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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2017  COMUNICADO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO  
 
Prezados Senhores,  
 
Acusamos o recebimento do pedido de impugnação interposto pela 

empresa Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda, contra ao Edital do Pregão 
Presencial SRP n.º 06/2017, cujo objeto é o registro de preços para a eventual 
contratação de empresa especializada na locação de equipamentos destinados 
à execução de serviços de impressão na modalidade de outsourcing, 
abrangendo a locação de impressoras e multifuncionais, com fornecimento de 
insumos e peças de reposição, para atender as necessidades do Senac-DF, para 
no mérito improvê-lo, pelos motivos a seguir apresentados pelo Coordenador 
da Coordenadoria de Tecnologia da Informação:  

1-Quanto ao uso de franquias: 
Entendemos que ao contrário do que é informado pela requerente, 

essa  modalidade de contratação é que pode gerar prejuízos à instituição, além 
de questionamentos dos órgãos fiscalizadores. Há entendimentos que a forma 
de contratação através de franquias acarretam pagamentos por serviços não 
prestados. O pagamento feito por cópia efetivamente impressa, além de ser 
mais justo, trará benefícios como: redução das despesas, redução do mau uso 
e eliminação do desperdício; 

2-Excessivo detalhamento das especificações técnicas 
(Questionamentos 2 e 3):  

 As especificações técnicas informadas no edital são consideradas 
requisitos mínimos para atendimento às necessidades deste Senac-DF.  

Tal alegação baseia-se no fato de que, como haverá a redução de 
equipamentos no parque de impressoras, o volume de impressão por 
equipamento tenderá a aumentar. Assim, utilizando-se equipamentos menores, 
não haverá possibilidade de redução dos custos, pois a quantidade a ser 
contratada deverá ser maior do que a informada no edital, aumentando os 
custos, o que poderá inviabilizar o projeto, tendo em vista o não atendimento 
do critério de economicidade pretendido. 
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Ainda esclarecemos que, durante a elaboração das especificações 
técnicas foram tomados os cuidados necessários para que não houvesse a 
limitação de participação fornecedores, garantindo assim a competitividade 
como ocorre em qualquer certame realizado pelo Senac-DF. Para isso, foram  
feitas comparações entre diversos equipamentos de frabricantes, a saber: 
Lexmark, Canon, HP, Ricoh, Samsung e Xerox, sendo que vários desses 
atendem as características mínimas exigidas. 

Cabe ressaltar que o que está sendo contratado não é o 
equipamento, e sim o serviço. Assim sendo, qualquer fornecedor que possua 
equipamentos que atendam os requisitos mínimos do edital poderão participar 
com o mesmo nível de competitividade que os demais concorrentes. 

3-Quanto a vigência do contrato: 
Entendemos que o prazo de contratação de 36 (trinta e seis) 

meses, renováveis até 60 (sessenta), atendem as "boas práticas" questionadas 
pelo requerente. Como o  que está sendo contrato é o serviço, caso esse seja 
prestado com a qualidade e os custos esperados, há que se considerar a 
vigência total do contrato, o que não implicará em perdas para nenhuma das 
partes interessadas. 
  

   Weslane de Oliveira Santos Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 


