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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO N.º 034/2018(PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção do 
Fardamento Escolar para o corpo discente da Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari, 
incluindo transporte. 
 
 
DATA DE ABERTURA: 27/02/2018 
 
 
RECORRENTE: SNC SERVICE – COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 23/02/2018 às 10h32min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foi apresentado o contrato 
social. Diante do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 24.7 do edital: 
 

24.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante SNC SERVICE – COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 
LTDA ME: 
 
(...) 
 

1- Ocorre que no detalhamento do serviço, há a exigência da composição do tecido com a 
fibra MODAL, em 30% para camisas polo e camisetas machão e 10% para bermudas e 
short-saia, com tolerância de 8% na gramatura e na composição.  
 

2- Ocorre que a marca Lenzing Modal tem representante exclusivo no Brasil que é a 
empresa SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA. CNPJ: 61.105.474/0001-92 que 
além de fabricar a fibra através da celulose, é a única empresa autorizada a certificar 
com etiquetas a composição do tecido.  
 

3- Para proteger e valorizar cada vez mais a marca Lenzing Modal, a Lenzing Fibers 
desenvolve um programa especial de proteção à marca junto ao mercado composto por 
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números de certificação e testes estruturados para tecidos individuais desenvolvidos 
para produtos acabados.  
 

4- Quando os testes são bem-sucedidos, a Lenzing fornece etiquetas gratuitamente No Brasil, a 
Santaconstancia oferece às confecções etiquetas de certificação Lenzing Modal, para serem 
anexadas às peças desenvolvidas com tecidos Eco-friendly Santaconstancia.  
 

5- A Lenzing Fibers, empresa austríaca que fornece as fibras celulósicas para a produção da 
família de tecidos Eco-friendly Santaconstancia, é especialista na produção da fibra Modal. De 
todos os produtos da empresa, o Lenzing Modal é o que possui mais história para contar: há 50 
anos, a fibra, considerada a mais macia do mundo, é fabricada pela empresa, que sempre 
pesquisa novas aplicações e tecnologias para o desenvolvimento de produtos inovadores. 
Marcas de prestígio em todo o mundo desenvolvem coleções utilizando Lenzing Modal para 
encantar seus consumidores, que amam a maciez da fibra e não querem mais ficar sem ela.  
 

6- Além disso, temos que não existe no mercado tecido pronto com a composição exigida pelo 
edital do pregão presencial 034/2018, sendo necessário a exclusiva fiação do tecido nos moldes 
exigidos.  
 

7- O processo de fabricação da Modal passa pelas mesmas etapas do processo Viscose, com 
algumas diferenças: O xantato de celulose é preparado na presença de uma maior concentração 
de sulfureto de carbono e é dissolvido em água de modo a obter-se um teor de 6% de celulose; 
não é submetido a maturação; O banho de coagulação contém menos que 1% de ácido 
sulfúrico; e a estruturação da fibra é maior. As fibras de Modal podem ser produzidas em 
filamento contínuo ou em fibra cortada, com espessuras variadas. A sua densidade está 
compreendida entre os 1,50 g/cm3 e os 1,54 g/cm3.  
 

8- A taxa de recuperação de umidade e o comportamento face ao calor e aos ácidos são 
semelhantes ao algodão. No que respeitas às bases, é bastante resistente, devido à sua 
estrutura, conseguindo resistir a uma concentração de lixívia de soda, a 10%. O alongamento 
pode variar entre os 8% e os 12%, em ambiente seco, e os 9% e os 16% em ambiente úmido.  
 

9- Quando à tenacidade, em ambiente seco, os valores situam-se entre os 28cN/Tex e os 35 
cN/Tex e, em ambiente húmido, entre os 18 cN/Tex e os 27 cN/Tex. Por possuir uma boa 
capacidade de retenção dos corantes, é possuir obterem-se artigos têxteis com cores bastantes 
fortes e brilhantes.  

 
(...) 
 
 
DO PEDIDO 
 

1. O cancelamento do edital 034/2018. 
 

2.  A publicação de um novo edital com a exigência de tecidos com composição existente no 
mercado, sem privilégio de marca e respeitando o princípio da padronização, e a súmula 270 do 
TCU - Tribunal de Constas da União.  

 
 
DO JULGAMENTO 
 
A principal interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador do certame é a Comissão 
de Licitação, haja vista que quanto maior o número de empresas participantes, maior será a 
possibilidade da competição e negociação em busca da melhor proposta. Dessa forma, em resposta a 
impugnação do Edital referente ao PP 034/2018, informamos que: 
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Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria Jurídica 
do Município, com respaldo daquela quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas.  
 
