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Editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS/BA
Ilmo Sr. Pregoeiro

PROCESSO LICITATORIO Nº 138/2022
PREGAO ELETRONICO N° 30/2022

ALEA COMERCIAL LTDA EPP, com endereço na Rua Conselheiro
Petronilio Pinto, n° 179, Sobradinho, Município de Feira de Santana/BA, CEP 44021115, inscrita no CNPJ sob n° 12.011.917/0001-70, neste ato representada por seu
representante que subscreve a peça, vem respeitosamente, com fundamento no artigo
41, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e ponto 23 do Edital do Pregão Eletrônico 30/2022,
interpor

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas:
OBJETO DA LICITAÇÃO

Registro de preços visando a contratação de empresa para futura e
eventual aquisição de materiais de expediente em atendimento a demanda da
administração pública municipal, nos quantitativos e especificações discriminados no
processo administrativo nº 138/2022 e na forma do termo de referência e planilha
quantitativa, documentos integrantes do presente edital.

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato
convocatório e, também, aponta situações que devem ser esclarecidas, facilitando-se
a compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se interpretações equivocadas.
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Desta forma, serão apresentados os fundamentos que justificam a
presente impugnação, conforme exposição a seguir.
FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

a) LOTE 06 - ITENS 5 e 6: PRODUTO NÃO ENCONTRADO EM PRATELEIRA

A Impugnante salienta, desde já, que hodiernamente o perfurador de
papel, tanto para perfurar 300fls como 150fls, encontra-se totalmente indisponível no
mercado. Consultada as marcas que comercializam estes itens (KANGARO, MAPED,
KW-TRIO), foi informada a falta de estoque, sem previsão do retorno do fornecimento
ao mercado. É cediço que estes produtos são importados e o que demandariam um
processo de importação para atender a demanda desta Administração.

Caso Vossa Senhoria entenda pela manutenção de todas as
exigências ora digladiadas, o que se admite apenas por amor e cautela ao debate
operar-se-á a fatídica inviabilização de oferta de modelos pelos licitantes, tornando
toda e qualquer proposta, apresentada por qualquer licitante, inexequível.
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Eis que, no bojo de tais ponderações, e das razões jurídicas que
seguem, com findas a se promover a competitividade e a viabilidade de realização do
certame.

De proêmio, insta salientar que todos os procedimentos de natureza
administrativa devem obedecer, de forma integral, os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no artigo 37 da
Constituição Federal, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

Em outras palavras, todo e qualquer sujeito de direito, público ou
privado, se submete à Lei nº. 8.666/93, devendo esta ser integralmente cumprida,
respeitada e velada.

Dito isso, o artigo 3º do referido diploma legal estabelece, in verbis:
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1 o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
(…).

Note, ilustre Pregoeiro(a), que o Legislador se preocupa em garantir
que as licitações sejam sempre respaldadas na legalidade e que nenhum ato cometido
por agentes públicos ou licitantes maculem a trinca sagrada da Lei nº 8.666/93, qual
seja: a captação da proposta mais vantajosa à administração, o desenvolvimento
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sustentável da nação e o caráter competitivo do certame.

Há que se destacar, ainda, o previsto no artigo 4º, que preconiza:
Art. 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou
entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel
observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei.

Assim sendo, são tais disposições da Carta Magna de 88 e da Lei nº.
8.666/93 – caput e parágrafo 1º do artigo 3º e artigo 4º – que socorrem a Impugnante
no tangente à sua pretensão de ver admitidas propostas em que sejam ofertados
modelos que, contemplem especificações outras que não as exigidas no Termo de
Referência.

Isso na medida em que a sugestão de aditamento das especificações
demandadas permite, em um viés ótimo, a viabilidade de realização do certame
licitatório em prestígio ao máximo grau de competitividade entre os licitantes –
“máximo grau” que não apenas se espera, mas que também é imposto pela Lei – e em
respeito à essência das especificações constantes nos descritivos dos Termos de
Referência.

