
 

 

 

 

 

 

  

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 1 

Pregão Eletrônico nº 23/2016 

18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 20.174.368/0001-83, com endereço à Rua Nicarágua, nº 40, Curitiba, Paraná, 

através de seu representante legal, com base no disposto no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, 

apresentou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO do Pregão 

Eletrônico nº 23/2016, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Scanners de Alta 

Demanda, de tamanho compacto, com 36 (trinta e seis) meses de garantia on-site, acompanhados de 

peças de reposição. 

1. DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA 

Questiona a impugnante que há uma profusão de tópicos que restringem muitos fabricantes em 

participar do referido edital, excluindo assim as demais concorrentes que comercializam produtos de 

outros fabricantes de igual qualidade e desempenho, com as seguintes alegações:  

Inicialmente, a empresa impugnante sem elucidar qual item estaria impugnando, argumenta as 

diferenças entre “similar”,“idêntico” e “aproximada” e afirma: 

“... entendemos que também serão aceitos equipamentos com características 

aproximadas ao descrito, respeitando as características personalíssimas de cada 

fabricante. Está correto nosso entendimento?” 

Em continuidade ao texto, apresenta algumas características do produto que pretende ofertar: 

“O equipamento que pretendemos oferta-lhes possui uma maior amplitude de 

identificação de cores (48 bits), comparado ao equipamento direcionad, além de 

também possuir capacidade de digitalizar folhas mais longas (até 3 metros) que as 

requisitada, comporta maior amplitude de gramatura, inclusive cartões e capacidade 

de digitalização de documentos pequenos inferiores ao tamanho A8, sendo superior 

ao desejado.” 

Ao comentar sobre a Fonte de Luz, discorre sobre as diferenças de sensores Contact Image Sensor 

(CIS) e Charge Coupled Device (CCD), e afirma: 



 

 

 

 

 

 

  

“Diante disso, entendemos que também serão aceitos equipamentos que possuem 

tecnologia de digitalização CCD. Está correto nosso entendimento?” 

Por fim, questiona as dimensões máximas exigidas no Edital e pede que sejam alteradas as 

especificações contidas nos Itens 01 e 02. 

2.  DOS ESCLARECIMENTOS 

 Em resposta aos questionamentos ora formulados, esclarecemos que: 

a.      As especificações técnicas e de dimensões do objeto visam atender as necessidades do 

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, não sendo aceitos equipamentos que 

estejam fora dos limites estabelecidos principalmente quanto às dimensões e a existência de 

bandejas com alimentação e saída frontal. Conforme consta no Edital, os limites 

estabelecidos se devem às restrições das mesas de trabalho, contribuindo, também para a 

ergonomia necessária para o trabalho contínuo e repetitivo. 

b.     Quanto às demais características apresentadas, é certo de que serão aceitos equipamentos 

que possuam itens que sejam mais vantajosos ou de melhor qualidade. Nesses casos, o 

próprio Edital indica valores mínimos ou máximos não restando dúvidas quanto aos valores 

aceitos. 

c.      A exigência de LED refere-se à Fonte de Luz e não à tecnologia do sensor. O uso de LED 

possibilita  um ganho em relação ao consumo energético, tem durabilidade maior, menor 

custo de aquisição e manutenção. 

d.     No entanto, ao comparar os sensores citados, verifica-se que o principal fatos de escolha da 

tecnologia CCD é a qualidade das imagens, como a digitalização de fotos, não sendo esta a 

razão do trabalho a ser realizado. 

3.  CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, conclui-se que: 

a. Só serão aceitos equipamentos com características aproximadas ao descrito que estejam 

dentro dos limites especificados; 

b. A oferta de equipamentos com maior amplitude de identificação de cores (48 bits), 

capacidade de digitalizar folhas mais longas (até 3 metros), maior amplitude de gramatura e 



 

 

 

 

 

 

  

capacidade de digitalização de documentos pequenos inferiores ao tamanho A8, poderá ser 

aceito, desde que cumpram, pelo menos, os limites especificados no Edital, por se tratar de 

oferta mais vantajosa, mesmo que excedam as necessidades do Conselho; 

c. Serão aceitos equipamentos com tecnologia CCD ou CIS, desde que possuam Fonte de Luz de 

LED; 

d. As dimensões estipuladas já possuem margem acima do ideal para o uso nas mesas de 

trabalho e melhor ergonomia, não sendo aceito equipamentos fora do especificado em 

Edital. 

4. 4 - DECISÃO 

Pelo exposto nego provimento ao pedido de impugnação do Edital do Pregão Eletrônico n° 23/2016. 

 

São Paulo, 08 de Agosto de 2016. 

 

Danny Paz de Lima Junior 

Pregoeiro 

 

 


