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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 3 

Pregão Eletrônico nº 17/2016 
 

 
  A VVR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.090.670/0001-05, 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 
17/2016. 
 

1. DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA 

 

 A empresa apresentou as seguintes alegações: 

CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMA - OMISSÃO DO TERMO REFERENCIAL EM RELAÇÃO À GRAMATURA DO 
PAPEL: 

 O edital nada é omisso pois não especifica a gramatura do papel corretamente, estando o objeto mal 
caracterizado neste ponto, o que prejudica a isonomia entre os licitantes e impede a adequada elaboração 
de propostas por conta da deficiência. 

 Ocorre que o padrão brasileiro é o A4 de 75g/m² (existe o padrão europeu de 70g/m²), logo há incorreção 
nas especificações do edital, o que pode levar licitantes a equívocos na elaboração de suas propostas. 

 Se a gramatura não é especificada, fornecedores mal intencionados ofertarão máquinas produzidas no 
sudeste asiático e que são de baixa qualidade. Nestas, as fragmentadoras sofrerão com o uso diário pois 
uma fragmentadora no padrão europeu e asiático é projetada para fragmentar folhas de densidade de 70 
gramas. Nosso padrão nacional pela ABNT é de 75g/m quadrado. Assim caso o usuário insira 16 folhas no 
Brasil em uma máquina projetada para 16 folhas de 70 gramas, ocorrerá atolamentos frequentes de papel e 
com isso, desgaste das engrenagens e até quebra, com custos de manutenção e inutilização do 
equipamento na rotina de trabalho. Isto pois com o atolamento por excesso de papel, é necessário que o 
usuário retire à força as folhas, o que pode quebrar as engrenagens que movimentam os cilindros de corte. 
Com a quebra, vem a inutilizarão. 

 Portanto é essencial prever corretamente a capacidade de corte de papel desejada por inserção e também 
a gramatura no padrão nacional, sugerindo-se mínimo de 16 à 20 folhas A4/ 75gr metro quadrado. 

 TAMANHO DO FUNIL (ABERTURA DE INSERÇÃO):  

 O edital ainda é omisso quanto a abertura de inserção da fragmentadora de papel. Veja que uma folha de 
papel padrão A4 (folhas mais utilizada no mercado) possui 210 mm de largura.  

 Uma abertura de 220 mm é suficiente e razoável para destruição de papéis A4 (210 mm) pois garante a 
folga lateral entre as folhas, necessária para que os papeis não se dobrem ao passar pelos cilindros.  Isto 
pois, caso a abertura de fenda seja muito estreita, o papel poderá se dobrar e ao passar pelo mecanismo de 
corte, naquele ponto de dobra, a fragmentadora será forçada a picotar papéis em dobro, acima de sua 
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capacidade, o que forçará travamentos e quebra de pentes e engrenagens, gerando altos custos de 
manutenção, perda de peças e até quebra total da máquina. 

 Para evitar a compra de uma máquina com fenda estreita, recomenda-se que esta tenha 1 cm no mínimo a 
mais que a largura do papel, de modo a evitar manutenções frequentes por atolamento de papel 
decorrente da dobra pela  inserção não alinhada, recomendando-se abertura de fenda mínima de 220mm. 

 NÍVEL DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA DIN: 

 O edital de pregão eletrônico nada estabelece sobre o tipo de corte exigido do item fragmentadora de 
papel, nem se será tipo tiras nem partículas. 

 Veja também que ao se omitir sobre o tamanho do corte conforme a norma regulamentar que caracteriza 
este tipo de objeto, o termo de referência fica mal caracterizado e em afronta ao art. 14 da Lei 8.666/93, 
comprometendo a lisura do certame e a isonomia entre os proponentes, pois a DIN 66.393 trás tamanhos 
de corte diversos da norma anterior. 

 A Norma DIN 66.399, que regulamenta os níveis de segurança pelo tamanho do picote segue a seguinte 
classificação (veja grifo): 

 Nível P1 - Tiras com largura máxima de 12 mm. 

Nível P2 - Tiras com largura máxima de 6 mm. 

Nível P3 - Partículas máxima 4x80mm - Área máxima de 320 mm².  

