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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO N.º 051/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de preço Contratação de empresa especializada para confecção de Mochilas, para 

composição do fardamento escolar, que serão distribuídas para os alunos matriculados na Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari.   

 
DATA DE ABERTURA: 28/03//2018 – 09h00min. 
 
RECORRENTE: CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 
No dia 23/03/2018 às 11h50min, através do e-mail da COMPEL (compelpmc@gmail.com.br) recebeu o 
pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 

 
Em preliminar, ressalta-se 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 (Contrato Social em cópia simples, ausência do documento de identidade do 
socio/procurador). O não preenchimento desses pressupostos ensejaria a sua rejeição de imediato.  Diante 
do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento. 

 
Subitens do edital: 
 

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

 
23.8  Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 

 
DOS FATOS 

 
Insurge-se a empresa CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP, alegando que : 

 

“Quanto ao Prazo de entrega –  (...)A entrega deverá ser efetuada em até 10 (dez} dias corridos contados (...)  

(...) A empresa melhor colocada deverá apresentar uma amostra de cada produto objeto deste Termo de 
Referência, em até 07 (sete) dias após a disputa (...)  

(...)  As empresas deverão comprovar as características dos tecidos através dos laudos técnicos, sendo 
estes laudos emitidos por entidades competentes credenciadas pelo INMETRO.  

Os laudos deverão estar em atendimento às normas: 

AATCC 20:2013 e ATCC 20 a 2014 quanto a composição;  

ISO 13934-2-2014 de alongamento; 

ASTM D 2060:2014 medidas de zíperes; 

ISO 13934-2-2014 de resistência e tração; 

ASTM D 1683:2011 resistência da costura;  

AATCC 193:2012 resistência a soluções aquosas. NBR 9442 
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A exigência em questão restringe o caráter competitivo do pregão, pois impede a participação 
de empresas menores (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), 

Sucede que, tal exigência é absolutamente ilegal* pois afronta às normas que regem o 
procedimento licitatório corno à frente será  demonstrado (...) 

(...) 

II - DA ILEGALIDADE  

De acordo corn o § inciso Ir do art- 3, da leci no 8666/93, é vedado aos agentes públicos: 

I- admitir. prever, incluir ou tolerar, nos aios de convocação, 
cláusulas  
nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato" Grifo nosso. 

Como se não bastasse a exigência objurgada fere igualmente o princípio da isonomia consagrado no ince l, 

do art. 50 da Constituição 

 

Ora, na medida que o indigitado item do Edital está a exigir que seja apresentada laudo em até 07 (sete) dias 

e prazo de entrega de Uma quantidade tão grande em 10 (dez) dias corridos, mesmo sendo registro de 

preços, não resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita consigna cláusula manifestamente 

comprometedora ou restritiva do caráter competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. 

Com relação a entrega essas peças serão feitas exclusivamente para a Prefeitura de Camaçari, isso quer 
dizer que esse produto não se encontra estocado em nenhuma empresa e, portanto, é necessário um 
tempo para confecção, personalização e treta Desta forma, é IMPOSSIVEL uma empresa de outro estado 
conseguir deixar pronto e entregue esse material em um prazo de 10 (dez) dias corridos. Só de transporte 
podemos considerar 15 (treze} dias úteis.  

Referente cos laudos, esse prazo do laudo é inexequível, pois a empresa só manda fazê-los caso seja 
vencedora do certame pois o mesmo tem um custo altíssimo e os Laboratórios Acreditados pelo Inmetro 
solicitam 10 dias para emissão depois da entrega da amostra para os ensaios. 
 
Dada a meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado, pelo mero cotejo com a letra 

fria da lei despiciendo é arrostar cometimentos doutrinários ou o posicionamento de nossos Pretórios (...) 

 

DO PEDIDO 

 
Requer a impugnante que: 

1. Declarar-se alterada a exigência atacada para que o prazo de entrega das mochilas 
seja de pelo menos 30 (trinta) dias –úteis; 

2. Que c entrega dos laudos seja de pelo menos 20 {vinde) dias, para que tenhamos 
tempo hábil para emitimos sem atropelo; 

 

3. Republicação do Edital, escoimado do vício apontador reabrindo-se o prazo 
inicialmente previsto. conforme § 40 do art. 21, da Lei no 8666/93; 

4. A subscrevente salienta em deixar claro que a separação destes itens por lotes 
possibilitará a participação de muitas outras empresas resultando em ofertas de 
preços mais significativos para esta administração pública. 

DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 

Os princípios norteadores da licitação pública devem ser percebidos em sua plenitude, e não interpretados 

solitariamente, ou privilegiando um em detrimento do outro. A Administração Pública tem por obrigação 
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selecionar a proposta mais vantajosa, no entanto, sem afetar os demais princípios concernentes ao 

julgamento e processamento da licitação tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo das 

propostas. 