A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor 
solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames 
legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 
Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 
foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Educação de Camaçari, para avaliação da impugnação.  

 
Pelo Responsável da Secretaria de Educação – SEDUC foi dito: 
 
Verificando-se portanto, que o cerne da impugnação residiria no entendimento da impugnante de 
que a exigência de modal impossibilitaria a competição, sendo que tal entendimento é deveras 
equivocado conforme demonstrado a seguir: 
 
Analisando todos os apontamentos da impugnação verifica-se que a alegação de impossibilidade de 
participação da impugnante e de suposto direcionamento, encontra-se pontualmente no material 
denominado “FIO MODAL”, que está sendo exigido na composição dos tecidos dos uniformes escolares 
licitados, entendendo a impugnante (de forma deveras equivocada) que tal composição remeteria a 
um material exclusivo de um único fabricante. 
 
E o grande equívoco de tal alegação, reside no fato de que diferentemente do que é alegado na 
impugnação, o modal trata-se de um produto que atualmente é amplamente comercializado em 
diversos segmentos têxteis, como os de lingeries, roupas de praia, roupas de surfe, roupas de 
cama, vestuário feminino, masculino e infantil, entre outros. Portanto o registro apontado refere-
se apenas à marca, e não ao produto em si, pois, caso contrário o produto “modal” não seria 
utilizado em tão vasto segmento do setor têxtil no mundo todo. 
 
E uma simples consulta em sites de busca da internet já demonstra a vastidão de utilização e 
comercialização do modal atualmente. 
 
Portanto, para esclarecer tais argumentos, deveras equivocados, é fundamental apontar que as 
especificações técnicas dos uniformes licitados no presente Pregão foram alcançados após 
profunda pesquisa de mercado e verificação das necessidades dos nossos estudantes, buscando 
adquirir uniformes duráveis e confortáveis, que não se desgastem facilmente e que seja 
adequado para o clima bastante quente da região, ou seja, para se chegar à especificação final 
dos uniformes, que estão sendo licitados, a Administração Pública, na fase interna do Pregão, 
partiu do pressuposto que a base para que a contratação seja realmente a mais vantajosa, está no 
binômio da obtenção do melhor preço conjuntamente com a melhor qualidade, por isso, ao 
especificar essa Administração preocupou-se em atender da melhor forma a finalidade da 
contratação, verificando também no mercado a disponibilidade dos materiais de qualidade, 
confeccionados com matéria prima mais adequada. 
 
Dessa forma, a análise técnica de diversos produtos disponíveis no mercado, apontou ao final 
para a especificação que encontra-se disposta no edital, e que no caso das peças de vestuário 
dos uniformes inclui o “fio modal”, o qual, diferentemente do que é alegado pela impugnante, 
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vem sendo modernamente utilizado em diversos segmentos têxteis, por tratar-se de uma fibra 
têxtil que devido às suas características, de toque macio e que ao mesmo tempo permite que a 
pele respire livremente, oferecendo conforto e segurança para quem usa, associada à 
durabilidade, pois, mesmo depois de passar por diversas lavagens, continua macio e não perde a 
cor e nem o brilho da peça.  
 
Garantindo assim que os alunos do Município que possui um clima bastante quente, possam 
utilizar vestimentas confortáveis e também duráveis, que SÃO ALTAMENTE RECOMENDADAS 
PARA AS REGIÕES BASTANTE QUENTES, DEVIDO A SUA CARACTERÍSTICA DE DEIXAR A PELE 
RESPIRAR LIVREMENTE, pois, trata-se de um material extraído da madeira, que absorvem a 
umidade, são macios e confortáveis, secam muito mais rápido que o algodão e mantêm o aspecto 
de “novo”, por não desbotarem e não criarem as chamadas “bolinhas” nos tecidos, mesmo após 
diversas lavagens. 
 
Verifica-se que na fase interna do Pregão, para poder elaborar a especificação dos uniformes 
almejados, foram realizadas inúmeras pesquisas de mercado, para vencer o grande desafio de 
escolher um tecido que seja adequado e confortável para as temperaturas bastante elevadas do 
Nordeste, o que, não é uma tarefa fácil. 
 