Veja bem, Ilustre Pregoeiro: o que ora se propõe não é apenas a
mudança das especificações exigidas, mas, isso sim, um aditamento na redação das
mesmas no descritivo do Termo de Referência, de forma a torná-las compatíveis COM
A REALIDADE DE MERCADO, e, consequentemente, de forma a se realizar a
licitação de acordo com todas as balizas normativas pertinentes e vinculantes, quais
sejam: os princípios da eficiência, da isonomia, do caráter competitivo, da captação da
proposta mais vantajosa e do desenvolvimento sustentável.

A hermenêutica dos princípios da supremacia do interesse público e
a indisponibilidade dos interesses da Administração Pública não pode se dar em
desprestígio ao princípio constitucional da eficiência (CF/88, art. 37, caput) – que não
apenas pauta, mas constitui e legitima a atuação da Administração Pública –, bem
como os princípios licitatórios da isonomia, do caráter competitivo, da captação da
proposta mais vantajosa e do desenvolvimento sustentável.
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Em termos concretos, na presente celeuma (vale dizer, no caso
concreto), em que pese o interesse da municipalidade em adquirir tais itens, as
especificações e preços demandados no Termo de Referência não podem se dar em
dissonância não apenas para com a realidade factível de mercado (que, na espécie, é
corolário do princípio da eficiência), mas também com o caráter competitivo da
licitação e com a regra de vedação de posturas que consolidem direcionamento de
certame, mormente por restrição de marcas e/ou modelos dos produtos demandados.

Uma pesquisa diligente no mercado atestará que falta destes
produtos no mercado. Se há, não foi por falta de iniciativa e esforço que a Impugnante
não o encontrou, de modo que postula que Vossa Senhoria se digne a apresentar 2
(duas) ou 3 (três) modelos de equipamento que atenda integralmente as exigências
editalícias.

Ora, tem-se consolidada, portanto, situação fática que perpetra
ferida direta à vedação do parágrafo 5º do artigo 7º da Lei nº. 8.666/93, in verbis:
Art. 7º, §5º: É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e
serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de
administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

Não havendo o equipamento, conforme exaustivamente asseverado
supra, certamente Vossa Senhoria há de concordar que não há razões, de fato e de
direito, para o não acatamento do pleito da Impugnante de flexibilização das
especificações e preços editalícios.
Portanto, Ilustre Pregoeiro, não faltam motivos – de fato e de direito –
para que Vossa Senhoria reconsidere vosso decisum, no sentido de admitir a
apresentação de propostas em que sejam oferecidos projetores em consonância para
com especificações mais abrangentes e estimativas de preços efetivamente
exequíveis.

Entendimento diverso não se sustenta, vez que admitir-se-ia ferir de
morte as máximes principiológicas da legalidade, da isonomia, do caráter competitivo
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do certame, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, da
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e, em última instância, da
indisponibilidade dos interesses da Administração Pública e da supremacia do
interesse público; além de conceder-se margem para o entendimento de desrespeito
da vedação do parágrafo 5º do artigo 7º da Lei nº. 8.666/93 – de vinculação das
propostas a modelos e marcas específicas – e a consolidação do direcionamento do
resultado do certame.

Portanto, é de suma importante que a Comissão de Licitação
apresente meios que comprovem a existência no mercado com a indicação das
marcas relacionadas a estes itens.
Tal medida em vista do fato de que, caso contrário – o que se admite
apenas por cautela e amor ao debate – não restará à Impugnante outra opção que não
a impetração de Mandado de Segurança, bem como Representação junto ao Tribunal
de Contas competente, no sentido de se denunciar as arbitrariedades ora pontuadas.
Entende-se que o fim precípuo da licitação é a obtenção da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública e, há de se entender que a manutenção
do edital em todos os seus termos, restará prejudicado a obtenção deste fim.
REQUERIMENTOS

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta
impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se afaste
qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará.

Tendo em vista que a sessão pública eletrônica está designada para
encerrar o recebimento das propostas em 15/06/2022, requer, ainda, seja conferido
efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data
posterior à solução dos problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco
de todo o ritual do artigo 4.º da lei 10520/2002 ser considerado inválido, considerados
os equívocos no edital ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida na
sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de habilitação.
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Ao final requer que seja revisto a descrição dos itens 05 e 06 do Lote VI,
para a realidade de mercado, em atendimento ao princípio da isonomia e a promoção
da justa competição.