 

Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria Jurídica e 

Controladoria Geral 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 da Educação para avaliação da impugnação. Pelo Responsável 

Edmilson Santos do Carmo Coordenação de Contratos e Processos – SEDUC Secretária de Educação 

foi dito que: “Analisando todos os apontamentos da impugnação verifica-se que a alegação de alteração do 

prazo de entrega dos itens a serem licitados     e dos laudos técnicos não se fundamentam, pois, trata o 

certame de Registro de Preço para futura aquisição dos itens supracitados, entendendo a impugnante (de 

forma deveras equivocada) que os prazos exigidos e a apresentação dos laudos técnicos não atendem de 

forma satisfatória. 

Entretanto, para esclarecer tais argumentos, deveras equivocados, é fundamental apontar que o 

prazo de entrega do material se dará de forma planejada, os laudos técnicos exigidos no presente Pregão 

foram alcançados após profunda pesquisa de mercado e verificação das necessidades dos nossos 

estudantes, buscando adquirir produtos duráveis, de qualidade, confortáveis e com toda segurança ao seu 

manuseio, que não se desgastem facilmente e que seja adequado para os alunos deste município, ou seja, 

para se chegar às especificações exigidas, 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. 

Garantindo assim que os alunos do Município, possam utilizar produtos de qualidade, 

confortáveis e também duráveis, que teremos a garantia com a apresentação dos LAUDOS TÉCNICO 

EMITIDOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS PELO INMETRO contendo as exigência do edital, que 

serão aceitos todos que tenham emissão em 2017, referente a matéria-prima exigida para a confecção das 

mochilas. 

Dessa forma, não se justificaria alterar as especificações do edital, para poder atender as 

necessidades de adequação de uma empresa, quando o resultado de tal alteração não proporcionará 
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conjuntamente todas as vantagens, trará prejuízo principalmente para os maiores interessados que são os 

alunos do Município, e que merecem receber produtos de qualidade, confortáveis, seguros e duráveis. 

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. 

No que se refere ao apontamento referente à exigência de amostras, verifica-se que a referida 

exigência é parte integrante de um rol de disposições que devem ser apresentados como instrumento de 

garantia do cumprimento das obrigações para assegurar à Administração Pública que a futura Contratada 

entregará o objeto em conformidade com as necessidades da Administração Pública, que não pode se 

aventurar em receber qualquer produto, com base apenas da obtenção do menor preço, que pode estar 

sendo ofertado somente com base na intenção de entregar um produto inferior. 

Tal exigência se fundamenta, portanto, na necessidade de garantia à Administração Pública, que 

é assegurada pelo art. 37 da Constituição Federal, para que a Prefeitura tenha a garantia de que os produtos 

que serão entregues aos estudantes desse Município, confere com o Termo de Referência e com as 

especificações que foram cuidadosamente elaboradas com base nas necessidades peculiares dessa região 

do país, e também mediante árdua tarefa de pesquisa. 

Além disso, as amostras estão sendo exigidas somente das empresas que sagrarem-se 

vencedoras na licitação e com prazo bastante razoável de 7 dias após a convocação, portanto, as alegações 

da impugnante de inexequibilidade de prazo, pois, como já dito, e há de se convir, que espera-se que as 

empresas que compareçam ao certame, sejam empresas realmente especializadas no ramo, e que possuam 

condições de apresentar amostras do que pretendem fornecer, pois, a Administração Pública não pode em 

nome da competição sacrificar o interesse público envolvido na contratação e tentar se moldar a todas as 

possibilidades de um universo de empresas, em prejuízo da supremacia do próprio interesse público. 

Dessa forma, a exigência no prazo estabelecido se fundamenta no princípio da celeridade, visto 

que a Administração Pública necessita com urgência do objeto almejado, para recebimento no decorre do 

início do ano letivo, portanto, a exigência em tela, objetiva salvaguardar a Administração Pública de um 

processo licitatório se arrastará por um tempo muito maior, e o objeto almejado não poderá ser fornecido 

dentro da urgência necessária. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

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 
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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. 

 

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 do 

exame 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 nos 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) 

 

DO PARECER CONCLUSIVO: 

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 
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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. 

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. 

Outrossim, a Administração publicou em 15.03.2018, no D.O.E de nº 22377, como também teve 

publicação no Jornal ATARDE, em 15.03.2018, todos de grande veiculação, o edital do pregão 51/2018 como 

todas as suas exigências para a participação do certame, tendo tempo suficiente para quaisquer participantes 

encaminhar sua matéria prima para análise e emissão de laudo técnico. 

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. 

Destarte, pelos motivos acima expostos, decido CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, na 

íntegra, à impugnação interposta pela empresa CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELLI EPP, 

CNPJ–04.553.782/0001-47, em face do Edital do Pregão Presencial n.º 051/2018 – Processo 

00162.11.07.611.2018, para que seja dado prosseguimento ao certame. ” 

 

DA DECISÃO 

 
Face ao exposto, a Pregoeira e equipe de apoio, membros permanentes da Comissão Central Permanente 

de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, 

resolve conhecer da impugnação apresentada pela empresa CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS 

EIRELLI EPP, para no mérito, julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação. Desde já, fica mantida a 

abertura do certame para o dia 28/03/2018ás 09h00min. 

 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 27 de março de 2018. 
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