
 

  

 

 
 
Ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Assunto: Impugnação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2016  
 
A empresa Triturare Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA, inscrita no CNPJ 02.010.196/0001-20, 
com sede na Rua Cel. Temístocles de Souza Brasil, 254, Curitiba, Paraná, neste ato representado pelo 
sócio administrador Matheus Fritze Moreira vem, interpor IMPUGNAÇÃO NA FORMA ELETRÔNICA na 
forma do art. 18, Decreto 5.450 de 31/05/2005, ao edital supramencionado pelas razões esplanadas na 
sequencia. 
 
I – Dos fatos 
 
A Triturare tendo interesse em participar da licitação supramencionada, procedeu à completa análise do 
respectivo Edital do pregão eletrônico em questão que tem por objetivo a aquisição, dentre outros, de frag-
mentadoras de papel conforme termo de referência, item 51. 

Ao verificar as especificações contidas no termo de referência, deparamos com elementos passíveis de 
questionamento por impedir o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO de adquirir 
produtos mais modernos ou vantajosos. 

II – Das razões 
 
ITEM 51 - FRAGMENTADORA 
 
Para o item 51, é exigido um equipamento “Capacidade entre 16 e 20 folhas tamanho A4”, dentre outras 
características e funções.  
 
As fragmentadoras de papel tem a capacidade aferida considerando uma determinada quantidade de papel 
com certa gramatura. O edital requer que o equipamento fragmente folhas de tamanho A4, a mais comum. 
Entretanto não é especificada a gramatura do papel, que no caso do mercado brasileiro é de 75 g/m² para 
as folhas A4. 
 
Ao deixar de especificar a gramatura do papel o edital permite que os licitantes utilizem de um artifício para 
ter uma máquina de capacidade inferior ao solicitado aceita. Por exemplo, uma fragmentadora de papel que 
corte 14 folhas A4 de 75 g/m² pode ardilosamente se transformar numa máquina de 17 folhas quando inse-
ridas folhas de papel com gramatura 60 g/m², atendendo assim ao mínimo do edital que é 16 folhas. Mas na 
prática a fragmentadora não vai suprir a necessidade do COREN que busca por uma máquina que corte no 
mínimo 16 folhas A4 padrão de mercado. As folhas de 60 g/m² do licitante aceito na prática não são usadas 
em escritório, portanto com folhas A4 de 75 g/m² a capacidade será menor do que o COREN necessitava, 
frustrando o objetivo pretendido com a aquisição do objeto em questão. 
 
É extremamente necessário que o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO espe-
cifique a gramatura do papel, é possível ainda que o órgão realize diligência interna para confirmar 
que o papel comprado e utilizado é o A4 de 75 g/m². 
 
III – Do pedido 
 
Diante disso para o item 51, requeremos a alteração na especificação de forma a especificar a gramatura 
do papel padrão de mercado, A4 75 g/m². 
Assim, temos que o TERMO DE REFERÊNCIA descrito no edital se encontra fora dos padrões de mercado 
atual, desse modo REQUER seja aceita nossa IMPUGNAÇÃO e julgada PROCEDENTE. 
 
Termos em que, pede deferimento. 
 
Curitiba, 29 de junho de 2016. 
 
Matheus Fritze Moreira 
Triturare 


