deste Pais não ir 

pra frente pois este vícios e direcionamentos e que criam o custo “BRASIL “ compra-se 

o que se quer pelo que não  vale,   aumentando o custo da maquina pública que 

agoniza em todas as esferas Federais , Estaduais e Municipais. Equipamento de forma 

que atenda ao interesse da entidade, que seria um Projetor capaz de Projetar imagens 

com qualidade, sem exageros que não justifiquem o direcionamento. Afinal o único 

equipamento que pode atender a este edital será o Equipamento ultrapassado e 

obsoleto EPSON. 

Senhores, nenhum Projetor nunca e igual ao outro 100% , existe diferenças 

nas lentes , na distancia de projeção de um para outro , as conexões HDMI, VGA,  e 

outras variam de fabricante para fabricante , um usuário imparcial que elabore um 

termo de referencia sem exageros  ,deve ter a ciência que através das suas atribuições 

e conhecimentos  técnicos do cargo que ele ocupa deve  especificar um equipamento 

que  preserve a isonomia,  sem exageros  para não beneficiar um único fabricante.  

 
Portanto, o que se pretende é que a finalidade do certame possibilite 

a aquisição mais vantajosa para a administração. Ocorre que, como demonstrado na 
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presente impugnação, as exigências estabelecidas não se coadunam aos princípios da 
isonomia, ferindo o caráter de competitividade e trazendo à baila a questão da 
economicidade. Marçal Justen Filho nos esclarece que: 

 
 ”[...] A incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser 

excessiva ou desproporcionada às necessidades da Administração. 
Poderá, também decorrer da inadequação entre a exigência e as 
necessidades da Administração. 

O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para 
seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não 
rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o particular 
deverá assumir. Respeitadas as exigências necessárias para assegurar 
a seleção da proposta mais vantajosa, serão invalidas todas as 
cláusulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter 
“competitivo” da licitação [...]” 
 
 
Sendo assim, carece de necessidade de alteração do termo de 

referência para que vários fabricantes possam atender ao solicitado no edital, a fim de 
cumprir com as especificações destinadas a equipamentos classificados pela lei como 
“bem comum”. Posto isso, visando a regularidade do presente certame, a fim de que 
não haja quaisquer nulidades que venham a prejudicar a Administração Pública e os 
interessados, mostra-se necessária a reavaliação dos termos editalícios, conforme já se 
expôs. 

 
Desta forma, amparada nas legislações que norteiam o 

procedimento de licitação e na doutrina majoritária, a impugnante demonstrou que 
são incompatíveis a permanência de determinadas disposições no presente edital 
convocatório, pois tais convalescem de ilegalidades. 

 
 
IV – DOS PEDIDOS  

 
Ante o acima exposto, vem à presença de Vossa Senhoria, com o 

devido respeito, a fim de requerer: 
 
a) Deferir a expedição da  presente Impugnação e, assim sendo: 

 
b) Sejam sanadas as irregularidades apontadas do Edital em epígrafe, 

quais sejam:  

 

c) Alteração do Termo de Referência para que haja uma disputa justa 
entre vários fabricantes, e os mesmos possam  disputar sem 
especificações excessivas e com descrição objetiva, imparcial e que 
permita a ampla concorrência  com equipamentos disponíveis no 
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mercado, sem exigências descabidas que direcionam apenas a um 
único fabricante, o que irá proporcionar uma economia gritante e 
considerável a SUPEL/RO 

 

d)  Seja excluída qualquer cláusula que viole competitividade e a 
isonomia dos licitantes, conforme fundamentação. 

 
e) De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações 

jurídicas da resposta e todos os pareceres jurídicos e técnicos a este 
respeito; 

 
Nestes termos,  
Pede-se Deferimento. 
 

Uberaba 20 de Agosto  de 2019 


