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ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2020, às 9h00 (nove 

horas), a Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 006/2020, iniciou o julgamento da 
Impugnação interposta pela empresa NBB Comércio de Equipamentos de 
Informática Ltda – ME, no Pregão Eletrônico nº 10/2020 – Processo Licitatório nº 
166/2020, cujo objeto é a aquisição fracionada de suprimento de informática 
original do fabricante do equipamento, por modelo de impressora, juntamente com 
a equipe de apoio. A impugnação é tempestiva, uma vez que foi protocolada no 
prazo estabelecido pelo art. 41, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A impugnante empresa 
NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda - ME, alega que o lote 01 
(aquisição de toner) do Termo de Referência – Anexo I prevê que os produtos 
devem ser exclusivamente originais. 

Alegou também que que o edital faz lei entre as partes e que exigir 
que seja ofertado toner original, acarretará inevitável tratamento desigual entre os 
participantes, dando especialidade aos toners exclusivamente originais das 
marcas das fabricantes das impressoras, sem comprovar que as mesmas estão no 
período de garantia. Segundo a impugnante, o edital deveria exigir produto novo 
100% compatível e com laudo técnico de laboratório credenciado pelo Inmetro, 
caso contrário ocorrerá violação ao princípio constitucional da isonomia, uma vez 
que estaria restringindo o número de participantes, além de trazer prejuízos à 
Administração. Informou que o Tribunal de Contas da União já proferiu a decisão 
de nº 1622/2002, no sentido de que a Administração deveria diferenciar os 
cartuchos de acordo com as suas propriedades, que os originais são os 
produzidos pelo fabricante das impressoras ou por outro fabricante que também 
produza cartuchos de impressão. Declarou que, ao constar no ato convocatório 
que somente os fabricantes de impressoras podem fornecer os cartuchos, fere os 
princípios da isonomia, do julgamento objetivo, frustra o caráter competitivo do 
certame. Em consonância com o estipulado no art. 41, § 1º, do Estatuto de 
Licitações, o Pregoeiro passa à sua análise e julgamento final. Primeiramente, 
cumpre destacar que, a administração deve sempre assegurar a igualdade de 
condições a todos os concorrentes, evitando-se a adoção de exigências editalícias 
que restrinjam a competitividade do certame. Em reunião com os Secretários 
Municipais, fica evidente a preocupação com o erário quanto às aquisições de 
cartuchos e toners e sua qualidade, porém em análise às decisões dos tribunais 
de contas, observamos que os Tribunais de Contas entendem que exigir no edital 
que o cartucho e toner seja original do fabricante do equipamento, restringe a 
participação de outras empresas no certame. Vejamos: “(...) 12. A questão 
central discutida neste apontamento refere-se a aquisições de suprimentos 
de informática (cartuchos e toners) novos e genuínos, produzidos pelo 
fabricante das impressoras, motivada, conforme alegado, pelo histórico de 
queixas sobre a qualidade de equipamentos de informática (cartuchos e toners) 
adquiridos anteriormente: não reconhecimento pela impressora; vazamento de pó 
de tinta; difícil encaixe no slot da impressora; impressão não uniforme; 
necessidade de reimpressão; baixa durabilidade; baixa aderência da tinta ao 
papel; baixo rendimento. Em complemento, buscou-se relacionar a necessidade 
de aquisição das marcas indicadas tendo em vista a exigência dos fabricantes dos 
equipamentos para efeito de garantia, além de demonstrar, por estudos, a melhor 
qualidade, durabilidade e confiabilidade dos produtos em relação aos similares 
existentes no mercado. 13. É cediço, para a maioria dos usuários de 
equipamentos de impressão, que a qualidade dos cartuchos das fábricas dos 
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equipamentos é de boa qualidade e de alto custo; e que a qualidade de cartuchos 
paralelos é, na maioria dos casos, duvidosa, com um custo menor. 14. De acordo 
com a jurisprudência deste Tribunal, aduzida na instrução anterior (peça 22), 
considera-se legítimo à Administração exigir cartuchos novos, não 
remanufaturados, recondicionados ou recarregados. Contudo, a preferência 
por marca está vedada, exceto quando acompanhada por justificativa 
técnica. Vide, por todos, trecho do Acórdão 1.354/2007 - TCU - 2ª Câmara, abaixo 
reproduzido: 1. É legítimo exigir em edital o fornecimento de cartuchos de 
impressora, originais ou similares, de primeiro uso, bem como a não-
admissão de fornecimento de cartuchos remanufaturados, recondicionados 
ou recarregados, sem que isso figure preferência por marca ou restrição 
prejudicial ao caráter competitivo do certame. 2. É irregular a vedação de 
apresentação de produto similar ao original, compatível com esse, quando 
não acompanhada de justificativa técnica adequada de forma a demonstrar a 