Nestes termos,
Pede deferimento

Feira de Santana, 10 de junho de 2022

________________________________
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AO ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA

REF.: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 138/2022

A empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado,
com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José Merhy, 1266, com endereço
eletrônico juridico@sieg-ad.com.br, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº.
06.213.683/0001-41, por intermédio do seu representante infra-assinado, vem tempestivamente e
com fulcro no artigo 41 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666/1993, apresentar PEDIDO DE
IMPUGNAÇÃO em face do edital do Pregão Eletrônico em epigrafe, pelas razões de fato e de
direito que passa a expor:

1. DOS FATOS

O Município de Eunápolis, instaurou procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, visando à “aquisição de materiais de expediente.”

Todavia, a ora Impugnante denota, a presença de vícios que podem vir a macular
todo o processo, cuja retificação se mostra indispensável à abertura do certame e a formulação
de propostas.

Face o interesse público evidente do procedimento em voga, por sua amplitude,
SOLICITA-SE COM URGÊNCIA a análise do mérito desta Impugnação pelo (a) Sr. (a) Pregoeiro (a),
a fim de evitar prejuízos maiores para o erário público, o qual certamente será lesado caso o Edital
permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a demonstrar.

2. PRELIMINARMENTE
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Informamos que o presente documento conta com assinatura digital, em
conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/01, que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileiras (ICP - Brasil) e instituiu requisitos formais e técnicos, para a autenticação digital
de documentos públicos ou privados, cujo integral cumprimento concede ao documento
autenticado digitalmente o mesmo valor probatório dos originais (art. 2o-A, §2o da Lei nº
12.682/2012).

Desse modo, entende-se que será dispensado o protocolo da via original deste
documento, dada a validade jurídica a ele instituída.

3. DAS RAZÕES

Inicialmente, cumpre mencionar que o presente pleito pretende afastar do
procedimento licitatório, exigências feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina
o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição desnecessária do
universo de possíveis e capacitados licitantes, obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS
VANTAJOSA para Administração Pública.

A. DA DISPUTA POR GRUPO

O presente instrumento convocatório é composto por 8 (oito) lotes que possuem
objetos de diversos gêneros, cumulados em um mesmo lote.

Ocorre que a junção destes itens num mesmo lote não está de acordo com a razão
para a qual foi criada a possibilidade de licitação por lotes, que seria apenas em casos
excepcionais.

Isso porque, após verificar o teor do Edital do Pregão Eletrônico acima apresentado,
observa-se que este se encontra em desacordo com a Constituição Federal, a legislação
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pertinente e o entendimento dominante do TCU ao agrupar em lotes itens divisíveis, resultando em
restrição na participação dos licitantes interessados e capazes de oferecer a melhor proposta.

O Edital dispõe diversos itens em um lote, entretanto, para um melhor benefício ao
Órgão, em relação à economia e qualidade dos equipamentos, é recomendada o
desmembramento dos lotes em itens.

Tal disposição não encontra cabimento, visto que há itens que, apesar de serem
genericamente classificados como “materiais de expediente” são de categorias e fornecedores
que não mantém relação entre si, uma vez que possuem natureza distinta.

À título de exemplo temos o Item 06 do Lote VI “PERFURADOR DE PAPEL” e o item 07
“QUADRO BRANCO”. Dois itens que dificilmente poderão ser fornecidos pela mesma empresa,
além do mais, são independentes entre si. Possivelmente as empresas vão adquirir os produtos de
maneira terceirizada, o que, pelo Princípio da Economicidade, não será a alternativa mais
vantajosa à Administração Pública.

A alternativa mais vantajosa à Administração Pública é justamente permitir que os
fabricantes de quadros estejam aptos para participar do processo licitatório, abrindo espaço assim
para ampla concorrência e pela busca dos melhores preços.