Nível P4 - Partículas máxima de 4x40mm – Área máxima de 160 mm².  

Nível P5 - Partículas máxima de 2x15 mm – Área máxima 30mm². 

Nível P6 - Partículas máxima de 0,8x12 mm – Área máxima 10mm² . 

Nível P7 - Partículas máxima 1x5 mm – Área máxima 5mm². 

 Veja que a fragmentação em tiras não é adequada à preservação do sigilo das informações, uma vez que o 
corte apenas na vertical produz longas tiras e faz com os documentos possam ser 
reconstruídos/remontados com facilidade, e a informação acaba sendo revelada pela facilidade na 
remontagem dos fragmentos. 

 Na fragmentação em partículas, o documento é fragmentado com corte na horizontal x vertical, ou seja, 
são produzidas partículas, que dificultam e impedem a reconstrução do documento, e ainda picotam o 
papel de uma forma que economizará espaço no volume do cesto da lixeira, fazendo com que esta não seja 
preenchida tão rapidamente. 
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 Assim, por conveniência e oportunidade, talvez seja necessário retificar o edital e mencionar o NÍVEL DE 
SEGURANÇA adequado da norma atual DIN 66.399,  com o tamanho do corte adequado à finalidade de 
aquisição do equipamento. 

 Para adequada caracterização do objeto , sugere-se que o edital seja retificado para aceitar os picotes 
somente em partículas, à partir do nível 3 da NORMA DIN 66.399 ou em nível superior. 

 A finalidade da fragmentação do papel não se resume apenas ao descarte, mas sim à preservar o sigilo das 
informações com a destruição do documento, de modo que a remontagem deste fique inviável e os 
documentos e informações da atividade estatal não caiam nas mãos de terceiros não autorizados. 

 A fragmentação em tiras é de corte vertical apenas, ou seja, são produzidas longas tiras verticais que em 
pouco ou nada preservam o sigilo da informação obtida com a fragmentação. Veja na imagem: 

Note que é comum que o descarte de documentos sigilosos não seja feito de forma correta por bancos 
einstituições financeiras, o que pode acabar expondo dados sigilosos e informações bancárias de clientes. É 
o caso da notícia da reportagem abaixo, onde documentos sigilosos foram encontrados em sacos de lixo no 
meio da rua, que foram devassados antes mesmo dacoleta, expondo tais informações perante pessoas não 
autorizadas: 

 http://www.semanario.com.br/jacarei/noticia/2015/04/advogado-flagra-lixo-confidencial-com-dados-de-
clientes-dispensado-em-calcada-de-banco/14676 

 No caso da atividade estatal, documentos de interesse unicamente da repartição podem cair nas mãos de 
pessoas não autorizadas que ao ter contato com os resíduos, podem tentar remontar a documentação para 
dali extrair as informações que buscam, o que comprometer o andamento e a idoneidade de trabalhos 
realizados pelos servidores públicos. 

 A nota abaixo demonstra que a falta de cuidado no descarte de materiais que devem ser sigilosos, como 
por exemplo, em caso de acusações ou denúncias que visem perseguir servidores, podem comprometer sua 
honra e dignidade como no caso noticiado abaixo, em que denúncias anônimas muitas vezes provocadas 
sem provas concretas, comprometeram a imagem de chefes do executivo ou chefes de repartições. Leia 
abaixo: 

http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2015/06/gaeco-encontra-documentos-no-lixo-apos-
suspeita-de-fraude-em-licitacoes.html 

 Veja que a Lei 9.784/99 – Lei do Processo Administrativo Federal - trata o sigilo como uma exceção no 
âmbito de processos administrativos. Porém, há casos em que as informações são protegidas por sigilo, ou 
pelo direito à privacidade, à honra, e à imagem, veja o teor do art. 46: 

 Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos 
dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo 
ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. 

