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KAMILA ALVES CHIANCA

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Jurídico Santa Clara Empório 
Gourmet [juridico.emporiosantaclara@gmail.com]

Enviado em: sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 15:42
Para: cpl@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] IMPUGNAÇÃO - PE_37/2018
Anexos: IMPUGNAÇÃO - PE_37.0218 - TRE.pdf; ATT00140.txt

Categorias: Categoria Vermelha

Boa tarde, prezado.  
Segue anexo a Impugnação referente o Pregão Eletrônico nº 37/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
 
--  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSESSORIA JURÍDICA  

SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET  
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ILMO SENHOR PREGOEIRO E R. EQUIPE DE APOIO DO TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  

 

 

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 37/2018 

Processo SEI nº: 0005119-58.2018.6.07.8100 

 

SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI - ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 29.139.266/0001-00, NIRE/JCDF nº 53.6.00255.10-1, com 

sede na Quadra C-1, lote 1/12, nº 618, Edifício Trade Center, Taguatinga - Centro, CEP: 82.010-010, 

Brasília – DF, vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar: 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

nos termos do §2°, do artigo 41, da Lei nº 8.666/93 - aplicável por força do artigo 9º da Lei Federal 

nº 10.520/02 - e artigo 18 do Decreto Federal nº 5.450/2005, bem como no Capítulo 14 do édito 

licitatório, pelas razões de fato e na observância aos ditames legais aplicáveis à espécie infra 

demonstrados: 

 

I.  DA IMPUGNAÇÃO – DESCRIÇÃO DE PRODUTOS DE FORMA GENÉRICA E 

RESTRIVA DO CERTAME 

Ao decidir representação que apontava irregularidades em um pregão, o TCU 

reafirmou o seu entendimento de que a redação dos editais deve ser clara e objetiva de forma a evitar 

erros ou contradições que dificultem seu entendimento, levem a interpretações equivocadas ou 

dificultem a compreensão dos licitantes quanto às condições estabelecidas. 

Segundo o voto contido no acórdão 2441/17-P, não poderia ser diferente, uma vez 

que o edital vincula todos os participantes e o próprio Estado em relação às cláusulas públicas.  

Assim, a presença de cláusulas contraditórias ou contrárias à lei afugenta potenciais 

participantes do certame, impede a ampla concorrência, bem como que seja obtida a proposta que 

melhor atenda às necessidades do órgão. No mesmo sentido: Ac. 3014/15-P e 3559/14-2ª C. 

À vista disso, a Impugnante pretende apontar situações que devem ser esclarecidas 

por esta comissão, facilitando a compreensão de determinados itens e evitando-se interpretações 

equivocadas e divergentes. 

À luz das correções que devem ser promovidas por este órgão licitante, no item a 

seguir, as imprecisões do objeto licitado novamente inviabilizam a formação de proposta, tendo em 

vista a multiplicidade de produtos no mesmo item. Os itens a seguir possuem descrições em 

desacordo com a realidade comercial, preços diferentes conforme o seu sabor, bem como de acordo 

com o seu peso o produto possui variação de valores. Neste debate, vejamos alguns itens que 

merecem especial atenção desta respeitável Equipe Licitatória. 

Conforme podemos observar no Lote 1, itens 1, 2, 3 e 4, as suas descrições 

obstam a apresentação de proposta com preço correto, já que este mesmo produto encontramos com 

gramatura, peso, tamanho, unidade da caixa do produto diferentes, e, assim, com diferentes valores 

no mercado. Alguns saches, por exemplo, possuem 15 gramas outros 10 gramas, caixas com 10, 15 
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ou 20 unidades. Vejamos a descrição consignada no Termo de Referência, e descrições nos links 

abaixo: 

 

https://www.oetker.com.br/chas-de-ervas/chas-de-ervas-15-saches/cha-de-hortela-15-saches.html 

https://www.extra.com.br/Bebidas/cha/chaemsache/cha-hortela-leao-10g-cx-com-10-saquinhos-

matte-leao-8930800.html?gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue9_eH1awlg3PrHX-