Certamente, as empresas distribuidoras de “PERFURADOR DE PAPEL” apresentarão
propostas mais rentáveis à Administração Pública para este item, haja vista serem fornecedores
deste gênero de produtos em específico.

Do mesmo modo, as empresas distribuidoras de “QUADRO BRANCO” certamente
terão preço mais atrativo, por fornecerem esse tipo de produto. Veja-se que, provavelmente, uma
empresa que, por exemplo, comercialize apenas quadros apresentará um preço mais acessível
do que seria apresentado por uma empresa que forneça materiais de escritório em geral, visto
trabalhar com uma única vertente.
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Seguindo nesta linha, para exercitar idêntico raciocínio lógico, suponha-se a
instauração de uma licitação visando contratar diferentes veículos, tendo como objetivo o
transporte e locomoção de policiais para o patrulhamento. Neste caso hipotético, a
Administração pretende adquirir 04 (quatro) tipos diferentes de veículos, a seguir especificados,
que serão licitados em um único Lote:

a) Veículo TIPO 1: veículo automotor de 04 rodas, tipo passeio popular, 02 portas, para 05
pessoas, de, no mínimo, 1.000 cilindradas, sem ar condicionado;

b) Veículo TIPO 2: motocicleta de 02 rodas, para 02 pessoas, de no mínimo, 125 cilindradas;

c) Veículo TIPO 3: veículo automotor de 04 rodas, tipo misto pessoas/utilitário (tipo
caminhonete), 02 portas, para 02 pessoas na frente, com separação total na parte traseira
para possibilitar seu uso como viatura policial e com possibilidade de carga de, no mínimo, 01
tonelada;

d) Veículo TIPO 4: bicicleta, de 02 rodas, aro 29, para 01 pessoa, com no mínimo 10 marchas.

Neste caso, assim como para o certame em apreço, não necessariamente um
licitante interessado terá todos esses diferentes tipos de veículos em seu portfólio de vendas: pode
ser especializado apenas em motos ou bicicletas (tipos 2 e 4), possuindo preços realmente muito
competitivos no mercado, mas o fato de não trabalhar com veículos automotores de pequeno e
médio porte (tipos 1 e 3), lhe prejudicará sobremaneira, impedindo-o de participar do Certame,
pois a avaliação do preço considera apenas o Lote, o que fere gravemente o Princípio da
Competitividade e o Princípio da Busca da Proposta Mais Vantajosa pela Administração.

Por isso preferem-se as aquisições por itens nestes casos. Seria improvável encontrar
empresas suficientes capazes de oferecer propostas vantajosas e tornar o certame competitivo.
Ademais, repete-se: a aquisição por itens é a regra.

Ainda em consequência do agrupamento dos itens em lotes, a quantidade de
fabricantes presentes no certame será menor, pois seria improvável encontrar tantas empresas
capazes de oferecer propostas vantajosas e tornar o certame competitivo.
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Por outro lado, com a separação dos lotes em itens, será ampliada a participação
de empresas interessadas em concorrer, especialmente as fabricantes que normalmente são
especializadas em apenas uma linha de produtos, oferecerem suas propostas.

Diante disso, é por certo que há limitação na ampla participação obrigatória a todos
os certames, o que pode e deve, com todo o respeito, facilmente ser corrigido com a simples
aquisição dos produtos através de compra por itens, portanto, requer-se desde logo que a disputa
deixe de ser por lote, e passe a ser por itens.

Subsidiariamente, que os itens 07 – Quadro branco 1,20x2,00 e 08 - Quadros branco
90x60, sejam desmembrados do lote VI, passando a formar um lote por si só, com suas respectivas
unidades.

4. DO DIREITO

Em conformidade com o artigo 3º da Lei de Licitações, são princípios expressos da
licitação:

legalidade,

impessoalidade,

moralidade,

publicidade,

igualdade,

probidade

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo.

Dentre eles, destaca-se o princípio da igualdade entre os licitantes, também
conhecido como princípio da isonomia, a Administração Pública deve conduzir a licitação de
maneira impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum licitante. Desde que preencham os
requisitos exigidos, todos os que tiverem interesse em participar da disputa devem ser tratados com
isonomia.

