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JOÃO PESSOA – 03/01/2022   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 172/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021 

DATA 07/01/2022 ÀS 10:00HS  

A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO I  

ATT. Sr. PREGOEIRO(a)   

 A empresa MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ MF sob o nº 40.938.508/0001-50, com sede na Av. Epitácio 

Pessoa, nº 2580, Loja 01, Shopping Moriah, Tambauzinho, nesta Capital, na pessoa de seu 

representante, vem à respeitável presença de V.Sa., apresentar  

  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

  Referente ao pregão de EDITAL Nº 172/2021, com arrimo no art. 41, §2º da Lei  

8.666/93, pelas razões de fato e de direito a seguir.  

  DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO  

 O art. 41, §2º da Lei 8.666/93, que rege as licitações, estatui que: “Decairá do direito de 

impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer 

Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital.   

  A EMPRESA MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, PESSOA  

JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ MF SOB O Nº 40.938.508/0001-50, COM 

SEDE NA AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº 2580, LOJA 01, SHOPPING MORIAH, TAMBAUZINHO, NESTA 

CAPITAL, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE, VEM À RESPEITÁVEL PRESENÇA DE V.S.ª. PARA  

IMPUGNAR O PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 172/2021, CONFORME PREVISTO NO EDITAL  

  DA TEMPESTIVIDADE  

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO REFERENTES A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO DEVERÃO SER 

ENVIADOS AO PREGOEIRO, ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTERIORES À DATA DESIGNADA PARA 



 

  

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO VIA INTERNET, NO 

ENDEREÇO INDICADO NO EDITAL.  

DOS FATOS  

Prezados, em primeiro lugar, se faz importante falarmos sobre a empresa que vos 

peticiona neste instante. A Maq-larem é uma empresa nordestina que está há 30 anos atuando 

no mercado de outsourcing de impressão, com especialização no atendimento a órgãos 

governamentais de grande porte e grandes empresas. Somos credenciados e premiados pelos 

maiores fabricantes de impressoras presentes no Brasil e possuímos especialistas para a área de 

Projetos (técnicos em impressão, software de bilhetagem, desenvolvimento de aplicativos), bem 

como para a área de licitação e contratação por órgãos públicos.  

Por esta razão, analisamos com muito zelo o projeto de todos os clientes de nossa região, 

a fim de ofertar a melhor consultoria para contratado neste setor.  

O edital em análise refere-se à licitação para a contratação de serviços continuados de 

impressão corporativa (Outsourcing de Impressão), para atender a demanda da Prefeitura 

Municipal de Paulista de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no 

Termo de Referência e demais anexos, partes integrantes deste Edital.  

Ocorre que, a especificação dos equipamentos solicitados no projeto limita a 

participação de diversos fabricantes de equipamentos com especificações semelhantes e ou 

superiores, causando imensa estranheza que o edital tenha sido confeccionado nestes termos.  

Por estas razões, entendendo que o Edital atual está em desacordo com a necessidade 

do órgão, o que certamente trará imenso prejuízo ao erário, caso o processo licitatório prossiga 

nestes termos, viemos impugnar o presente edital.   

“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação 

deve ter como fundamento razões aptas a justificarem 

que a finalidade e o interesse público reclamam por tal 

exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a 

restrição deve ser tomada por ilegal (art. 3º, §1º, 

inc.I)..”  

    

IMPUGNAÇÃO:   

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS:  



 

  

 Diante da analise que foi feita no termo de referência, no que diz respeito as máquinas 

monocromáticas, podemos observar que há um claro direcionamento para que haja utilização 

da máquina Brother.   

 Indo de acordo com o estudo de marcas e modelos do mercado, verificamos que é 

solicitado o ADF para 70 páginas, contudo, é sabido que 70 páginas é de exclusividade da marca 

Brother, sendo assim, fica claro o direcionamento para a marca.  

 Dessa forma, requeremos que seja alterado para 50 páginas a capacidade do ADF para 

que haja o aumento da competitividade e mais marcas possam competir no certame. 

  

ALEGAÇÕES FINAIS  

 Diante de todo o exposto, viemos impugnar em sua totalidade o presente edital, por 

verificarmos que está em desacordo com a demanda da Prefeitura Municipal de Paulista que 

este termo de referência poderá prejudicar gravemente o órgão e desperdiçar o erário com a 

contratação de itens, superdimensionados e erroneamente especificados.  

 Em caso de não aceitação de mudança do termo de referência, solicitamos que seja apontado 

o estudo realizado que resultou na especificação em análise. Reiteramos que na modalidade 

Pregão (Lei nº 10.520/02) o inciso I do art. 3º é expresso no sentido de que na fase preparatória 

do pregão observar-se-á, dentre outras regras, a necessidade de justificação de contratação, 

sob pena de multa por parte do TCU, vejamos:  

“No que concerne às atribuições do Tribunal de Contas da União, a Lei 

nº 8.443, de 16 de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas da União, o inciso II do art. 43 da referida lei 

determina que o TCU, ao proceder a fiscalização, verificada a ocorrência 

de irregularidade, no caso quanto a ausência de justificativa ou 

justificativa insuficiente para propulsionar o certame, determinará a 

audiência do responsável para, no prazo estabelecido apresentar as 

razões de justificativa.  

Importante que o órgão ou entidade desempenhe eficazmente o 

controle interno no sentido de evitar recomendações ou mesmo 

sanções por parte do controle externo. O parágrafo único do art. 43 da 

Lei nº 8.443/92 dispõe que não elidido o fundamento do 

questionamento, o TCU aplicará multa com fundamento no inciso III do 

art. 58. Isso significa que a ausência de justificativa ou a deficiência será 



 

  

enquadrada no ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte 

danos ao erário.”  

 Diante dos questionamentos e impugnações expostos, visando unicamente o bem do erário 

público, pautado no aumento da competitividade do certame, bem como ao disposto em lei, 

requeremos que seja deferido o nosso pedido de esclarecimentos e as impugnações 

apresentados.  

  

JOÃO PESSOA, 03 DE JANEIRO DE 2022 
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