http://www.semanario.com.br/jacarei/noticia/2015/04/advogado-flagra-lixo-confidencial-com-dados-de-clientes-dispensado-em-calcada-de-banco/14676
http://www.semanario.com.br/jacarei/noticia/2015/04/advogado-flagra-lixo-confidencial-com-dados-de-clientes-dispensado-em-calcada-de-banco/14676
http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2015/06/gaeco-encontra-documentos-no-lixo-apos-suspeita-de-fraude-em-licitacoes.html
http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2015/06/gaeco-encontra-documentos-no-lixo-apos-suspeita-de-fraude-em-licitacoes.html
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 A Lei 8.112/90 - Estatuto dos Públicos Federais – trata do sigilo como dever dos servidores em alguns casos, 
como o da alínea a) do inciso V do art. 116 e inciso VIII do mesmo dispositivo, que determina que os 
assuntos da repartição são sigilosos, como regra: 

        Art. 116.  São deveres do servidor:  

       V - atender com presteza:  

a) ao público em geral, prestando as informações        requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;  

        VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;  

 A Lei 8.112/90 também condiciona que o sigilo deve ser assegurado na apuração de processos 
administrativos disciplinares por faltas de servidores praticadas no âmbito do exercício de suas atribuições, 
sigilo que sem o qual a elucidação de fatos e apuração de responsabilidades possa ficar prejudicada ou até 
mesmo o assunto deixar de ser exclusivo da Administração e vazar perante a imprensa e pessoas não 
autorizadas, como nos casos acima: 

Art. 150.  A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.  

 Sobre os diversos níveis de segurança proporcionados pelas fragmentadoras, é à partir do nível 3 da 
NORMA DIN 66.399 que são produzidas partículas, capazes de preservar o sigilo das informações de forma 
adequada. Veja como ficam os fragmentos quando picotados em corte cruzado: 

 Veja por fim que o DETRAN/ALAGOAS constatou que a especificação em tiras não é vantajosa para o 
Estado, visto que de todas suas cotações, somente 1 empresa cotou em tiras, tendo todos os demais 
fornecedores cotado fragmentadoras em partículas, o que indica a maior competitividade para este tipo de 
equipamento e a restrição que a aceitação somente em tiras gerará, com disputa de lances pouco 
competitiva e maiores preços para o Estado. Anexo o parecer. 

 NÍVEL DE RUÍDO EM  DESCONFORMIDADE COM A NBR 10152 e NB95: 

 O edital nada prevê sobre o nível de ruído das fragmentadoras.  

 A omissão está em desconformidade com a norma vigente e fere preceitos e normas de direito público 
concernentes à saúde e segurança no trabalho, pois dá azo para fragmentadoras inadequadas para o 
ambiente da rotina de trabalho. 

 A Lei Federal 6514/77 de Medicina e Segurança do Trabalho, através das Normas Brasileiras NBR 10152 e 
NB 95, ESTABELECE O NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO ADMISSÍVEL DE ATÉ 65 DB(A).  

 Para efeitos comparativos, uma conversa tranquila atinge 55 decibéis; um secador de cabelos na potência 
máxima chega a 90 db e na mínima entre 75 e 80 db, logo o barulho de fragmentadoras que picotam 
materiais rígidos, em operação comparável a um liquidificador, submetendo-se a uma rotina fatigante de 
trabalho, certamente gerará incômodo aos funcionários da repartição, causando desconforto que poderá 
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levar à dores de cabeça, estresse no trabalho, perda de rendimento e também atrapalhar o bom 
andamento do serviços, como interferir em conversas ao telefone e também comunicações internas. 

 Os níveis de ruído em torno de 70db são comparáveis aos produzidos pelos carros do metrô da cidade de 
São Paulo, acarretando em poluição sonora, veja abaixo texto científico do wikipedia acerca dos níveis de 
ruído comparáveis às fragmentadoras que poderão ser ofertadas: 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4_de_S%C3%A3o_Paulo#Polui.C3.A7.C3.A3o 

 Poluição Sonora 

A poluição sonora é um dos principais problemas das linhas do metrô elevadas e em superfície, sobretudo as 
mais antigas, implantadas nas décadas de 1970 e 1980. Durante a implantação do Metrô nos anos 1970, 
não havia legislação ambiental regulamentada que regulasse o nível máximo de ruído produzido pelo 
sistema de Metrô, de forma que a passagem de trens nas linhas elevadas e em superfície chega a produzir 
sons de 75 a 80dB (em alguns trechos como entre as estações Barra Funda e Marechal Deodoro ocorrem 
picos de 90dB a 100dB de níveis de ruído), similar ao de avenidas de alto tráfego, conforme constatado pela 
CPI da Poluição realizada em 2006 pela Câmara Municipal de São Paulo

