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ILMO SRA. PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU/PR 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2019 – PROCESSO 106/2019 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

A empresa AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Cidade de Cambé, Estado do Paraná, à Rua Rio Paraná, nº 471, 

Jardim Santo André, inscrita no CNPJ sob nº 08.836.350/0001-02, neste ato representado 

por seu representante legal Sr. Vinicius Bernardo de Souza, portador do documento de 

identidade n° 12.586.470-8 SSP/PR, vem, mui respeitosamente, à honrosa presença de V. 

Exa., com fulcro no art. 41, da Lei nº 8.666/93, interpor a presente Impugnação ao Edital. 

 

1. Dos Fatos 
 

O edital tem seu objeto: aquisição de equipamentos, material permanente e 01 veículo para 

a Unidade Básica de Saúde dos 03 Conjuntos com recursos do Fundo Nacional de Saúde 

através da Proposta nº 09412.450000/1170-01 e contra partida do município, conforme 

especificações. 

 

A impugnante como Distribuidora de Equipamentos de Materiais Hospitalares, tem interesse 
em participar do certame licitatório. Entretanto conforme consta no procedimento 
licitatório, no PREAMBULO  - Para efeito de seleção será considerado o menor preço – POR 
LOTE, todavia, entende que as exigências feitas em extrapolação aos dispositivos do estatuto 
disciplinador das contratações publicam com intuito, inclusive, de elidir restrição 
desnecessária do universo de possíveis e capacitados competidores, obstando assim a 
BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA, restringindo o número de participantes na 
licitação. 
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2. DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A RETIFICAÇÃO DO EDITAL. 

2.1 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E IMPOSIÇÃO DA 
OBRIGATORIEDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE TODOS OS SITEMAS-CERCEAMENTO DE 
PARTICIPAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE EDITAL 

 

Sem perder de vista a integração onde por lei ou por bom senso as integrações entre 
sistemas sejam de fato e de direito necessárias, a impugnante pretende, através da presente 
impugnação, seja feito o desmembramento dos Lotes do Edital, tornando-os itens 
independentes entre si, levando em consideração a razoabilidade, a proporcionalidade e a 
legislação vigente, visto que tal aperfeiçoamento tende a ampliar o leque de empresas 
participantes que, por certo, se dedicam a um único ou á vários produtos que, pela própria 
natureza (legal ou fática) são especializadas. Vejamos: 

Em primeiro lugar, há de se ter em mente que esta multicitada padronização, a qual 
reflete a similitude qualitativa dos bens ou serviços oferecidos, faz exsurgir a noção de 
fungibilidade, isto é, a Administração Pública não necessita perquirir minuciosamente a 
respeito da qualidade dos bens ou serviços ofertados, vez que qualquer um, dentro do perfil 
padronizado, pode atender satisfatoriamente seus interesses. 

Atente-se para o fato de que a Lei nº. 8.666/93, ao regulamentar o art. 37, XXI, da 
CF/88, institui, nos $$ 1º e 2º do art. 23, a obrigatoriedade de parcelamento do objeto 
licitado com finalidade de garantir a ampliação da competitividade, devendo ocorrer a 
divisão dos serviços em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente 
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado, ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, 
sendo que cada etapa do serviço há de corresponder, se for o caso, a uma licitação distinta, 
preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. 

 

3 — Julgamento  

3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL  

 

Sem uma única linha de justificativa fundamentada ou argumentativa que seja no mínimo 
razoável ao entendimento de um homem médio, o edital veio exigir a integração obrigatória 
entre todos os sistemas no âmbito em vários lotes, conforme se poderá conferir nos 
seguintes enunciados. 

A justificativa utilizada no Edital é meramente retórica e destituída de razoabilidade, 
vejamos: 

 



 

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME  
Produtos de Limpeza em Geral 

CNPJ: 08.836.350/0001-02 
 

INC.EST. 90405033-47 
FONE: (43)3062-3004 / (43)3062-3008 

RUA RIO PARANÁ Nº 471, JDº SANTO ANDRÉ – CAMBÉ-PR. CEP:86185-300 
awrlicitacao@hotmail.com 

 

 

4 – DO DIREITO  

 

4.1 Do parcelamento do objeto  

 

Não há como defender a existência de preceito legal ou fático (razoabilidade e 
proporcionalidade) que sustente ser indeclinável a reunião de todos os módulos dentro de 
um só agrupamento, que seja impossível ou proibido o parcelamento em tantos lotes ou 
itens quanto fossem necessários e , observadas as características dos módulos descritos no 

Termo de Referência, são plenamente indicativos da possibilidade de outras 
partições. 