Portanto, caso a impugnante realmente tenha realizado diversas pesquisas de mercado, conforme 
informa em sua impugnação, certamente já se deparou com as diversas características do fio modal, que 
apontaram a sua grande vantagem em relação a outros fios, destacando-se aqui, as seguintes 
características: 
 

Características do Fio Modal: 
 

• Permanece macia – O toque macio oferece uma sensação como “pele 
sobre pele”. Mesmo após muitas lavagens a Modal permanece macia 
como no primeiro dia; 

• A pele respira livremente – As características fisiológicas da Modal 
reforçam a sensação de “pele sobre pele”. Modal absorve 50% a mais 
de umidade do que o algodão. E mais depressa. Assim a pele 
permanece seca e consegue respirar.;  

• Efeitos brilhantes – Outra característica das peças feitas com o tecido 
Modal, é que mesmo depois dele passar por diversas lavagens ele 
continua macio e não perde a cor e nem o brilho da peça! Não importa 
se são cores fortes ou delicadas. Modal absorve os corantes de forma 
rápida, profunda e permanente. A superfície lisa da fibra é responsável 
pelo brilho sedoso dos artigos de Modal ou em misturas com outras 
fibras. 

• O modal é um tecido de alta tecnologia e totalmente sustentável, pois 
não agride o meio ambiente. 

• E por todos esses motivos, vem sendo cada vez mais utilizado no 
mercado têxtil. 

 
Dessa forma, a motivação da exigência desse material na confecção dos uniformes escolares, que são 
objeto da licitação sob análise, se fundamenta no fato de o material fio modal apresenta várias 
vantagens interessantes sobre outros materiais, e não se justificaria alterar as especificações do 
edital, para poder atender as necessidades de adequação de uma empresa, quando o resultado 
de tal alteração para outro material que não proporcionará conjuntamente todas essas vantagens, 
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trará prejuízo principalmente para os maiores interessados que são os alunos do Município, e que 
merecem receber uniformes confortáveis e duráveis.  
 
Além disso, é importante salientar que antes e durante todo o processo de elaboração e análise das 
especificações do objeto que será licitado, são realizadas diversas pesquisas sobre a disponibilidade do 
produto no mercado para nortear a elaboração do edital, tendo sido constatada a possibilidade de 
fornecimento por diversas empresas, até porque, uma simples consulta na internet já demonstra as 
vantagens do uso do fio modal nas confecções, bem como, diversos fornecedores que comercializam 
esse tipo de material, não havendo que se argumentar qualquer restrição à competitividade, em 
razão da impossibilidade de atendimento aos requisitos por empresa específica. 
 
E, contrariamente ao alegado pela Impugnante, o fio modal que vem sendo requisitado em contratações 
realizadas por diversas órgãos públicos de todo o país, sem se falar da sua grande utilização em todo o 
mercado nacional e mundial. 
 
Portanto, no que se refere ao questionamento da impugnante sobre a sua dificuldade em encontrar no 
mercado o material especificado para a confecção dos uniformes, com todo o respeito, é importante 
esclarecer que o desconhecimento por parte da Impugnante, acerca da referida matéria prima, 
infelizmente demonstra uma certa desatualização da mesma acerca das inovações do mercado na 
fabricação de peças de vestuário. 
 
Sendo importante apontar que a Administração Pública tem o dever de buscar a proposta mais 
vantajosa no mercado, para o fornecimento almejado, e que espera-se que empresas que venham 
a participar com o intuito de ser fornecedoras para a Administração Pública, detenham esse 
prévio conhecimento técnico no ramo em que atuam e que estejam atualizadas sobre os 
materiais, tecidos, composições que trazem grandes melhorias para o seu produto. Pois, a 
Administração Pública não pode sacrificar a obtenção de produtos de maior qualidade somente 
para se adequar às possibilidades de cada empresa do mercado. Mas, deve primar pela obtenção 
da proposta mais vantajosa que envolve o binômio: Menor Preço e Melhor Qualidade. 
 
Dessa forma, no que tange às exigências ora impugnadas, é preciso destacar que o Administrador 
deve se pautar no atendimento do interesse público em pauta, no pleno atingimento da finalidade 
da contratação almejada, e na obtenção da proposta mais vantajosa que consiste na obtenção do 
menor preço com a melhor qualidade. Sendo assim, é na fase interna do processo licitatório que se 
define o objeto que a Administração Pública pretende contratar, e no caso em tela, as exigências dos 
materiais especificados, são totalmente motivadas e justificadas conforme anteriormente 
demonstrado.  
 
Tanto que nesse sentido a doutrina pátria vem continuamente asseverando, a exemplo do ilustre José 
Augusto Delgado, que:  

 

 “A definição do objeto é condição de legitimidade da licitação sem a qual não pode 
prosperar o procedimento licitatório, qualquer que seja a modalidade de licitação. É assim, 
porque sem ela torna-se inviável a formulação das ofertas, bem como o seu julgamento, e 
irrealizável o contrato subsequente.” (Do conceito de licitação ao seu objeto. BDJur, Brasília, 
DF-2007) 
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Entretanto, definir o objeto a ser licitado não é tarefa fácil ao Administrador, e nesse sentido a Lei nº 
8.666/93, em seus artigos 14, 38, caput e 40, inciso I, dispõe que o objeto da licitação “deve ser 
caracterizado de forma adequada, sucinta e clara”, devendo ser descrito de forma a traduzir a real 
necessidade do Poder Público, com todas as suas características indispensáveis, e para que se 
assegure que o objeto licitado será entregue em conformidade com as necessidades dos 
usuários que utilizarão. 
 
