
IMPUGNAÇÃO AO EDITAT
?uhnca:

Vale ressaltar que decisão do TRIBUNAI DE CONTAS DA UNIÃO É

QUE A IMPGUNAçÃO DEVE SER RECEBIDA DÊ FORMA ELETRONICA (EMAIT}:

O envio de impugnações e pedidos de inÍomoçõo por parte dos
interessados em licitoçõo na modalidade pregão eletranico deve
seÍ pemitido peld vio eletrônicd, conÍorme prevê o ort. 79 do
DeÜeto no 5.450/2005.

Acórdão 2655/2@7 Plenário (Sumáio)

O TCU determinou o anuloção de certame em rozão da exigêncid
do meio de envio de impugnoções o vid escrito, contraÍiando o aft.
79 do Decreto no 5.450/2N5, de modo incompdtível com o
objetlvo de celefiddde inerente o modolidode "pregõo". Faca
constot, do editol de licitoção, endercço eletÍdnico do pregoeiro
poru envio de eventuais impugnoções e pedidos de informações,
em dtendimento do que pregam os otts. 78 e 79 do Decreto no
5.450/2N5.

Acótd ão 2 65 5/2007 Ple n óri o

Não andou com o costumeiro acerto a Comissão de Licitação
dessa Concorrência, uma vez que inseriu no edital disposiçôes que limitam a

competitividade, em total afronta ao disposto na lei ns 8.666/93.

)

Ocorre que o critório de iulgamento adotado torna impossível

a pârticipação da requerente, pois o objeto social da impugnante é indústria e comercio

de instrumentos de medição em geral e nos enquadramos apenas para fornecimento dos ltens
reÍerente a medição - balanças, sendo que os demais itens do grupo não comercializamos

e nem podemos comercializar.

Trata-se do crltério de julgamento deÍinido no pÍegão em epígrâfê

que fixou PREGÃO ELETRONTCO T|PO Menor Preço: ( X ) POR LOTE/GIOBAL.

lmportante mencionar que o intêresse da impugnante está nos LOTE x ITEM 5 (BALANÇA )



Proces§ ?l
Folha;

A impugnante tem como obieto principal a atividade de indúíria
e comêrcialização de instrumentos de mediÉo - belanças, razão pela qual se interessou pêlã
IiCitAçãO EM ANáIiSE. E DA FORMA QUE O PREGÃO ENCONTRA.SE NÃO TEú CONDIçÕES DE
FoRNEcER s€NDo quE TAt FATo É PREJUDtctAr PARA ADMINtSTRAçÃo E DtNHEtRo puBuco
JÁ euE coMo FABRTCANTE possut pREços Mutro MAts ATRATtvos euE EMpREsAs Do
RAMO DE REVENDAI

Vislumbrando mais uma oportunidade de negócio, teve
acesso a peça edilícia desse pregão. Ao tomar conhecimento do teor, verificou que está
continha exigências rêstritivas, vedadas pela legislação em vigor por restringirem o
caráter competitivo da disputa.

Exigir toda esta tama de equipamentos como se fossem
semelhantes seria o mesmo que exigir sapato em uma licitação de meias: embora ambos
sirvam paÍâ vestir os pés, tais produtos possuem demandas de fabricação totalmente
diÍerentes. Quêm vende e fab ca sapatos certamente não vende e fabrica meias, e vice-versa.
Assim como quem se dedica ao comercio de pHmetro não comercializa, necessariâmente,
agitadores magnéticos.

Como se verifica no objeto licitado, este é
composto por INUMEROS produtos. Ainda que sua grande maioria
destine-se a material de consumo hospitalar, cada qual possui sua
peculiaridade técnica e demandas de fabricação diferentes,
tornando impossível que a mesma empresa comercialize e/ou
fabrique todos eles.

Do modo que êstá estruturado o edital, todos os seus itens

certamente não são produzidos por uma única empresa, restando claro que inúmeros
licitantes poderiam se afugentar desse pregão ao ler o edital e constatar que não
produzlriam ou comercializariam todos os produtos do lote. Por conta disso, também o
artigo 3', §1e, inc. l, da Lei 8.665/93 restará flagrantemente infringido caso mantido o

edital nos moldes aqui combatido, pois a competitividade simplesmente não existirá'.

Da forma que está escrito o edital o princípio salutar da

competitividade resta prejudicado visto que, cômo já mencionado acima, nem todas
empresas poderiam participâr pois, do ponto de vista comercial, não há motivo para que

uma empresa comercialize tamanha gama de pÍodutos,



Processo
Folha:
Rubrica;

O edital permanecendo no estado que se encontra possibilita
apenas empresas de representação e revenda em geral a participar, restringindo a
competição e o critério de julgamento de menor preço que é o principal objetivo da
licitação, POSTO qUE UMA FABRTCANTE DESTE |TEM pOSSUt COM CERTEZA POSS|BIUDADE
DE OFERTAR O ITÉM COM UM PREçO MUITO INFERIOR A UMA REVENDA,/COMERCIANTE.

Assim, requer a alteração do critário de julgamento de menor preço
por lote para menor preço por item, posto que a requerente tem possibilidade de
ofertar preços competitivos e equipamentos de qualidade.

Para fins de entendimento, em se tratando de licitação, é sabido que
item é determinado bem ou serviço, considerado unitariamente ou em conjunto, do
qual a Administração, posteriormente, firmará contrato para seu fornecimento. Por sua
vez, lote é o ajuntamento de dlvêrsos itens num mêsmo grupo, assegurando a

possibilidade de os licitantes poderem cotar, a um só tempo, todos os itens nele
cotados.