A importância da licitação para a Administração Pública está expressa no artigo 37,
XXI, da Constituição da República. Assim, o referido princípio dos administrados perante à
Administração Pública, ao ser aplicado à licitação pública, transmuda-se no princípio da
igualdade de condições a todos os concorrentes, que adquire caráter de princípio constitucional
mediante a sua inclusão no texto da Carta Magna, acima transcrito.
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Assim, o referido princípio dos administrados perante à Administração Pública, ao ser
aplicado à licitação pública, transmuda-se no princípio da igualdade de condições a todos os
concorrentes, que adquire caráter de princípio constitucional mediante a sua inclusão no texto
da Carta Magna, acima transcrito. Não bastasse isso, o entendimento dominante do TCU é pela
excepcionalidade da aquisição por lotes, utilizada apenas quando houver divisibilidade do
objeto, a fim de se permitir a ampla participação dos interessados, bem como a efetiva busca
pela melhor proposta.

É neste sentido a Súmula nº 247:

"É obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade".

No mesmo sentido, prevê o art. 23, §1º da Lei Nº 8.666/93:

“As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala".

Em consonância com Celso Antonio B. de Mello (2004, p. 73), para o Direito
Administrativo, o princípio da isonomia ou da igualdade dos administrados em face da
Administração anda de mãos dadas com o princípio da impessoalidade. Em outras palavras, a
igualdade refere-se não à Administração Pública em si, que representa os interesses da
coletividade, supremos em relação ao interesse privado. A igualdade, em Direito Administrativo,
concerne ao modo como a Administração Pública deve tratar os administrados.

Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um específico
processo licitatório deve ser interpretado à luz do princípio da isonomia. Sobre o assunto:
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“(...) Os esclarecimentos do MinC não conseguiram elidir a subjetividade da avaliação da
prova de conceito, especialmente considerando-se o item 1 da primeira etapa e os itens 3 e
5 da segunda etapa, os quais não utilizam parâmetros objetivos para a atribuição dos pontos
à licitante, caracterizando infringência ao princípio do julgamento objetivo estampado no art.
3º da Lei 8.666/1993, bem como ao princípio constitucional da isonomia (...) 36. Considerando
os indícios de irregularidades relatados, que ferem dispositivos da Lei 8.666/1993, além do
princípio constitucional da isonomia, e considerando também a exceção prevista no § 6º do
art. 276 do RITCU, será proposto que o MinC adote medidas com vistas à anulação do Pregão
Eletrônico 16/2014 (...) (TCU 03019620140, Relator: ANDRÉ DE CARVALHO, Data de Julgamento:
22/04/2015)” (grifo nosso).

Assim é obrigação da Administração Pública não somente buscar a proposta mais
vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes aptos a mesma
oportunidade.

5. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer à Solicitante:

A) Seja efetuada retificação do edital no que diz respeito à cumulação em lotes dos itens, a
fim de que estes sejam adquiridos por item ou cada produto em seu lote, isoladamente, em
conformidade com a súmula nº 247 do TCU.
B) Subsidiariamente, que os itens 07 – Quadro branco 1,20x2,00 e 08 - Quadros branco 90x60,
sejam desmembrados do lote VI, passando a formar um lote por si só, com suas respectivas
unidades.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 09 de junho de 2022.