O6w2EsT6Kz0IwqBepp5Qcn52lJqBPP65NRWGXsaArLOEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_s

ource=gp_pla&idLojista=13710&s_kwcid=AL!427!3!306385535508!!!g!573951173274!&utm_cam

paign=Alim_Bebidas_Shopping&ef_id=W-4FkwAAEE6OeuvR:20190104163154:s 
 

Já nos itens isolados 10 e 12, enfrentamos a mesma dificuldade de apresentar uma 

proposta que se adéque ao exigido, já que não identificamos se o açúcar do item 12 é refinado, e no 

item 10 não identificamos qual a gramatura, tamanho, unidade, e caixa do produto. Vejamos: 

 

 

Cada descrição destes produtos possuem preços diferentes, e devido ao fato do produto 

não conter especificação precisa, a formação de preço será prejudicada e conduzirá os participantes em 

prejuízo na ocasião de formularem suas propostas.  

As descrições destes objetos não especificam com objetividade os produtos, logo, 

imperioso se faz descrições que não permitem a criatividade futura do Contratante, o que poderá 

conduzir os participantes em vasto prejuízo, já que diversos sabores integram os mais baratos aos 

mais caros do mercado, bem a especificação detalhada da gramatura, peso e embalagem.  

Desta forma, o licitante não poderá ofertar um valor mais preciso e competitivo, 

nem mesmo o peso unitário do item em diversos produtos foram divulgados. Assim, resta 

impossibilitado que o licitante apresente com precisão sua proposta. 

Sendo assim, a revisão na descrição dos produtos se faz necessária para que não 

ocorra cerceamento na concorrência, a isonomia entre os licitantes prepondere e não ocorram 

prejuízos aos princípios licitatórios vigentes. 

Diante disso, demonstrado os itens que merecem ser reformados e/ou adequados, fato 

que obsta a justa competitividade e melhor aquisição pelo ente público, conforme exposto nesta 

impugnação, ao passo que manter estes itens desta forma promoverá futuros problemas, restrição na 

competitividade e prejuízo ao erário. 

https://www.oetker.com.br/chas-de-ervas/chas-de-ervas-15-saches/cha-de-hortela-15-saches.html
https://www.extra.com.br/Bebidas/cha/chaemsache/cha-hortela-leao-10g-cx-com-10-saquinhos-matte-leao-8930800.html?gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue9_eH1awlg3PrHX-O6w2EsT6Kz0IwqBepp5Qcn52lJqBPP65NRWGXsaArLOEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&idLojista=13710&s_kwcid=AL!427!3!306385535508!!!g!573951173274!&utm_campaign=Alim_Bebidas_Shopping&ef_id=W-4FkwAAEE6OeuvR:20190104163154:s
https://www.extra.com.br/Bebidas/cha/chaemsache/cha-hortela-leao-10g-cx-com-10-saquinhos-matte-leao-8930800.html?gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue9_eH1awlg3PrHX-O6w2EsT6Kz0IwqBepp5Qcn52lJqBPP65NRWGXsaArLOEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&idLojista=13710&s_kwcid=AL!427!3!306385535508!!!g!573951173274!&utm_campaign=Alim_Bebidas_Shopping&ef_id=W-4FkwAAEE6OeuvR:20190104163154:s
https://www.extra.com.br/Bebidas/cha/chaemsache/cha-hortela-leao-10g-cx-com-10-saquinhos-matte-leao-8930800.html?gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue9_eH1awlg3PrHX-O6w2EsT6Kz0IwqBepp5Qcn52lJqBPP65NRWGXsaArLOEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&idLojista=13710&s_kwcid=AL!427!3!306385535508!!!g!573951173274!&utm_campaign=Alim_Bebidas_Shopping&ef_id=W-4FkwAAEE6OeuvR:20190104163154:s
https://www.extra.com.br/Bebidas/cha/chaemsache/cha-hortela-leao-10g-cx-com-10-saquinhos-matte-leao-8930800.html?gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue9_eH1awlg3PrHX-O6w2EsT6Kz0IwqBepp5Qcn52lJqBPP65NRWGXsaArLOEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&idLojista=13710&s_kwcid=AL!427!3!306385535508!!!g!573951173274!&utm_campaign=Alim_Bebidas_Shopping&ef_id=W-4FkwAAEE6OeuvR:20190104163154:s
https://www.extra.com.br/Bebidas/cha/chaemsache/cha-hortela-leao-10g-cx-com-10-saquinhos-matte-leao-8930800.html?gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue9_eH1awlg3PrHX-O6w2EsT6Kz0IwqBepp5Qcn52lJqBPP65NRWGXsaArLOEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&idLojista=13710&s_kwcid=AL!427!3!306385535508!!!g!573951173274!&utm_campaign=Alim_Bebidas_Shopping&ef_id=W-4FkwAAEE6OeuvR:20190104163154:s
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II.  DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