imprescindibilidade de que sejam adquiridos os cartuchos produzidos pelo 
fabricante do equipamento a que se destina. 15. Nesse sentido, cabe destacar, 
ainda, que o Tribunal tem admitido nos procedimentos licitatórios a exigência de 
que os suprimentos fornecidos sejam da mesma marca dos equipamentos 
originais, condicionando, todavia, tal regra ao período de vigência da garantia dos 
produtos, quando os respectivos termos consignem expressamente que estará 
fora da cobertura os defeitos ocasionados pela utilização de suprimentos e/ou 
peças de outras marcas (Acórdão 3129/2009 – TCU – 1ª Câmara).(...) 19. Quanto 
aos estudos, ressalta-se que se tratam de estudos restritos a alguns 
produtos do mercado. Nada impede que um outro produto, devidamente 
submetido a testes de qualidade certificados, possa atender 
satisfatoriamente às exigências. Retirá-lo da disputa sem a oportunidade de 
provar sua qualidade não é razoável. 20. Em que pese serem razoáveis as 
alegadas preocupações do gestor, fato é que, no dito mercado de marcas 
diferentes dos fabricantes de impressoras, existem marcas que produzem 
cartuchos/toners similares, sem comprometimento da qualidade. Como 
salientado anteriormente, a exigência de laudo técnico, lavrado por laboratório 
credenciado pelo Inmetro, seria suficiente para que tais produtos fossem aceitos, 
inclusive se adotada uma política de padronização dos equipamentos, como 
suscitado. 21. Tendo em vista o exposto, observamos que apenas quando há a 
exigência do fabricante para o período de garantia é razoável (enquanto não se 
ataca especificamente essa questão nos órgãos de proteção ao consumidor ou 
outros) restringir o fornecimento a marcas pré- determinadas. 22. No que se refere 
a que, apesar da exigência de marca, diversas empresas participaram do 
procedimento licitatório, o que teria ensejado a redução dos preços estimados no 
orçamento inicial, não vislumbramos lastro à opção feita, tendo em vista que foi 
uma redução de preços em mercado já delimitado pelo fator marca, muito aquém 
do que se poderia obter com postura distinta. 23. A respeito da alegada 
padronização, esta não se presta aos insumos de suprimento em questão, sendo 
admissível apenas quanto aos equipamentos de impressão. Portanto, devem ser 
rejeitadas as razões de justificativas apresentadas quanto à ocorrência em 
questão. (...) CONCLUSÃO (...) 47. No que tange às irregularidades 
mencionadas, quais sejam, a restrição de compra a suprimentos da mesma 
marca dos fabricantes dos equipamentos de impressão e restrição de compra 
a empresas sediadas em Cuiabá e Várzea Grande/MT, objeto  de audiência dos 
responsáveis, foram reconhecidas, propugnando-se pela não aceitação das 
razões de justificativas apresentadas e aplicação de multa aos responsáveis. 
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(...) 52.5 dar ciência à Fundação Uniselva quanto às seguintes ocorrências 
verificadas no Pregão Presencial 03/2013, a serem corrigidas nas próximas 
licitações com vistas à aquisição, com recursos provenientes da Administração 
Pública Federal, de suprimentos de informática e assemelhados ou de outros bens 
e serviços comuns: a) indicação injustificada de marcas do próprio fabricante 
para itens de suprimento (cartuchos, toners e outros) de equipamentos de 
impressão, cuja exigência só é admissível para fins de manutenção da 
garantia de equipamentos com cláusula expressa do fabricante nesse 
sentido (Acórdãos 3129/2009-TCU-1ª Câmara e 1.354/2007- TCU-2ª Câmara), 
situação não comprovada no caso concreto, implicando, por conseguinte, afronta 
aos ditames dos arts. 3º, caput e § 1º, inciso I, 7º, § 5º, e 15, § 7º, inciso I, da Lei 
8.666/1993.” (TC 016.543/2013-0 – Plenário, Natureza: Representação, Entidade: 
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso – 
Fundação Uniselva, Rel. Raimundo Carreiro, sessão 29/04/2015)”. Conforme se 
verifica do trecho do acórdão supratranscrito, não há respaldo legal para que a 
Administração não venha a aceitar cartuchos e/ou toners compatíveis (similares), 
juntamente com a apresentação de laudos técnicos com o intuito de comprovar a 
qualidade dos mesmos. Em razão do exposto e tendo em vista os princípios 
administrativos, a Pregoeira e a equipe de apoio julga PROCEDENTE a 
impugnação ao edital apresentada pela empresa NBB Comércio de Equipamentos 
de Informática Ltda – ME e acata o argumento que o Edital deve possibilitar que as 
licitantes apresentem toners ou cartuchos originais do fabricante ou compatíveis 
(similares), acompanhados de laudo técnico lavrado por laboratório credenciado 
pelo Inmetro, com o objetivo de comprovar a qualidade dos mesmos. O edital será 
devidamente retificado e publicado. Nada mais a registrar, a Pregoeira, a equipe 
de apoio e o procurador jurídico lavram e assinam a presente ata, determinando a 
comunicação desta decisão aos interessados. Paraopeba/MG, 05 de novembro de 
2020. 

 
 