_________________________________________________________________
SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME
LILIANE FERNANDA FERREIRA
079.711.079-86
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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 030/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n. 030/2022
interposta pela empresa a SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José
Merhy, 1266, com endereço eletrônico juridico@sieg-ad.com.br, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 06.213.683/0001-41, ora Impetrante, com a
finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, impetrou
impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua
fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“O presente instrumento convocatório é composto por 8 (oito) lotes que possuem
objetos de diversos gêneros, cumulados em um mesmo lote.
O Edital dispõe diversos itens em um lote, entretanto, para um melhor benefício ao
Órgão, em relação à economia e qualidade dos equipamentos, é recomendada o
desmembramento dos lotes em itens. Tal disposição não encontra cabimento, visto
que há itens que, apesar de serem genericamente classificados como “materiais de
expediente” são de categorias e fornecedores que não mantém relação entre si,
uma vez que possuem natureza distinta. À título de exemplo temos o Item 06 do Lote
VI “PERFURADOR DE PAPEL” e o item 07 “QUADRO BRANCO”. Dois itens que
dificilmente poderão ser fornecidos pela mesma empresa, além do mais, são
independentes entre si. Possivelmente as empresas vão adquirir os produtos de
maneira terceirizada, o que, pelo Princípio da Economicidade, não será a alternativa
mais vantajosa à Administração Pública.”
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A aglutinação dos itens em lotes, neste caso, se demonstra técnica e
economicamente viável, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, e não tem
a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visando, tão somente,
assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a
mais ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir
a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administração Pública.
Em que pese a jurisprudência estabelecer que sempre que possível e
viável tecnicamente e economicamente, o objeto deve ser dividido com vista a
aumentar a competitividade do certame licitatórios.
Não obstante, o custo de se adquirir determinado item em uma extensa
lista de compras pode ser cegamente compreendido como somente o custo do
item ofertado em uma licitação, pois também é necessário esforço administrativo
para adquiri-lo.
Noutras palavras, simplificadamente, para a Administração Pública adquirir
determinado objeto pode-se considerar que seu custo é o valor do bem em si
acrescido do valor do esforço administrativo necessário para viabilizar sua compra.
Na parcela do custo do esforço administrativo, deve-se se ter em mente
todos os valores necessários para se manter a máquina administrativa do poder
público, tais como: custos com servidores necessários para realizar a licitação;
custos com servidores necessários para

gerir os contratos administrativos; custos

com servidores necessários para fiscalizar os contratos administrativos; custos com
servidores necessários para operar os diversos aspectos ligados a uma contratação
pública;

custos

com toda

a infraestrutura necessária para

manter a

administração; entre outros.
Nesta linha de pensamento, quanto maior o número de fornecedores e
contratos para se gerir, maior o esforço administrativo que deverá o poder público
desprender para realizar suas aquisições de forma adequada e legal, assim maior
será o custo da máquina administrativa da instituição. Por outro lado, compras em
lotes muito extensos e diversificados tem a capacidade de levar o poder público
a correr maiores riscos, pois pode restringir a competividade do certame, elevando
a parcela de custo que será pago pelo bem em si.
Portanto, a agrupação em lotes é possível desde que tecnicamente e
economicamente viável, devendo levar em consideração a situações que a
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justifiquem e

as possíveis economias que podem ocorrer com essa

forma de

adjudicação.
A licitação para contratação de que trata este certame, POR LOTE, justificase pela necessidade de agrupamento dos itens faz-se necessário, haja vista, a
celeridade, economia

de escala, eficiência na

fiscalização do contrato e os

transtornos que poderiam surgir com a exigência de 2 ou mais empresas para o
fornecimento dos itens de cada lote. Assim com destaque para os princípios da
eficiência e economicidade, é imprescindível a licitação POR LOTE.
Isto posto, optou-se por adotar um pregão do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, ao invés de um pregão com base no menor preço por item, por entender
que

a

contratação dessa forma seria mais conveniente,

aumentaria a

uniformidade dos valores e reduziria os riscos de conflitos. Além disso, mesmo em se
tratando de licitação por menor preço por lote, os valores por item ainda deverão
ser levados em consideração e verificada sua coerência com mercado, evitando
distorções nos valores para cada item em vistas a realidade mercadológicas.
Não há de se falar em limitação na participação do certame, pois, os itens
agrupados são atendidos por várias

empresas, sendo cada

lote,

portanto,

atendido por um nicho de mercado. Outrossim, há demonstração da vantagem
em se seguir nessa forma de agrupamento em relação à adjudicação por item,
uma vez que, torna-se mais vantajoso para a Administração, gerando economia
de escala.
Importante salientar, que conforme entendimento do TCU, que “na licitação
por menor preço global do lote, a vantajosidade para a Administração somente
se concretizaria na medida em que for adquirido do licitante o lote integral dos
itens, pois o preço é resultante da multiplicação de preços dos bens licitados pelas
quantidades estimadas” (Acórdão 4.205/2014TCU-Plenário)
A divisão do pregão