A União Federal e seus Estados, como responsáveis pela regulamentação da ordem 

social, apresentam um conjunto de normas que expressam valores de harmonia e convivência social que 

são representados pelos princípios jurídicos. 

Os princípios constitucionais dão coesão ao sistema jurídico e condicionam a 

existência e validade das normas infraconstitucionais à perfeita sintonia com os fundamentos que 

transmitem. Dessa forma, tornam-se conceitos formadores de direito e todas as normas existentes no 

mundo jurídico, sendo que devem ser compreendidos à luz desses princípios. 

Calha destacar o princípio da vinculação ao edital que é de observância essencial, e 

caso seja desatendido pode gerar nulidade do procedimento. O artigo 3º da Lei 8.666/93, tem o seu 

sentido explicitado no artigo 41, segundo “a Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige 

que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação 

constantes do edital. 

O princípio dirige-se tanto à Administração, como aos licitantes, pois estes não 

podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório; se de deixarem, serão 

considerados desclassificados. 

Quando a Administração militar estabelece, no edital, os itens para a formação de 

preço, os participantes do certame devem realizar suas propostas com base nesses elementos. Ora, se 

for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, 

burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele 

que se prendeu aos termos do edital será prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro 

licitante que os desrespeitou. 

Inobstante reconhecido esmero de todos servidores desse órgão licitante, porém, é 

evidente que as exigências contidas no edital representa óbice à participação de muitos concorrentes 

com proposta vantajosa à Administração, o que atenta contra a exigência legal de preservação do 

caráter competitivo do procedimento licitatório, positivado no inciso I do § 1°, do art. 3° da Lei de 

regência, in verbis: 

“Art. 3
o
 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 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. 

§ 1
o
  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 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, ressalvado o disposto nos §§ 5
o
 a 12 deste artigo e no art. 3

o
 da Lei 

n
o
 8.248, de 23 de outubro de 1991;” (Grifos editados) 
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Diante disso, demonstrado as determinações editalícia que obstam a justa 

competitividade e melhor aquisição pelo ente público, conforme exposto nesta impugnação, ao passo que 

manter a entrega dos itens licitados em órgãos com mais de 1.000 Km de distância sem a devida 

contraprestação e composição dos custos promoverá futuros problemas, restrição na competitividade e 

prejuízo ao erário. 

 

III. DOS PEDIDOS 

Diante de todo exposto requer: 

a) Que sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a correção 

necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o 

procedimento que se iniciará; 

b) Tendo em vista que a sessão pública eletrônica está designada, requer, ainda, 

seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à 

solução dos problemas ora apontados, considerados os equívocos no edital ora apontados; 

c) A correta adequação dos itens supra informados, já que demonstrado restrição de 

produtos e/ou descrição genérica, obstaculizando a competitividade, conforme amplamente exposto nesta 

impugnação, ao passo que a manutenção destes itens é flagrantemente ilegal, devendo esta comissão 

licitante promover sua modificação; 

d) Caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a 

irresignação da ora impugnante, para que a Licitante impetre o mandado de segurança para que o 

certame seja interrompido e as irregularidades sanadas. 
 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 
 

Brasília - DF, 4 de janeiro de 2019. 

 

 

SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI - ME 

CNPJ nº 29.139.266/0001-00 

 

 

 

 


