
 

 

INFORMAÇÃO DETIN Nº 010/2019 

 

Brasília, 29 de janeiro de 2019. 

 

Ao Senhor  

Vitor Hugo da Silva Ramos 

Pregoeiro do CFMV 

 

Assunto: Resposta ao despacho Nº 018/2019-DEPAD/SECLC. 

 

 

   Senhor Pregoeiro, 

 

1.   Em resposta ao DESPACHO Nº 018/2019-DEPAD/SECLC, segue 

manifestação. 

 

2.   DO RECURSO 

 

2.1.  Trata-se da análise dos argumentos expostos pela empresa STOQUE 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., em decorrência das suas razões recursais 

tempestivamente interpostas contra o resultado do julgamento preliminar do Pregão 

Eletrônico SRP nº 008/2018 deste Conselho, cujo objeto é a “prestação de serviço de 

outsourcing de impressão...(com a) disponibilização de equipamentos novos, de 

primeiro uso, não recondicionados, não manufaturados; Digitalização e cópia 

(monocromática e em cores); Manutenção dos equipamentos; o Fornecimento de peças 

e partes, consumíveis e insumos (exceto papel); Sistema informatizado de gestão e 

contabilização (bilhetagem); Instalação de softwares, hardwares e drivers de 

impressão; o Suporte técnico (manutenção preventiva e corretiva); Gestão pela própria 

contratada dos resíduos gerados pelo contrato (referentes à Lei 12.305/2010); Sistema 

de medição e controle eletrônico; Capacitação no uso da solução de gestão e na 

operação dos equipamentos, conforme o detalhamento constante do Termo de 

Referência, Anexo II do Edital” (grifamos). 
 

3.  DAS RAZÕES RECURSAIS E DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 

3.1.   Em relação ao equipamento TIPO 1, a recorrente alega que o modelo 

KYOCERA M ECOSYS 3655IDN atende a especificação PCL5e com base na página 

245 do documento em pdf constante do link: [https://cdn.kyostatics.net....]1  

 

                                                 
1 https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.downloadcenteritem-Single-

File.downloadcenteritem.tmp/EC OSYSM3660idn_PT.pdf. 

https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/EC%20OSYSM3660idn_PT.pdf
https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/EC%20OSYSM3660idn_PT.pdf


 

 

3.2.   A argumentação da recorrente já demonstra, por assim dizer, que ela 

própria reconhece não ser possível comprovar o atendimento de todas as especificações 

pela documentação técnica juntada à sua proposta, tanto é que faz referência ao “Guia 

de Uso” dos modelos ECOSYS M3145idn, ECOSYS M3645idn, ECOSYS M3655idn 

e ECOSYS M3660idn, e não ao documento que fora enviado quando da sessão 

eletrônica, o que afronta o item 27.1. do edital e consequentemente o artigo 43, §3º, da 

Lei 8.666/93. 

 

3.3.   Além disso, o link informado retrata quatro modelos distintos, e, além de 

não haver comprovação específica para o modelo ECOSYS M3655idn quanto ao 

atendimento do PCL5e, pois há especificações diferenciadas para cada modelo, o 

documento técnico ainda faz referência expressa de que “Os conteúdos dos guias estão 

sujeitos a alteração sem aviso prévio com o propósito de melhoria do desempenho da 

máquina”2, veja: 
 

 
 

3.3.1.   Para não haver dúvidas, o mesmo documento informa que “As 

especificações podem ser alteradas sem aviso prévio”3, veja: 
 

 
 

3.3.2.  Não bastasse, a referida especificação permanece em discordância com o 

que consta do prospecto apresentado, veja4: 
 

                                                 
2 Página 14 do Guia de Uso constante do link indicado pela recorrente. 
3 Página 242 do Guia de Uso constante do link indicado pela recorrente. 
4 Página 2 do catálogo. 



 

 

 
 

3.3.3.   Como se pode verificar, as informações prestadas pela recorrente 

continuam insuficientes para comprovar o atendimento ao PCL 5e para o equipamento 

Tipo I. 
 

3.4.   Ademais, ainda que fosse o caso, esta área técnica estaria impedida de 

admitir a juntada extemporânea de “informação ou de documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de classificação e habilitação”, nos termos do item 27.1 do edital 

e do artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93, pelo que se indefere as razões recursais no 

tocante ao presente tópico (PCL 5e para o equipamento Tipo I). 

