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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Processo Licitatório: 048/2019 

Pregão Presencial: 013/2019 

Sistema de Registro de Preço: 011/2019 

Objeto: Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

materiais de consumo, materiais de papelaria e escritório, conforme as especificações técnicas 

e condições constantes no edital e seus anexos, incluso frete de origem até o Município. 

 

I – DA PRELIMINAR 

 

01- Impugnação interposta tempestivamente pela empresa ATUAL 

INFORMATICA. 

 

II – DAS RAZÕES DO RECURSO 

 

02- Alegam que o Edital fez exigência excessiva, referente ao item 168 do 

termo de referência, em razão da cláusula de 99% de não atolamento, nos papeis sulfite A4. 

 

03- Declaram ser vedado cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame. Além disso, afirma que tal claúsula 

deixa a disposição da municipalidade apenas papel da marca CHAMEX, argumentando que 

apenas esta preenche o requisto imposto pelo edital, e que seria a marca mais cara do 

mercado, não viabilizando a economia ao erário municipal. 

 

04- Assim, requerem a retificação do item 168 do Termo de Referência do 

Edital, dispondo de nova redação 95% de não atolamento, no lugar da porcentagem anterior. 
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III – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

 

05- Ab initio, é preciso trazer ao cerne da questão o preceito jurídico da Lei 

8.666/93, em seu artigo 15: 

 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade 
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o 
caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas; 
II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às 
do setor privado; 
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades 
da Administração Pública. 
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 
§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para 
orientação da Administração, na imprensa oficial. 
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes 
condições: 
I - seleção feita mediante concorrência; 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços 
registrados; 
III - validade do registro não superior a um ano. 
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a 
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade 
de condições. 
§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando 
possível, deverá ser informatizado. 
§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante 
do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço 
vigente no mercado. 
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de 
marca; 
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em 
função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, 
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sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
estimação; 
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a 
deterioração do material. 
§ 8o O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido 
no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros. – Grifamos. 

 

06- Nota-se que a Lei de Licitações impõe como obrigação a especificação 

completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca, caracterizado como processo de 

padronização. 

 

07- No caso em epigrafe, foi realizado no Termo de Referência do Edital a 

especificação de forma detalhada no item 168, não estipulando marca, apenas descrevendo de 

forma minuciosa todos os requisitos necessários a atender a demanda da Administração 

Pública. 

 

08- Pertinente ao aludido, são os ensinamentos do Doutrinador Lucas Rocha 

Furtado: 

A decisão pela padronização, que visa a evitar que a Administração 
tenha de manter diversos contratos de assistência técnica dos bens que 
adquire, assim como igualmente evita que se tenha de manter diversos 
estoques de diferentes peças de reposição, deverá, além de ser 
fundamentada, obedecer ao princípio da eficiência. Importa, ademais, 
lembrar que a padronização não objetiva definir determinada marca 
como padrão, mas tão somente indicar as especificações do produto que 
o definem como o padrão a ser licitado por aquela unidade 
administrativa.( FURTADO, Lucas Rocha; Curso de licitações e contratos 
administrativos . 6. ed. rev. atual. e ampl. – Belo Horizonte : Fórum, 
2015.p1064). 
 

09- Perante o aludido pelo Doutrinador, verificamos que existe a 

possibilidade de padronizar objeto, desde que este imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas. 
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10- O Tribunal de Contas da União proferiu o entendimento no sentido que 

pode a Administração descrever o objeto de forma a atender às necessidades, desde que 

comprovada a existência de outras marcas que atendem esta necessidade: 

 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS. EQUIPAMENTOS 
DE REDES. SUPOSTO DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. AUDIÊNCIA 
DOS GESTORES. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO E DAS HIPÓTESES DE DIRECIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE 
OUTRAS MARCAS E MODELOS QUE PODERIAM ATENDER AO OBJETO. 
NÃO COMPROVAÇÃO DE DIRECIONAMENTO. OUTRAS FALHAS QUE 
DEVEM SER PREVENIDAS. CIÊNCIA AO ÓRGÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. O direcionamento da licitação mediante a descrição do objeto 
caracteriza-se pela inserção, no instrumento convocatório, de 
características atípicas dos bens ou serviços a serem adquiridos.  
(...) 
5. A descrição do objeto de forma a atender às necessidades 
específicas da entidade promotora do certame não configura 
direcionamento da licitação, mormente quando não há no edital 
injustificada indicação ou mesmo menção de marca específica e 
quando se verifica no mercado a existência de outros modelos que 
poderiam atender completamente as especificações ali descritas. (TCU 
01980420148, Relator: BRUNO DANTAS, Data de Julgamento: 
04/11/2015).(Grifamos) 

 

DENÚNCIA - PREGÃO PRESENCIAL - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - 
EXIGÊNCIAS DE ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO - ALEGAÇÃO DE 
DIRECIONAMENTO DO CERTAME - MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO 
TÉCNICO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS PELA AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - ARQUIVAMENTO 
DOS AUTOS. 1) No caso sob exame, a Unidade Técnica deste Tribunal 
verificou que três empresas de marcas diversas, apresentaram o 
equipamento em licitação conforme solicitado pelo órgão licitante, o 
que afasta as alegações da denúncia. 2) Decide-se pela improcedência 
da denúncia e arquivamento dos autos, determinando-se a intimação da 
decisão às partes. (TCE-MG - DEN: 873226, Relator: CONS. EDUARDO 
CARONE COSTA, Data de Julgamento: 08/11/2012, Data de Publicação: 
21/03/2013).(Grifamos) 

 

11- Nessa senda, a cláusula de 99% de não atolamento do papel sulfite A4, 

motivada pelo esperdício de folhas na ocorrência deste fenômeno, pela preservação do meio 

ambiente, bem como economia aos cofres públicos ao evitar desperdício exacerbado do 

material contratado, manifesta a necessidade técnica e de desempenho, sendo viável. 
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12- Conforme exposto pela jurisprudência não há o que se falar em 

direcionamento do certame, muito menos em ferir o principio da competitividade, visto que, ao 

fazermos uma breve pesquisa, encontramos 4 (quatro) marcas que preenchem o requisito 

exigido no edital. Como podemos ver: 
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13- Diante do exposto, podemos concluir que o certame esta em plena 

legalidade, que a claúsula questionada não restringe a sua competitividade, não se 

configurando como especificação exclusiva. 

 

IV – DA DECISÃO 

 

14- Logo, conheço da impugnação, para no mérito negar-lhe provimento. 

 

 

Coqueiral, 03 de julho de 2019. 

 

_____________________________ 

Helder Moreira de Abreu 
Pregoeiro 