Ora, se a administração pública pretende imprimir eficiência nos atos administrativos 
sob seu talante, e no que tange à modernização ser deveras louvável, no que se infere dos 
dispositivos acima colacionados é que na contramão de tal pretensão, violando princípios 
sacros da administração pública, ao exigir integrações desnecessárias ou limitativas de 
participação dentre os sistemas do lote único (sequer justificando a necessidade nesse 
sentido) impede os interessados de comparecer á disputa, salvo se apresentarem a 
integração entre todos os componentes do lote, Uma aberração na legislação editalícia em 
tela  

A permanecerem tais ilicitudes, destituídas de um mínimo de razoabilidade ou de 
plausibilidade, fato é que a disputa já se encontra prejudicada e o cerceamento de 
participação salta aos olhos até de um leigo. 

Se o poder discricionário do ente ou do agente público deve de se limitar aos 
parâmetros da legalidade, mormente levando em conta quando se trata de buscar 
contratação mais adequada e com menor custo para o erário, não se pode omitir que esses 
mesmos princípios e regras devem ser resguardados quando se opta licitar pela modalidade 
do Pregão. 

A persistirem tais inconformidades, quando se informa licitação do tipo menor preço 
por Lote único vem exigir integração entre módulos totalmente parceláveis, utilizando-se de 
meras razões de subjetividade explicita, esquivando-se de cotejar as características 
subjacentes dos produtos licitados (pela própria natureza e finalidade de cada um deles), 
instalada está a violação aos dispositivos que regram as licitações públicas, 

De tal modo, a manter tais inconsistências na norma convocatória, a pecha de 
nulidade é resultante inarredável quando do cotejo com o que dispõe os artigos 3º c/c o 
artigo 23,81º, da subsidiária Lei 8.666/93, empregável nos procedimentos concorrenciais 
pautados na Lei do Pregão. Vejamos: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
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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 (Lei 8.666/93)." 

 

“Art, 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a Il 
do artigo anterior serão determinadas em Junção dos seguintes 
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação; Lomissis [..] 

 

$ 1º 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. "  

 

Ora, não há de ocorrer qualquer prejuizo (técnico ou econômico) realizando-se uma divisão 
por tantos lotes quanto sejam necessários, ou ainda por tantos itens que demonstrem ser 
obviamente viáveis, ao mesmo tempo salvaguardando integração entre módulos onde ela 
seja, por lei ou por eficiência justificada, como sendo a de melhor emprego (como por 
exemplo, em módulos de sistemas tributários que de fato se exige tais integrações). Ocorre, 
que isso não se visualiza na completude dos sistemas componentes do lote único e, no 
conjunto, restringe a participação e fica afetado pela disposição posta. 

Nessa linha, importa trazer à baila a judiciosa Decisão Plenária 393/94, do TCU, que em 
excerto de julgado assentou jurisprudência lecionando no seguinte sentido: 

 

“Firmar o entendimento, de que, em decorrência do disposto no art. 
3º, 81º, inciso I; art. 8º, $ 1º e artigo 15, inciso IV, todos da Lei nº 
8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas licitações para a 
contratação de obras, serviços e compras, e para alienações, onde o 
objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou 
complexo, da adjudicação por itens e não pelo preço global, com 
vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes que, embora 
não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com 
referência a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequarem-se a essa divisibilidade”. 

 

Ainda, na mesma esteira desse entendimento, foi publicada a Súmula nº 247 do TCU, que 
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estabeleceu que: 

 

"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 prejuizo 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”, 

 

De tal modo, o Edital eivado de vício, contrário sensu das leis regentes, impede e limita a 
participação do universo de interessados, visto exigência descabida e dadas as 
particularidades excessivas, desarrazoadas e indevidas contidas nas exigências de integração 
entre todos os sistemas do lote único por preço global 

Sem embargos, o que aqui se pretende escoimar é que aqueles sistemas que requerem, por 
lei ou ato de disposição regulamentar, ou por suas características finalísticas de uso, uma 
integração entre si,podem ser organizados por tantos lotes quanto sejam possíveis. Ou não 
sendo exigíveis, há que se fazer a ressalva para afastar tal exigência na medida em que a 
mantença desses conflitos de intenção impede várias empresas de participar do certame. 

Como defender a adjudicação por lotes, exigindo-se integração entre módulos que nenhuma 
relação causal ou legal guardam entre si, adotando critério totalmente adverso da melhor 
aplicação do direito de licitar, da eficiência, da menor onerosidade e ao mesmo tempo 
almejar maior vantajosidade ao ente público?  

