PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº. 130 -3635/2018
PREGÃO ELETRÔNICO: 011/2019
ÓRGÃO DE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E
ABASTECIMENTO – SEMAPA.
OBJETO: Aquisição de rações para peixes, insumos e sementes para distribuição às
Comunidades da Zona Rural, conforme projetos produtivos implementados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento - SEMAPA.
ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

1. DAS PRELIMINARES:
A Impugnação foi interposta tempestivamente por empresa interessada em participar do
certame acima epigrafado, nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, e artigo 18
do Decreto Federal nº 5450/2005.
Registre-se que o Pedido de Impugnação, após recebimento por esta Pregoeira e julgado,
eminentemente de decisão técnico administrativa, foi encaminhado para análise e
manifestação do órgão requisitante, isto é, Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e
Abastecimento/SEMAPA.
2. DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO
A empresa alega que o instrumento convocatório, já no preambulo, tem-se ali que o órgão
adotou o procedimento em que os participantes deverão oferecer lances pelo preço total
dos lotes o que subtende-se que o licitante interessado, ao propor seu preço no lote, o faz
cotando todos os itens, e que em razão disso, tal procedimento estaria contrário aos
princípios da legalidade, impessoalidade moralidade publicidade e eficiência previstos na
Constituição Federal, bem cimo, fere o princípio da competitividade entres os
participantes, uma vez que cada lote contem grande quantidade de itens, com as mais
variadas especificações. Vislumbrando-se óbice à participação no certame.
3. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer a Impugnante:
Diante do exposto, a empresa interessada em participar do certame impugna o edital
naquilo que se refere a cotação por lotes, buscando sua reforma para que a cotação seja
feita por itens.
4. DA DECISÃO E JUSTIFICATIVA DO ÓRGÃO REQUISITANTE
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Pois bem, em analise ao pleito da referida empresa, embora não tenha sido demostrado
pela mesma, qualquer vicio de ilegalidade que possa comprometer o presente processo
licitatório, valendo ressaltar que as condições estabelecidas no Edital de licitação devem
ser atendidas pelas licitantes interessados no certame.
Não vislumbramos qualquer empecilho em adequar o objeto do edital na forma por itens,
todavia, os atos administrativos devem ser fundamentados e justificados, inclusive, para
fins de controle. Dessa forma, a Administração deve analisar a pertinência e a viabilidade
da prática dos procedimentos a serem adotados, oportunizando a contratação mais
vantajosa sobre todos os aspectos (econômico, operacional, finalístico, etc.). Assim a de se
concordar que a divisão do objeto em ITENS, poderá proporcionar o aumento da
competitividade na disputa, muito embora o nosso entendimento é de que não haveria
prejuízo algum, quanto a possibilidade de divisão por lotes, que por assim dizer, seriam
compostos por vários itens, com a devida justificativa robusta para tal providência, sem
se olvidar de ser imprescindível que o agrupamento dos itens de cada lote tenha que ser
feito com cautela e em plena consonância com a prática de mercado, de modo a assegurar
ampla competitividade ao certame.
Por oportuno, colaciona-se a orientação do Tribunal de Constas da União, no sentido de
que a formação de grupos (lotes) deve ser precedida de forte justificativa conforme se vê
adiante:
“A opção de se licitar por itens agrupados deve estar acompanhada de justificativa,
devidamente fundamentada, da vantagem da escolha, em atenção aos artigos 3º, § 1º, I,
15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993; (...). A pesquisa de mercado, prevista no
art. 7º, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, deverá se conformar às características
do objeto a ser licitado, possíveis de impactar no preço pesquisado, a exemplo das
quantidades a serem adquiridas, do agrupamento de produtos e do critério de
regionalização dos lotes, definidos no Pregão SRP 96/2012;”4 (grifou-se) “29.
Do mesmo modo tem-se que a jurisprudência do TCU, consubstanciada na Súmula TCU
247, é pacífica no sentido de determinar a órgãos e entidades a adjudicação por itens
específicos e não por lotes, compostos de diversos produtos ou serviços a serem
adjudicados a um único fornecedor:
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SÚMULA TCU 247 “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 prejuízo 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”
Deste modo, entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla
concorrência, a ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros importantes
princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas contratações
como de fato está sendo o caminho percorrido no presente certame.
Sendo assim, nada obsta que o objeto possa ser adequado aos itens conforme observado
pela referida empresa, de modo a não se falar em ilegalidade ou alegação da existência de
cláusula “comprometedora ou restritiva do caráter competitivo”, uma vez que o certame
em voga prima por respeitar todos os princípios que rege a Administração Pública, e
principalmente primando pela melhor proposta, e consequente contratação que garanta o
atendimento do Interesse Público.
Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela interessada em participar do
certame, para, no mérito, dar provimento, admitindo a possibilidade para que a cotação
seja feita por itens nos termos da legislação pertinente.
Sendo assim, nada obsta que o objeto possa ser adequado aos itens conforme observado
pela referida empresa, de modo a não se falar em ilegalidade ou alegação da existência de
cláusula “comprometedora ou restritiva do caráter competitivo”, uma vez que o certame
em voga prima por respeitar todos os princípios que rege a Administração Pública, e
principalmente primando pela melhor proposta, e consequente contratação que garanta o
atendimento do Interesse Público.
Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa para, no mérito, dar
provimento, admitindo a possibilidade para que a cotação seja feita por itens nos termos
da legislação pertinente.
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5 - DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, pelas razões supra mencionadas, conheço a
presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, interposta pela empresa interessada em participar
do certame, e, no mérito, DEFIRO a solicitação da Impugnante, realizando a suspensão da
sessão previamente agendada para o dia 14 de fevereiro de 2019, para que sejam
realizadas as alterações pertinentes e legais no instrumento convocatório.
São Luís, 07 de fevereiro de 2019

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Central Permanente de Licitação – CPL
Pregoeira
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