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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2017.07.21.1 - SRP 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Fardamento Escolar, destinados aos alunos da 

Rede de Ensino do Município de Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no Termo de 

• 
Referência. 

Trata-se de análise de pedido de impugnação formulado pela empresa COSMA SILVA 

OLIVEIRA - ME em face do edital do Pregão epigrafado, cujo objeto é o Registro de Preços para 

Aquisição de Fardamento Escolar, destinados aos alunos da Rede de Ensino do Município de 

Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

Alega, em breve síntese, que o aglutinamento dos itens em lote único fere o caráter 

competitivo do certame em razão da incompatibilidade intrínseca do objeto, e sustenta, ainda, que a 

referida disposição dos itens vai de encontro à regra positivada no inciso IV do art. 15 e no § 1" do art. 

23 da lei de regência das licitações e contratações públicas que impõem o parcelamento do objeto em 

tantas parcelas quantas forem técnica e economicamente viáveis. 

É o breve relato da impugnação. 

Inicialmente, cabe apreciar a tempestividade da referida impugnação, averiguando se a 

mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido em lei. 

Analisando a peça impugnatória, observa-se que o impugnante interpôs a impugnação em 

tempo hábil, portanto, merece ter seu mérito analisado, visto que respeitou o prazo estabelecido na 

norma sobre o assunto. 
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DO MÉRITO 

De proêmio, convém frisar que a Administração Municipal objetivando adquirir 

fardamento escolar lançou a licitação em apreço, adotando para tanto a padronização de suas peças, 

para propiciar a organização e o desenvolvimento da rede escolar municipal, facilitando a 

identificação e o controle do acesso dos alunos ao ambiente escolar, e para contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem. 

É imperativo registrar que a lei de regência das licitações e contratações públicas, em seu 

art. 23, §1°, determina que: As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis ... 

É  cediço que a licitação orienta-se na busca da seleção da proposta mais vantajosa à 

administração. E é justamente na busca pela proposta mais vantajosa, que o Poder Público, quando 

do planejamento de uma aquisição pública, deve se pautar nos padrões de ordem técnica, de forma a 

garantir a eficiência de resultados. Bem por isso, não pode a Administração descuidar da análise da 

eficiência de cada contratação a ser realizada, sob pena de se gerar efeito contrário ao pretendido 

pelas normas que regulam os procedimentos licitatórios. 

Inicialmente, destaca-se que a Secretaria de Educação justificou no Termo de Referência 

a formação técnica do LOTE, fazendo-o nos seguintes termos: 

"Quanto à formação técnica do LOTE, os itens foram agrupados em LOTE 

em virtude dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, observando-se, 

inclusive as regras de mercado para comercialização dos produtos, de modo a 

manter a competitividade necessária à disputa. 

No objeto em tela caso fosse adotado o critério de julgamento por item 

geraria um número muito grande de vencedores para o atendimento de um 

mesmo objeto, o que dificultaria a coordenação das atividades. Desta Feita 

optamos pelo critério de julgamento menor Preço por LOTE. 

No que diz respeito ao principio da economicidade e em contratar a proposta 

mais vantajosa individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a 

administração pública e encarece o contrato final, haja vista também que os 
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licitantes possuem margem de negociação maior por estarem comercializando 

uma tabela (LOTE) do objeto licitado, desta forma na divisão por LOTE do 

objeto em tela há um grande ganho para Administração na economia de 

escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e 

consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela 

Administração." 

A doutrina pátria entende de forma induvidosa que o parcelamento das licitações somente 

pode ser feito se for tecnicamente viável, o que não é o caso em comento, verbis: 

"A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e 

econômica. Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for 

viável ou, mesmo, recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a 

integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é possível desnaturar 

um certo objeto, fragmentando-o em contratações diversas e que importam o 

risco de impossibilidade de execução satisfatória." (Marçal Justen Filho, in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 

2004, p. 209). 

Tal posicionamento é perfeitamente defendido na lei, orientando o comportamento dos 

agentes públicos. E em razão disto, o Município, no gozo do poder discricionário que lhe é conferido, 

pode no instrumento convocatório agrupar itens para uma maior eficiência nos processos de 

contratação, de acordo com os princípios do direito administrativo. 

