
 

 

 

 

 

 

  

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 1 

Pregão Eletrônico nº 21/2016 

MICROSENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 78.126.950/0003-16, 

com endereço à Av. Dez de Dezembro, 7.033, Pq. Ouro Branco, Londrina PR, através de seu 

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

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 21/2016, solicitando retificação do 

Edital referente ao desmembramento do lote 04. 

1. DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA 

A empresa supramencionada apresentou sua impugnação ao referido Pregão Eletrônico em 

consonância com o disposto nos itens 5.2 e 5.3 do Edital, respaldado pelo disposto no art. 18, do 

Decreto nº 5.450/2005, com as seguintes alegações:  

[...] observou-se que para o Lote 04 existe a previsão de aquisição de consumíveis que serão 

utilizados em equipamentos da marca Samsung e equipamentos da marca Canon [...] 

[...] A problemática em relação a forma como está disposto o Lote 4, se dá, em especial, pela 

disposição no item 11. Documentação Complementar, do Anexo I – Termo de Referência: 

11.1.1. Documentação comprobatória de que o fabricante/importador do produto 

ofertado possui programa de reciclagem ou de descarte ambientalmente adequado 

para os objetos, obedecendo ao sistema de logística reversa, de acordo com o 

disposto no artigo 33, inciso VI e parágrafos 3º e 6º da Lei 12.305/2010 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos);  

11.1.3. Declaração do Fabricante ou do Distribuidor/Revendedor autorizado, 

comprovando a procedência dos insumos oferecidos, a fim de garantir a origem das 

peças. 

 Veja,a referida previsão de certa forma, vincula o fornecedor ao fabricante ou 

distribuidor/revendedor autorizado, e como se sabe, muitas empresas optam por comercializar 

apenas uma ou duas marcas de produtos, até para possibilitar valores de custo mais vantajosos, 

muitas vezes com dedicação exclusiva com uma única marca. [...] 



 

 

 

 

 

 

  

 [...] Diante disso, a fim de garantir e ampliar a competitividade entre os licitantes, pela busca 

da proposta mais vantajosa financeiramente e tecnicamente, há a necessidade de que haja o 

desmembramento do Lote 4 em dois lotes, sendo que um prestará a aquisição de consumíveis da 

marca Samsung (itens 22, 25, 26, 27, 28 e 29), enquanto que o outro para consumíveis da marca 

Canon (itens 23 e 24). [...] 

2. CONSIDERAÇÕES 

 As marcas indicadas no Edital referem-se aos equipamentos em que as peças serão usadas e 

não às marcas exigidas para os toners. A única exigência é de que sejam compatíveis e não 

remanufaturados e que apresentem laudo comprovando a durabilidade, assim como declaração do 

fabricante. Não há obrigatoriedade de parceria entre fornecedores e fabricantes específicos, pois os 

fornecedores não ficam limitados às marcas dos equipamentos indicados no Edital e podem inclusive 

ofertar produtos de suas próprias marcas. 

 Considerando que o gerenciamento dos estoques do COREN-SP é realizado através do sistema 

da divisão ABC (Método de Custo Baseado por Atividade) e do sistema de divisão XYZ (Método de 

Criticidade), a divisão dos itens por lotes possibilita à Administração evitar a realização de um grande 

número de Registros de Preços para materiais que estão dentro de um mesmo grupo, que tem 

características e períodos de reposição semelhantes, ou seja, evita a realização de múltiplos certames 

que geram morosidade ao processo e excessivas despesas adicionais com custo processuais e 

burocráticos. 

 Tendo em vista a necessidade do gerenciamento com um método ABC, buscando uma 

administração coerente dos estoques de forma a garantir que o COREN não fique desprovido dos 

materiais, uma vez que o COREN é um órgão que possui grande movimento de atendimento ao 

público, a reposição programada dos itens de características semelhantes, agrupados conforme a 

classificação ABC / XYZ, refletida nos lotes do pregão, se faz necessária. 

 O acórdão 2407/2006 do TCU prevê que quando há esse tipo de prejuízo para a 

Administração, a aquisição por lotes pode ser realizada: 

Acórdão 2407/2006 - Plenário: 

59. Como é sabido, a regra do fracionamento da contratação deve ser 

aplicada nas hipóteses em que isso for possível e representar 



 

 

 

 

 

 

  

vantagem para a Administração. Essa medida visa ampliar a 

competitividade, sob o pressuposto de que a redução do porte das 

aquisições ampliaria o universo de possíveis interessados na disputa. 

60. Essa regra, contudo, poderá ser mitigada em face de limites de 

ordem técnica, ou seja, o fracionamento em lotes deverá respeitar a 

integridade qualitativa do objeto a ser executado. 

61. Além disso, o fracionamento da contratação poderá também 

esbarrar em impedimentos de ordem econômica, os quais se relaciona 

com  o risco de o fracionamento aumentar o preço unitário a ser pago 

pela Administração. Logo, nas situações em que pode ocorrer o 

aumento dos custos para o Poder Publico, não caberá falar em 

fracionamento, uma vez que a finalidade é a redução de despesas 

administrativas.  

Quanto à documentação referente à reciclagem e/ou descarte das peças, trata-se de 

comprovação obrigatória para atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, já que a licitante 

ficará encarregada do recolhimento e destinação adequada dos toners vazios.  

3. DECISÃO 

 Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à impugnação, com a manutenção dos lotes já definidos 

em edital, e do critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

São Paulo, 04 de julho de 2016. 

 

CAMILLA BATISTA DE CALDA 

Pregoeira 

 

 


