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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
Processo nº 1.30.001.000634/2009-12 
Referência: Pregão n.º 11/2009 
Assunto: Impugnação aos Termos do Edital. 
  

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa Forprinter Ind. e Com 
Ltda  referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 11/2009, cujo objeto é a aquisição de materiais e 
suprimentos de informática, por meio de sistema de registro de preços, para atender as 
necessidades da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. 

 

I – DA ALEGAÇÃO 

A impugnante requer ao pregoeiro “existem lotes onde cartuchos de tinta e toner estão 
agrupados, dificultando a participação de várias empresas que possuem laudo técnico para um modelo 
e para o outro não. Se houvesse o desmambramento desses lotes em ítens separados, sem dúvida 
aumentaria a competitividade do certame. Entendemos que o desmembramento dos ítens não 
prejudicaria nenhuma empresa, já o agrupamento em lotes, sim”. 

 

II – DA ADMISSIBILIDADE 

Registre-se que a interessada postou sua impugnação da forma prescrita no item 10.1 do 
Edital, ao endereço eletrônico cpl@prrj.mpf.gov.br, entregue às 14h12 do dia 27/10/2009, como registrado 
no aplicativo GroupWise (cópia nos autos), tempestivamente, portanto. 

 

III – DA DECISÃO 

Após as alegações da empresa Forprinter Ind e Com Ltda, passo a decidir que: a 
impugnação a um edital só deve levantada se houver motivos justificados que apontem algum tipo ilegalidade. 

 No caso em tela, não existe nenhuma ilegalidade no agrupamento por lotes, prática 
comum em certames licitatórios, e que é feita para facilitar o trabalho do Pregoeiro, bem como para reunir, em 
um mesmo lote, objetos afins, o que torna o preço do mesmo mais atraente para as empresas que trabalham 
com os materiais licitados. 

 Também não existe nenhuma razão legal para que tenhamos que desagrupar os itens de 
qualquer lote, o que ensejaria, por exemplo, a probabilidade de se ter que republicar o Edital. 

Para a participação nos lotes deste Edital, será necessário que a empresa tenha o Laudo 
Técnico reconhecido pelas normas Técnicas ABNT, emitido por entidade credenciada/aprovada, de todos os 
itens contido no Lote, sem a possibilidade de que apresente o Laudo apenas para determinados itens, 
deixando de fora algum. 
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Desta forma, com o Edital e o Projeto Básico não contendo nenhum vício de 
legalidade, nem indo encontro a necessidade desta Administração, não há vislumbre de qualquer 
possibilidade de impugnação, sendo a mesma então considerada INDEFERIDA. 

 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2009. 

 
Giorgio Regis Moreira Xenofonte 

Pregoeiro 