A justificativa em se realizar licitação por lotes é não só atender da

melhor forma ao interesse público, mas também otimizar o procedimento licitatório,
além de auferir a proposta mais vanta.iosa para a Administraçáo, inclusive no aue tonqe o
melhores especificocões do item solicitodo, como modelo, moteriol, cor, alimentação elétrico,

displdv e outros. - sem que, com isso, haja restrição da disputa. Nêsse sentido, a opção
pela realização de licitação por lotes deve se basear no binômio
oportunidade/conveniência e na similitude dos itens que irão compor o lote.

Pois bem, compulsando o edital em epígrafe, nos itens constantes

do Lote ora questionado, vê-se que tais itens são de naturezas diversas, com o que, a

fim de não haver cerceamento do caráter competitivo da licitação, faz-se necessária a

alteração do mencionado lote para fins de melhor separação dos itens a serem licitados.

Assim dispõe:

Art. 44 No julgamento dos propostos, a Comissão levoró em

consideraçõo os crítéríos objetivos deÍinidos no editol ou convite, os
quois não devem contrqidÍ ds normos e princípios estdbelecidos por
esto Leí.

§ 1c É vedodo o utilizoção de quolquer elemento, critério ou Íotor
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservodo que possa oinda que

Índiretomente elídir o princípio do iguoldode entre os licitontes.



Process

Rubrica:

Assim, agindo a Administração estaria ferindo o princípio da
igualdade e competitividade, e a razão de ser de uma Licitação é garantir a

Administração competitividade, para que as compras e serviços sejam realizados com o
melhor preço e qualidade. Senão vejamos o que diz o a ftigo 3e do Lei8666/93:

Art. ie A hcitoção destínd-se o gorontir o observâncío do princípio
constitucional dq isonomía e o selecionqr a proposto mois vontojosq
pora o AdministroçAo e seró processoda e julgodd em estrito
conlormidade com os princípios búsicos dd legoliddde, da
impessodliddde, do morolidode, da iguoldade, da publicidode, do
probidode administtotivo, dd vinculaçõo oo instrumento
convocotório, do julgomento objetivo e dos que lhes sõo correlatos.

Nesta esteira, cabe transcrever a elucidativa lição do Professor Celso
Antônio Bandeira de Mello, âo traçar os parâmetros da aplicação prática do supra
mencionado princípio, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 14ê ed.,
2002, págs. 474/475, que leciona:

"O Drincíoio dd iouoldade imDlico o dever não ooends de
trotoÍ isonomicamente todos os oue ofluírem oo ceftdme. mds
tombém ode enseior ooortunidode de disoutá]o d duoisduer
interessodos oue, deseiondo dele participdr, podem oierccer os
indispensóveis condições de qorontio, é o aue prevê o iá rcÍe do
drt. 37. XXl. do Íexto Constituciondl. Aliás, o § 7e do ort. 3e do Lei
8.666 Dtoíbe cue o dto convocdtótio do cettome ddmita, preveio.

incluo ou tolere cláusulas ou condicões coDozes de frustrú ou
restringir o carúter competitiyo do procedimento
I icitdtó Íio...". I q. no sso ).

Entendemos que a licitação pública não visa atender os interesses
dos particulares, mas sim sempre à satisfação do interesse público, proporcionando à

Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso e simultaneamente
assegurar aos concorrentes a oportunidade de concorrerem, em igualdade de

condiçôes, à contratação pretendida pela Administração. Sucintamêntê, Hely Lopes

Meirellês citâ:

"Licitocõo é o procedimento ddministrativo medionte o quol o

Administracõo seleciona a mois vantaiosa odro o
controto de

seu lnteresse".

O art. 15, lV da Lei 8.566/93, estabelece:

Art. 75 As compras, sempre

ü

L,)

aue oossível, deverõo:



üProcegs
rolha:
lubrica:

tV - ser sAbdivididos em tontos parcelos quontos necessárias poro
ooroveitar os do mercodo, VISANDO

ECONOM ICI DADE. I GRIFO NOSSO)

No anseio de aumentar ainda mais a gama de participantes,
sempre primando pela igualdade de condições e assim atendendo ao princípio da
isonomia é a presente impugnação.

Trata-se de exigência restritiva à ampla participação de empresas,
que podem atender a contento as exigências da Lei e a devida participâção no certame,
devendo o edital ser reparado possibilitando a participação de todos os interessados na

concorrência, pois a real finalidade a ser perseguida em uma licitação é aquisição de
produtos com o menor custo, dentro dos padrões âceitáveis de qualidade, evitando, a

todo momento, formalidades desnecessárias e almejando a maior participação de
prováveis interessados em contratar com a Administração, devendo ser extirpado
qualquer óbice que impeça a tal acontecimento.

Diante do exposto, a fim de atender aos ditames legais,

especificamente às normas que rêgem os procedimentos licitatórios, Requer se digne a

llusÜe Comissão de Licitação proceder a alteração do edital, promovendo o desmembramento
dos lotes, transíormando-os êm itens ou lotes independentes ou até unificados em grupos

similares, OU PELO MENOS AS BALANçAS EM UM LOTE INDEPENDENTÊ, com a consequente
reabertura de prazo para apresentação dos documentos e propostas, adequando-o ao aqui
exposto, por ser a única Íorma dê se evitar a ilegalidadê e consêquênte nulidâde do certame.

ARAÇATUBA 17 DE JUNHO DÉ.202t

K.C.R,S, Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.
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