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Pregão Eletrônico n.º 013/2021 

Decisão Pregoeiro nº 001/2022 

 

Impugnante: EBA Office Comercio de Máquinas para Escritório LTDA – EPP,                  

CNPJ Nº 09.015.414/0001-69 

 

I – DOS FATOS 

1. Trata-se de tempestiva impugnação (fl. 128) interposta pela empresa EBA 

Office Comercio de Máquinas para Escritório LTDA – EPP, por meio da qual 

alega inconformidades no Edital do Pregão Eletrônico n º 013/2021 – Processo 

Licitatório nº 015.926208/2021. 

2. A impugnante questiona basicamente que o item 1 (Fragmentadora de 

Papel) possui inconsistência no seu descritivo e o tempo de garantia exigido está 

fora do padrão de mercado, devendo serem modificados, visto que afronta o 

princípio da competitividade. 

3. Verificada a tempestividade do ato impugnativo, nos termos do item 18.1 

do Edital, passo a deliberar sobre a impugnação apresentada pela empresa EBA 

Office, com apoio da área técnica do Conselho de Enfermagem de Santa Catarina. 

 

II – DA ANÁLISE 

4. Inicialmente, cumpre registrar que um dos princípios basilares e 

norteadores dos Processos Licitatórios reside na obtenção da proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública, contanto que sejam asseguradas as 

prerrogativas legais que permeiam as Licitações Públicas. 

5. Cabe registrar também que deve prevalecer o interesse público na 

contratação, de forma a garantir uma maior segurança, resguardando a ampla 
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competição e isonomia, não a todo e qualquer interessado, mas sim, aos Licitantes 

que efetivamente dispõem de condições para a execução do objeto licitado.   

6. Posto isso, passo a analisar a impugnação, em justaposição à premissa 

acima. Em primeiro lugar é importante destacar que, as pesquisas de preços que 

compõem o valor estimado para a aquisição do item 1 (Fragmentadora de Papel), 

foram realizadas considerando o tempo de garantia de 48 (quarenta e oito) meses, 

conforme esclarecimento feito pela área técnica do Coren/SC.  

7. A exigência do tempo de garantia de 48 (quarenta e oito) meses, mesmo 

que seja fora do padrão comercializado, é ofertado pelo próprio mercado, sendo que 

os requisitos de garantia não estão eivados de vícios que os tornem ilegais.  

8. Os critérios apresentados no instrumento convocatório acompanham as 

práticas adotadas em muitas contratações públicas, logo, este Pregoeiro entende 

que não será alterado o ponto impugnado, mantendo-se seu teor, com base nos 

princípios da Legalidade e da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado. 

9. Quanto ao segundo questionamento, inquirimos ao setor demandante, 

que prontamente respondeu que não procede a reclamação da impugnante, 

conforme transcrição abaixo: 

A aquisição de uma fragmentadora de grande porte justifica-se pela 

necessidade de possuir um equipamento que comporte as demandas 

de fragmentação dos rascunhos e minutas que são utilizados pelo 

Coren-SC, cujo volume supera a capacidade de fragmentadoras 

menores.  

Considerando que na maioria dos documentos constam dados 

pessoais, torna-se necessário que as tiras resultantes da 

fragmentação do papel sejam de 6 mm, impedindo o uso destes 

dados após o descarte. 
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Nossa demanda de uso exige que o equipamento permita a 

fragmentação de clipes e grampos médios, que o uso seja contínuo e 

com abertura de inserção para papel 320 mm. 

Ressalta-se que a descrição requerida no Pregão 13/2021 é a mínima 

necessária para atender as necessidades do Coren-SC, podendo o 

equipamento possuir características distintas, desde que superiores. 

10. Verifica-se, que o problema não parece residir nas especificações 

técnicas, que tão somente definem características mínimas do equipamento 

pautadas em atender às exigências da autarquia. 

11. Oportuno frisar que, a impugnante afirma ser impossível ofertar modelo 

similar ou concorrente, alegando ser nulo este tipo de exigência com base no 

Decreto Federal nº 10.024/2019, artigo 3º, inciso XI: 

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua 

execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a 

realização do certame; 

12. Ocorre que, da leitura do dispositivo constata-se que as vedações não 

estão relacionadas com o caso concreto, visto que as especificações não se 

caracterizam em excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, por se tratarem de 

requisitos mínimos.  

13. Além disto, caso os argumentos da impugnante fossem verdadeiros 

outras empresas interessadas em participar do certame ingressariam contestando as 

especificações da fragmentadora de papel, o que não ocorreu. 

 14.  É importante registrar que, a Licitação não se trata de adquirir qualquer 

objeto, mas o objeto que venha a atender às reais necessidades do Coren/SC, sob 

pena inclusive de se perder a finalidade principal da contratação. 
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15. Cabe a Administração Pública exercer o juízo discricionário para 

gabaritar as exigências a serem estabelecidas no instrumento convocatório, de 

acordo com o interesse público e a lei. 

16. Nota-se que se trata de objeto pouco complexo que consiste no simples 

fornecimento do item com características de qualidade bem definidas, sem que haja 

para tanto qualquer grau de dificuldade que justifique as alegações de limitar ou 

frustrar o caráter competitivo do certame devido às especificações do objeto.  

17. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, verifica-se que não 

assiste razão às impugnantes, e alterações a serem realizados no Edital ora 

impugnados. 

18. Denego, portanto, a pretensão da empresa. 

III – DA DECISÃO 

19. Assim, conheço a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, negar-

lhe provimento, nos exatos termos das razões acima expostas. 

20. Portanto, o edital mantém-se inalterado e o certame ocorrerá 

normalmente na data e horário inicialmente divulgados. 

 
 
 

Florianópolis/SC, 14 de janeiro de 2022 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Matrícula nº 325 
 

 

 

 