Importante inclusive citar que o Tribunal de Contas da União, através do Enunciado de Decisão 86/2001 
– de Relatoria do Ministro Valmir Campelo que assim se posicionou:  

 

“Nesse sentido, convém resgatar trecho do Voto que proferi quando doexame 

do TC- 003.671/99-2, acolhido pelo E. Plenário (Decisão nº 238/2000), no qual 

deixava assente que qualquer exigência presente no edital deve ser 

fundamentada no interesse público. Este princípio não se contrapõe, com os 

cuidados que a Administração deve tomar para garantir a boa e regular 

prestação do serviço. Tal juízo já foi brilhantemente defendido pelo Exmº. Sr. 

Ministro Fernando Gonçalves em voto que norteou a Decisão nº 217/97 - 

Plenário (Ata nº 15, de 30/04/97), conforme excerto abaixo transcrito: 

 

"Parece não restar dúvidas quanto à conveniência de a Administração impor 

requisitos mínimos para melhor selecionar dentre possíveis interessados em 

com ela contratar. Ainda que seja de todo impossível, à Administração, evitar o 

risco de o contratado vir a se revelar incapaz tecnicamente de executar a 

prestação devida, o estabelecimento de certas exigências, permite, 

inegavelmente, a redução desse risco. 

 

Com efeito, esse procedimento administrativo, quando adotado dentro do Princípio da razoabilidade, 

encontra amparo no ordenamento jurídico não configurando restrições ao caráter competitivo do 

certame licitatório. Aliás, sobre a matéria está Corte, pelo Enunciado de Decisão nº 351, assim se 

posicionou: 

 

“A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo 

da licitação não constitui óbice a que a Administração estabeleça os 

requisitos mínimos para participação no certames considerados 

necessários à garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição 

da obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento 

de qualquer outro interesse público (fundamentação legal, art. 3º, § 1º, 

inciso I, Lei 8.666/1993)”(GRIFOS NOSSOS) 

 
 
Assim sendo, traçando a análise da peça impugnatória junto do processo licitatório em comento, conclui-
se que, a especificação das peças de vestuário que constituem o objeto almejado na presente aquisição, 
foi resultante de pesquisas e análises técnicas, cuidadosamente realizadas na fase interna do Pregão, 
de forma a poder assegurar à Administração Pública, a aquisição de um produto de qualidade e 
durabilidade, estabelecendo regras para garantia do cumprimento das obrigações, que trata-se de um 
princípio basilar de todas as contratações públicas, dentre as quais, se inclui as especificações que 
proporcionarão o atendimento das necessidades do Município de acordo com suas características 
regionais, inclusive do calor extremo que assola a região. 
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Portanto, tais cláusulas editalícias possuem pleno respaldo legal, pois, para a efetiva obtenção da 
proposta mais vantajosa, a Administração Pública deve se pautar na exigência de um produto 
realmente eficiente, que realmente atenda a finalidade da contratação. 
 
Destarte, para que a administração tenha garantido que o produto a ser adquirido, realmente 
atenda essa finalidade, é imprescindível primar pelas especificações do produto, sendo 
totalmente impossível reunir em um único produto especificações de todos tipos de fabricantes, 
sob pena de se perder a garantia da compra de um produto realmente eficiente. 
 
Destaca-se que junto da possibilidade de competição, a Administração Pública tem também o 
dever de se precaver contra eventuais empresas que eventualmente venham a ingressar no 
certame sem possuírem realmente condições para o atendimento das necessidades da 
contratação, vindo inclusive a frustrar a contratação futura por não serem técnica e 
economicamente aptas a execução do serviço. O Poder Público deve valer-se de seu direito de 
discricionariedade para garantir seja realizado o melhor procedimento aquisitivo adequando 
preço e qualidade.  

 
 
DA DECISÃO 
 

 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 
base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 
803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 
1. Receber a petição apresentada pela empresa SNC SERVICE – COMÉRCIO, SERVIÇOS E 
REPRESENTAÇÕES LTDA ME para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital. 
 
2. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem 
como o Edital nos termos em que foi publicado.  
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 26 de fevereiro de 2018. 
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