76
 . As primeiras barreiras acústicas 

seriam instaladas em meados de 2009, na região da estação Parada Inglesa, custando cerca de R$ 4,7 
milhões

77
 . Recentemente a Cia do Metropolitano iniciou a instalação de barreiras acústicas nos trechos 

elevados da Linha 3 Vermelha
78

 

Há no mercado excelentes fragmentadoras projetadas para não incomodar ou tirar a concentração dos 
usuários. Há pluralidade de máquinas com baixo nível de ruídos. Ocorre que por se tratar de disputa do 
menor preço, e diante da omissão do edital, alguns fornecedores, visando a diminuição dos custos 
ofertarão máquinas de fabricação originária de países do sudeste asiático, ou seja, máquinas de baixo custo 
e qualidade inferior, que colocam em risco a incolumidade física do usuário dentro da repartição. 

 Por isso, é mister que seja retificado o edital para prever a exigência quanto ao nível de ruído máximo 
tolerado por Lei, para até 65 Db(A), visto que assim estará dentro do recomendado pelas leis e normas 
brasileiras. 

 DIMENSÕES RESTRITIVAS: 

 Decreto 5450/05 – Art 9° - I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação 
do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização; 

 Quanto às dimensões, a jurisprudência atual do Tribunal de Contas da União aponta no sentido de que a 
Administração estipule no edital, margem de aceitação para os itens, admitindo-se variações, de modo a 
não restringir a competitividade e viabilizar a aplicação dos princípios do julgamento objetivo e vinculação 
ao edital (Acórdão : AC-6240-38/13-2. / processo TC 021.482/2013-6 / Relator Ministro Aroldo Cedraz). 
Note que o edital já define o tamanho máximo do cesto, portanto é desarrazoado exigir um mínimo, isto 
pois a máquina é de pequeno porte, e cestos de 20 à 30 litros são adequados para a capacidade da 
máquina. Assim sendo, sob pena de ofensa ao caráter competitivo do certame, há risco de serem 
descartadas propostas vantajosas por conta de uma característica que em nada influencia no desempenho 
da fragmentadora de papel. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4_de_S%C3%A3o_Paulo#Polui.C3.A7.C3.A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_Intermodal_Palmeiras-Barra_Funda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Marechal_Deodoro
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Municipal_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Municipal_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4_de_S%C3%A3o_Paulo#cite_note-77
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4_de_S%C3%A3o_Paulo#cite_note-78
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2. CONSIDERAÇÕES 

 A área solicitante foi consultada e respondeu como segue: 

1 - Capacidade de corte mínima: já determinado que o padrão da gramatura do papel será de 75 g/m2.  

2 - Tamanho do funil: adicionar à especificação que o tamanho mínimo da abertura de inserção do papel é 

de 220 mm. Não há problema se o tamanho do funil no equipamento oferecido for maior. 

3 - adicionar à especificação a exigência de que o equipamento produza partículas em corte de nível de 

segurança P4 (partículas máxima de 4x40mm – Área máxima de 160 mm²) 

4 - não exigir nível de ruído máximo pois por se tratar de registro de preços, não há definição de o 

equipamento será usado dentro de escritório ou em outra área distinta. A exigência de um nível de ruído 

especifico poderá criar novos pedidos de impugnação. 

5 - a extensão de litros indicada no edital visa dar mais flexibilidade ao caráter competitivo da licitação, pois 

permite que vários modelos diferentes do equipamento podem ser enquadrados na especificação, evitando 

que a mesma esteja direcionando o Edital à marcas ou fornecedores muito específicos. 

 

3. DECISÃO 

 

 Ante o exposto, acolho a impugnação, com a alteração do item 51 da Tabela 1 do Anexo I – Termo 

de Referência do Edital. 

 Tendo em vista que a referida alteração afeta a formulação das propostas, será republicado aviso de 

licitação. 

 

São Paulo, 30 de junho de 2016. 

 

 

CAMILLA BATISTA DE CALDA 

Pregoeira 