 

3.5.   A título de esclarecimento, esta área técnica informa que o PCL 5c não é 

superior ao PCL5e, como tenta levar a crer a recorrente. Os comandos PCL são códigos 

de sequência que são incorporados em um trabalho de impressão antes de serem 

enviados para uma impressora. Assim, caso o equipamento não seja compatível com o 

PCL 5e, pode haver dificuldades na impressão de determinados documentos, por 

limitação do modelo disponibilizado. A especificação foi exigida exatamente para 

preservar o Conselho de eventuais impactos negativos. 
 

3.6.   Vale dizer que as informações trazidas pela recorrente em sede de recurso 

quanto ao link https://en.wikipedia.org/wiki/Printer_C ommand_Language não podem 

ser consideradas, pois é de conhecimento comum que a Wikipédia é uma “enciclopédia 

livre que TODOS PODEM EDITAR”, conforme consta de seu próprio site 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal). 
 

3.7.   A recorrente alega, ainda em relação ao equipamento Tipo I, que o modelo 

proposto atende a especificação “capacidade de bandeja de saída de papel de 500 fls”. 

Todavia, o mesmo que fora dito anteriormente em relação ao PCL 5e pode se dizer agora 

no que se refere à capacidade de saída. O link 
http://www.kyoceradocumentsolutions.pt/index/products/product/ecosysm3655idn.technical_specification.html 

deixa claro que o equipamento possui limitação de 250 folhas para a bandeja de saída, 

veja: 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
http://www.kyoceradocumentsolutions.pt/index/products/product/ecosysm3655idn.technical_specification.html


 

 

 
 

3.7.1.  A recorrente argumentou que o “Folder/prospecto – pagina 2, 3 coluna: 

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL” constou a informação da capacidade da “bandeja de saída 

de papel de 500fls”. No entanto, o catálogo faz referência à “ALIMENTAÇÃO DE 

PAPEL”, como dito pela própria recorrente, NÃO À CAPACIDADE DE SAÍDA.  
 

3.7.2.  É de conhecimento comum que o termo “alimentação de papel” é o mesmo 

que abastecer o equipamento com o papel para a impressão, o que é diferente da 

capacidade da bandeja de saída, que é a que recebe os trabalhos impressos concluídos 

(final da operação de impressão). Como se pode verificar, as informações prestadas pela 

recorrente continuam insuficientes para comprovar o atendimento da capacidade da 

“bandeja de saída de papel de 500fls” para o equipamento Tipo I. 
 

3.7.3.  Ademais, ainda que fosse o caso, esta área técnica estaria impedida de 

admitir a juntada extemporânea de “informação ou de documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de classificação e habilitação”, nos termos do item 27.1 do edital 

e do artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93, pelo que se indefere as razões recursais no 

tocante ao presente tópico (capacidade da “bandeja de saída de papel de 500fls” para 

o equipamento Tipo I). 
 

3.7.4.   Cumpre ressaltar que a área técnica não pode se valer de contatos pessoais 

com representantes do fabricante, conforme sugerido pela empresa recorrente, até por 

questões relacionadas à moralidade, impessoalidade, isonomia e transparência. Todo o 

aparato necessário ao julgamento das propostas e documentação deveria ter sido juntado 



 

 

ao processo no momento e do modo que solicitado pelo pregoeiro, nos termos do item 

14.1 do edital5. 
 

3.8.   Por fim, no que se refere à argumentação da recorrente quanto ao Scanner 

Brother ADS-3600w, também se trata de informação para a qual a licitante informou 

link do fabricante apenas em sede recursal, estando esta área técnica impedida de admitir 

a juntada extemporânea de “informação ou de documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de classificação e habilitação”, nos termos do item 27.1 do edital 

e do artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93, pelo que se indefere as razões recursais no 

tocante ao presente tópico (digitalizar documentos nos formatos A4, Carta e Ofício, 

em gramaturas de 27 a 250 g/m2 para o equipamento Tipo III). 
 

4.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4.1.   Cumpre destacar que a exclusão da oferta de uma licitante em um certame 

licitatório não ocorre por um ou outro motivo isoladamente, mas por um conjunto de 

fatores que corroboram para o entendimento de que a administração estaria admitindo 

riscos desnecessários em uma contratação pública. 

