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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000943/2013-15 

 

Pregão Eletrônico nº 001/2014/CPP/ALE/RO 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de 

impressão, cópia e digitalização, com disponibilização de máquinas multifuncionais, novas de 

primeiro uso, incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva com a substituição de 

peças e componentes, fornecimento de suprimentos de impressão e papel (A4), para atender 

as necessidades desta ALE/RO, conforme Termo de Referência - TR, constante do Anexo 

I deste Edital. 

 

IMPUGNANTE: A L P DA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.991.965/0001-03, com sede na Rua Belo Horizonte, nº 351 – Adrianópolis – Manaus 

AM – Fone (92) 3236-9497.  

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 

Recebo a presente impugnação, visto que interposta tempestivamente pela impugnante,  

em conformidade com edital, senão vejamos: 

 

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 

eletrônica, conforme art. 18, caput, Dec. 5.450/2005. 

 

Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 

edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas, nos 

termos do art. 18, § 1º, Dec. 5.450/2005. 

 

 

II – DAS ALEGAÇÕES 

 

Em síntese, a impugnante requer a esta Assembleia Legislativa que promova as 

retificações necessárias aos termos do edital, quanto à exigência estabelecida na 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO LOTE I – ITEM 2 – 

IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER/FAX MULTIFUNCIONAL, LASER DIGITAL 
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MONOCROMÁTICA, sob alegação que a exigência técnica elimina a competitividade, 

eliminando praticamente todas as marcas de equipamentos disponíveis no mercado 

brasileiro, entre os quais: 

  

Memória: 160GB/1 GHz núcleo duplo/2GB 

Conectividade: 10/100/1000 Base-Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, WiFi opcional 

Resolução de Cópia e Impressão: Entrada de até 600x600dpi saída interpolada de 1800x600dpi 

Tempo de saída da 1ª impressão: 6,2 segundos 

Tempo de saída da 1ª Cópia: 6,5 segundos do cilindro de impressão/5,9 segundos do alimentador de documentos 

automático 

Recurso de impressão: Impressão de USB, Configuração de driver de impressão Earth Smart, identificador de trabalho, 

criador de livreto, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver 

Entrada de Papel: alimentador de documentos automáticos de única passagem: 200 folhas, velocidade: até 

200ipm(duplex); tamanho 125x138mm até 297 x 432mm 

Bandeja Manual: 100 folhas; 
Bandeja 1-2: 500 folhas cada; 

Bandeja tandem de alta capacidade: comporta um total de 3.600 folhas (1200 e 2000 folhas): tamanho A4; 

 

 

III - DO JULGAMENTO 

 

Isto posto, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao pleito, bem como 

ao próprio Edital de Licitação, o Pregoeiro ACOLHE E JULGA PROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa A L P DA SILVA & CIA LTDA – ME e, em 

razão da necessidade de revisão do instrumento convocatório do certame e anexos, a 

nova data do certame será divulgada oportunamente conforme disposto no § 4°, do art, 

21, da Lei Federal 8.666/93.  

 

 

Porto Velho/RO, 03 de fevereiro de 2014. 

 

 

 
Everton José dos Santos Filho 

Pregoeiro ALE/RO 

Mat. 200155998 

 