 

Uma outra e recentíssima jurisprudência com mesmo entendimento: 

 

A adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular, 
devendo a Administração, nesses casos, justificar de forma 
fundamentada, no respectivo processo administrativo, a vantagem 
dessa opção. Em Representação relativa a pregão eletrônico para 
registro de preços conduzido pelo Departamento de Polícia Federal — 
Superintendência Regional na Bahia (SR/DPF/BA), objetivando a 

aquisição de equipamentos de uso e  de proteção individual para 
servidores policiais, a unidade técnica questionou o critério de 
julgamento adotado no certame, qual seja o de menor preço 
global com a adjudicação por lote, em detrimento da 
adjudicação por item. Segundo a unidade técnica, a modelagem 
adotada contrariaria a jurisprudência do TCU, consolidada na 
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Súmula 247, permitindo a adjudicação de determinados itens a 
empresa que não ofereceu a melhor oferta pelo item, com 
potencial dano ao erário. Assim, propôs a unidade instrutiva 
que não sejam adquiridos os itens para os quais a respectiva 
licitante vencedora não tenha apresentado o menor preço, 
vedando ainda as adesões à ata. Ao discordar dessa tese, o 
relator anotou que o potencial dano apresentado, se 
comparado com o montante envolvido na licitação, “não 
justifica, por si só, a Proposta inicial da unidade instrutiva de se 
determinar ao órgão que se abstenha de adquirir esses itens e, 
ainda, autorizar adesões” Explicou que “a existência de itens 
com preços superiores aos concorrentes não é algo estranho em 
uma licitação por grupamento, com diversos itens em cada 
lote”, sendo razoável que “a empresa vencedora não detenha 
os menores preços em todos os itens ofertados, como ocorre no 
presente caso”. Ainda sobre a proposta da unidade instrutiva, 
ressaltou que a “empresa licitante, ao compor os preços dos 
lotes, pode ter trabalhado cada item com margens variáveis”, 
de forma que “a retirada de um ou outro item pode afetar o 
efetivo interesse da licitante vencedora em ser contratada”. Em 
relação à alegada afronta à Súmula 247 do TCU, destacou o 
condutor do processo entendimento expresso em julgado de 
sua relatoria, no sentido de que “a adjudicação por grupo ou 
lote não pode ser tida, em princípio, como irregular (...) a 
Súmula nº 247 do T CU estabelece que as compras devam ser 
realizadas por item e não por preço global, sempre que não 
haja prejuizo para o conjunto ou perda da economia de escala”. 
Nesse sentido, entendeu o relator que não houve a alegada 
afronta à jurisprudência do TCU, ressaltando que “a 
interpretação da Súmula/TCU 247 não pode se restringir à sua 
literalidade, quando ela se refere a itens. A partir de uma 
interpretação sistêmica, há de se entender itens, lotes e 
grupos”. Por fim, dissentindo da unidade técnica, propôs o 
relator emitir determinação ao órgão para que “se abstenha de 
autorizar adesões à Ata de Registro de Preços, individualmente, 
no que diz respeito aos itens 3, 8, 13, 14 e 15 do Pregão 
Eletrônico (...), a menos que o aderente manifeste-se no sentido 
de contratar a totalidade do lote”. Adicionalmente, propôs “dar 
ciência ao órgão que, no caso de se licitar itens agrupados, no 
processo licitatório respectivo deve constar justificativa da 
vantagem da escolha, devidamente és E fundamentada” .O 
Tribunal, ao acolher o voto do relator, julgou parcialmente 
procedente a Representação. Acórdão 5134/2014- Segunda 
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Câmara, TC 015.249/2014-0, relator Ministro José Jorge, 
23.9.2014. 

 

4 - DOS PEDIDOS 

 

Ex positis, é de se notar os vícios insanáveis no EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 56/2019, 

publicado pela  PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU, vez que vários dos institutos dessa 

lei municipal fere os princípios e os fundamentos de uma licitação pública, tornando 

impossível a participação de outras empresas no certame. 

A) Nessa quadra, pedimos que V.S., na atribuição de representante desta douta comissão, 
não se exima de excluir do impugnado certame as incorretudes acima delineadas, de 
modo que eventuais interessados possam ver seu garantido seu direito de participação 
e de confeccionar sua proposta de preços com base em reais informes, para tanto, 
determinando o lançamento de novo edital ou retificando o já publicado, com a 
finalidade de amparar as bases reais de uma licitação e na expectativa de que as 
restrições ao caráter competitivo do certame, porquanto ilícitas, sejam escoimadas ao 
tempo e modos apropriados; 

 

B) Doutra banda, caso não seja este o entendimento desta Douta Comissão, requer que 
seja a presente impugnação, o edital, com todos os seus anexos e disposições, 
remetidos à Instância Superior para análise e julgamento, com efeito suspensivo do 
certame licitatório, até a publicação da decisão definitiva. 

 

Cambé, 19 de agosto de 2019. 

 

 