 

4.2.   No caso da empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., 

este Conselho concentrou-se inicialmente na análise das especificações dos 

equipamentos. Como, de plano, verificou vícios insanáveis, entendeu por bem encerrar 

ali o seu julgamento e proferir sua conclusão excluindo a licitante do certame. 

 

4.3.   Veja bem, outras empresas também tiveram suas proposições rejeitadas, o 

que demonstra que a administração do CFMV agiu dentro da mais absoluta 

impessoalidade e isonomia, todas porque deixaram de atender um conjunto de 

exigências ainda que resumidas formalmente em argumentos mais ou menos 

relacionados às descrições técnicas dos equipamentos e sistemas. 

 

4.4.   As demais licitantes, cujas propostas também foram rejeitadas, não se 

manifestaram contra o resultado de julgamento, o que de certa forma aponta no sentido 

de que as razões de justificativas apresentadas pela área técnica durante o pregão 

eletrônico tenham sido suficientes para demonstrar o porquê da exclusão de cada uma. 

Apenas a licitante STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. contrariou o 

resultado de julgamento preliminarmente divulgado. Todavia, conforme comprovado, a 

recorrente não trouxe argumentos plausíveis que sustentassem o deferimento de suas 

razões de recurso. 

                                                 
5 14.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá inserir OBRIGATORIAMENTE, no prazo de até 3 (três) horas, 

contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, um arquivo único, contendo a 
Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação... 



 

 

 

4.5.   Na verdade, à medida que se reavalia a proposição feita pela recorrente 

neste certame mais se entende pela necessidade da manutenção do resultado 

inicialmente proferido. 

 

4.6.   Exemplo disso ocorre com o disposto na fl. 968, Vol. IV, da proposta de 

preços, onde a recorrente descreve o sistema informatizado que seria utilizado para 

gerenciamento, monitoramento, bilhetagem e contabilização, qual seja: o software 

IBSOLUTION PAPERCUT MF e IBSTRACKER. 

 

4.7.   Caso a área técnica tivesse considerado continuar analisando as 

especificações propostas, teria se deparado com a ausência completa de documentos 

técnicos que pudessem minimamente direcionar a comprovação do atendimento dos 

requisitos da solução de TI, já que recorrente não apresentou nenhuma documentação 

nesse sentido. Também não se teria conseguido constatar a “descrição completa do 

objeto ofertado”, pois a proposta não cumpriu o exigido nos itens 8.2, 16.1.2 e 16.3.1 

do edital. 

 

4.8.   Convém destacar que o edital do Pregão Eletrônico SRP nº 08/2018 deste 

Conselho, em seu item 16, assim como o Termo de Referência e demais dispositivos 

correlatos, elencaram a documentação e as informações técnicas (proposta técnica) que 

deveriam ter sido apresentadas originariamente com a proposta de preços pela licitante 

depois da etapa de lances. 

 

4.9.   Além disso, os itens 8.2 e 13.1 do edital condicionaram a aceitação da 

proposta “classificada em primeiro lugar... ao cumprimento das especificações do 

objeto”, de tal forma que caso a proposta não fosse aceita, poderia este Conselho passar 

à análise da proposta subsequente (item 13.3.1). 

 

4.10.   Tanto é que o item 27.1 do edital, já citado anteriormente, admitiu a 

possibilidade de promoção de diligências apenas quando não se tratasse de “informação 

ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação”. 
 

4.11.   Isso é dito para que se saiba que este Conselho está legalmente obrigado a 

levar em consideração tão-somente as condições e os preços daquela empresa licitante 

que comprovou a conformidade de sua proposta técnica e seus respectivos documentos 

de habilitação com o instrumento convocatório e seus anexos, eis porque também está 

impedida de aceitar a proposta e documentação da recorrente. 
 



 

 

4.12.   Ressalte-se por fim que a recorrente em nenhum momento apresentou 

argumentos contrários à aceitação da proposta considerada vencedora, eis porque é 

mantido o resultado de julgamento das propostas e documentos do Pregão Eletrônico 

SRP 008/2018. 

 

5.   Por todo o exposto, a equipe técnica decide pelo INDEFERIMENTO das 

razões de recurso apresentadas pela recorrente STOQUE SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS LTDA., pelo fato da empresa não ter atendido os termos do edital e 

seus anexos e ainda por não haver demonstrado argumentos suficientes à revisão do 

resultado inicialmente proferido, conforme comprovado em tela. 
 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco 

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação 

Matrícula CFMV nº 0323 
 

 