Analisando o objeto licitado e as condições de aquisição - e não de prestação de serviços, 

como pensou o impugnante - vê-se que não seria tecnicamente viável a divisão da presente licitação 

em itens isolados. Logo, obedecendo a aspectos técnicos razoáveis e pertinentes, a aglutinação dos 

itens em um conjunto é induvidoso, pois representa uma alternativa válida no atendimento das 

necessidades impostas pelo principio da eficiência, de forma a assegurar a concretização do interesse 

público, amparado pelo sólido consenso doutrinário e jurisprudencial em tomo da possibilidade de 

não parcelamento do objeto quando técnica ou financeiramente inviável. 

Como é sabido, a administração tem ampla liberalidade para revisar qualquer ato 

administrativo, podendo modificá-lo ou invalidá-lo por motivo de legalidade, conveniência e 
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oportunidade ou, mesmo, por razões de ordem técnica que comprometam a eficiência do 

procedimento licitatório. No entanto, este não é o caso. O simples fato de um pretenso licitante 

insurgir-se contra as regas editalícias não toma esse edital, por si só, viciado, especialmente se tais 

exigências encontram fundamento na lei. 

Destarte, sabendo-se que, a rigor, em nosso ordenamento jurídico vige o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o particular, não se pode submeter os interesses da 

administração à simples vontade do particular, sob pena de propiciar a subversão dos valores 

vigentes. E é justamente por isso que não se pode dar guarida à irresignação. 

Portanto, sob o viés técnico, a Administração Municipal, no momento da prática do ato 

de selecionar a melhor proposta comercial, adotará, entre outros, os princípios da eficiência e da 

supremacia do interesse público, para resguardar a integridade do objeto da contratação. 

Sabe-se ainda que a maior vantagem do objeto licitado por agrupamento é o fato de 

vários certames serem desenvolvidos no mesmo procedimento, tomando-o, de um lado, mais célere 

e, de outro, menos oneroso, já que se possibilita a redução dos preços através do processo de 

economia de escala, além de otimizar o emprego de recursos humanos. Em sendo assim, 

considerando os beneficios que decorem desse modelo, entendo inexistir qualquer indício de 

restrição de participação na presente licitação. 

Por fim, cumpre, ainda, considerar que a divisão da licitação sub examen em itens 

isolados também não se mostra viável ante a necessidade de padronização das peças do fardamento 

escolar, pois somente assim se poderá garantir a ideia de uniforme escolar. De acordo com o 

dicionário Michaelis, o teimo "uniforme" encontra-se assim definido: "vestuário idêntico para todos 

os componentes de um grupo particular (militares, estudantes, profissionais etc.) e que serve como 

um modo de identificação." No dicionário Aurélio, encontram-se as seguintes definições: "vestuário 

que é idêntico para uma corporação inteira de indivíduos; que só tem uma forma; que não varia em 

nada, que é sempre o mesmo". 

A definição do objeto é condição para a formação da licitação, qualquer que seja a sua 

modalidade, sem a qual o procedimento licitatório não pode prosperar. Nesta assentada, infere-se que 

cabe à Secretaria de origem definir o objeto da licitação para atendimento das necessidades 
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levantadas. É o que anota a Lei do Pregão, em seu art. 30, inciso 1, determina que a autoWdide 

competente definirá o objeto do certame, litíeris: 

"Art. 30 
- A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

1 - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 

inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento; 

Sobre a importância da definição do objeto, anota Hely Lopes Meireiles, iii verbis: 

"O essencial é a definição preliminar do que a administração pretende realizar, dentro das 

normas técnicas e adequadas, de modo a possibilitar sua perfeita compreensão e 

quantificação das propostas para a contratação almejada." 

Considerando que a irresignação da impugnante refere-se ao aglutinamento dos itens em 

lote cuja definição concentra-se na esfera de competência da autoridade competente, conforme 

positiva a lei que rege a matéria, esta Pregoeira entende em conformidade com o que já fora definido 

à origem, dando-se por isso a manutenção das especificações adotadas no instrumento convocatório. 

Por todo o exposto, não há como se conceber o fracionamento pretendido pelo 

impugnante, razão porque IMPROCEDE a presente impugnação. 

Horizonte, 09 de agosto de 2017. 

eiro da Silva 

Pregoeira Oficial do Município 