em lotes por associação é medida plenamente

reconhecida pelo TCU, assim vejamos:
Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem resumido na
orientação da Seges/MP, no
modelagem

de aquisição

âmbito das licitações realizadas sob a
por

preço global

de grupo

de itens,

somente serão admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da
totalidade dos itens de grupo,

respeitadas

as proporções de

quantitativos definidos no certame; ou 2) aquisição de item isolado
para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
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preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. Sem
embargos, constitui irregularidade a aquisição de item
adjudicado por preço global, de forma

de

grupo

isolada, quando o preço

unitário adjudicado ao vencedor do grupo não for o menor lance
válido ofertado na disputa relativo ao item. Acórdão nº 1.347/2018Plenário
Observamos, mais uma vez,

na SÚMULA

Nº

247

do TCU citada pelo

Impugnante, in verbis:
"SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para

a execução, fornecimento ou

aquisição

da

totalidade do

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo

as

exigências

de

habilitação

adequar-se

a

essa

divisibilidade." (grifo nosso).
Neste diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena
para

a composição do certame

em

justificativa

LOTES, sendo ratificado que os

itens

agrupados nos lotes possuem a mesma natureza, que há um elevado quantitativo
de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao pleno atendimento ao processo
licitatório e que o formato de LOTES é mais vantajoso para a Administração.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa SIEG
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME,

a

qual

acolho

constitucional do direito de petição, haja vista se

na

forma

tratar de

do

remédio

requerimento

realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de direito
acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da
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competente, decido pela improcedência do pedido formulado, vez que estes não
se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no Edital, por não haver
nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio licitatório.
Por consequência, mantenho o Edital em seus termos originais,

para a

realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2022.
Nada mais havendo a

informar, publique-se a

resposta no sistema

compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no Diário
Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 13 de junho de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 030/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n. 030/2022
interposta pela empresa ALEA COMERCIAL LTDA EPP, com endereço na Rua
Conselheiro Petronilio Pinto, n° 179, Sobradinho, Município de Feira de Santana/BA,
CEP 44021- 115, inscrita no CNPJ sob n° 12.011.917/0001-70, ora Impetrante, com a
finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA ALEA COMERCIAL LTDA EPP

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante ALEA COMERCIAL LTDA EPP, impetrou impugnação
dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“A Impugnante salienta, desde já, que hodiernamente o perfurador de papel,
tanto para perfurar 300fls como 150fls, encontra-se totalmente indisponível no
mercado. Consultada as marcas que comercializam estes itens (KANGARO,
MAPED, KW-TRIO), foi informada a falta de estoque, sem previsão do retorno
do fornecimento ao mercado. É cediço que estes produtos são importados e
o que demandariam um processo de importação para atender a demanda
desta Administração.”

A Lei n. 8.666, de 21 de janeiro de 1993, ao regulamentar o inciso XXI do
artigo 37 (caput com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1988)
da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes à compras, obras, serviços ― inclusive de publicidade,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
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Segundo o artigo 3º da Lei Federal n. 8.666/1993, duas são as finalidades da
licitação: observância do princípio constitucional da isonomia, dando igual
oportunidade aos que desejam contratar com a Administração Pública, e a seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração.
Com esse procedimento, a Administração Pública está presa aos princípios
constitucionais

da

eficiência

dos

e

legalidade,
que

lhe

impessoalidade,

moralidade,

são

conforme

correlatos,

transparência,
o

caput

do

artigo 37 da Constituição Federal/1988, acima citado.
Bens e serviços comuns, conforme definição constante do art. 1º da Lei
10.520/02, são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.
Para Marçal Justen Filho, a definição trazida pela Lei é insuficiente, uma vez
que tanto bens/serviços comuns quanto incomuns obrigatoriamente serão descritos
objetivamente pelo edital.
Entende o autor que a expressão “bem ou serviço comum” trata-se de um
conceito jurídico indeterminado, onde se encontra três situações distintas: a zona de
certeza positiva (onde, inquestionavelmente, o bem ou serviço será comum, o que
ocorre na com a maior parte dos bens que se enquadram no âmbito de ‘material de
consumo’), a zona de certeza negativa (na qual inexistem dúvidas de que o bem ou
serviço não é comum, como, por exemplo, um equipamento único a ser construído
sob medida, para fins determinados e específicos) e a zona cinzenta de incerteza,
adotando a premissa, para esta última situação, de em caso de dúvida, reputar-se
como não comum o bem ou serviço.
Visando diminuir a dificuldade em verificar na zona cinzenta quais objetos são
comuns, o autor formula algumas características, afirmando que o núcleo do
conceito de bem e serviço comum residirá nas características a seguir:
a) disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto esteja disponível
para compra ou contratação a qualquer momento;
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b) padronização, que ocorrerá quando forem pré-determinados os atributos
essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme, cujas características
sejam invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas;
c) desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, ou
seja, o bem será comum se apto a satisfazer necessidades comuns, não precisando
conter características peculiares para atingir seus fins. Dessa forma, para o autor, não
é possível reconhecer se um bem é ou não comum apenas pela análise dele próprio,
devendo verificar as características acima expostas.
Qualifica, o objeto comum por uma espécie de fungibilidade, que possa ser
substituído por outro com qualidades similares ou equivalentes, contrapondo-se à
ideia de bem anômalo, único, produzido sob encomenda. Lembra, contudo, que o
fato do objeto ser comum, não significa a não necessidade de estabelecimento de
padrões mínimos de aceitabilidade:
Um bem ou serviço não deixa de ser “comum” quando a Administração
estabelece padrões mínimos de aceitabilidade. Mesmo no mercado, existem diversos
padrões de qualidade de produtos, todos eles reconduzíveis ao conceito de
“comum”.
A adoção da modalidade pregão não significa que a Administração seja
constrangida a adquirir produtos de qualidade inadequada, apenas porque buscará
o menor preço.
(...) No caso do pregão, o ato convocatório deverá indicar os requisitos de
qualidade mínima admissível, para o fim específico de estabelecer critérios de
aceitabilidade de propostas. Desse modo, a Administração não ficará
constrangida a aceitar propostas cujo pequeno valor corresponde à
qualidade insuficiente.
Jesse Torres Pereira Junior possui visão que não destoa de Marçal Justen Filho.
Para o desembargador, serão comuns, para fins de adoção do pregão, os
objetos que possuam três atributos básicos, a saber: aquisição habitual/rotineira da
Administração Pública; apresentação características que encontrem no mercado
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NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
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licitaca@eunapolis.ba.gov.br

padrões usuais de especificação e; possibilidade de julgamento objetivo pelo menor
preço.
Em decisão do TCU, podemos verificar: Acórdão 2172/2008 Plenário (Sumário) –
TCU: A utilização da modalidade pregão é possível, nos termos da Lei nº 10.520/2002,
sempre que o objeto da contratação for padronizável e disponível no mercado,
independentemente de sua complexidade.
Os objetos a que se pretendem licitar são de uso comum na Administração.
Não é pelo fato de uma determinada empresa não ter conseguido cotar junto a um
determinado fornecedor, que fará com que a Administração não adquira.
Pra isso serve a licitação.
Caso não haja nenhuma empresa que forneça os itens 5 e 6 do Lote 06, a
licitação poderá ser deserta nesses itens. No entanto, o fato de uma empresa não
conseguir cotar, não inviabiliza um processo licitatório.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa ALEA
COMERCIAL LTDA EPP, a qual acolho na forma do remédio constitucional do
direito de petição, haja vista se tratar de requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de direito
acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica

competente, decido pela improcedência do pedido formulado, vez que estes não
se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no Edital, por não haver
nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio licitatório.
Por consequência, mantenho o Edital em seus termos originais,

para a

realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2022.
Nada mais havendo a

informar, publique-se a

resposta no sistema

compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no Diário
Oficial, para conhecimento dos interessados.
Eunápolis – BA, 13 de junho de 2022
Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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