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PROCESSO Nº. 0006119-93.2018.6.07.8100 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 07/2019 IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO 1. DOS FATOS Cuidam os autos de realização de registro de preços para provável e futuro fornecimento de
material de consumo – Acondicionamento e Embalagem, Material de Copa e Cozinha, Material de Limpeza e Produtos de
Higienização e Material de Proteção e Segurança a este Tribunal, na forma, quantidades e especificações constantes do
Anexo I (Termo de Referência) e demais regras estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 07/2019. O edital fora
publicado no dia 03/04/2019, ficando agendado o certame para o dia 16/04/2019. No curso do prazo para apresentação das
propostas, a empresa OXFORD PORCELANAS S/A ofereceu impugnação ao Edital, especificamente quanto ao agrupamento
de itens do pregão em lote único, alegando, em síntese, que: 1) é a maior indústria da América do Sul no segmento de
porcelanas e cerâmicas, razão porque tem interesse na participação do certame; 2) o descritivo dos itens 55 e 56 – Xícaras
com pires, em porcelana (total de 600 unidades) – do TR anexo ao Edital se assemelha aos produtos por ela
confeccionados; 3) no mesmo Lote 4 do TR, constam itens como vassoura, sabonete líquido, papel toalha, garrafa térmica,
flanela de algodão, entre outros que possuem fabricantes distintos, vez que notadamente refletem mercados diferentes; o
fato de manter todos os itens num único grupo certamente impede que empresas especializadas na confecção de cada um
dos produtos participem do certame; 4) tal fato compromete a competitividade e a qualidade do produto fornecido, visto
que a diversidade dos 42 itens do TR obriga o licitante vencedor a comprar grande parte dos itens por não pertencer ao
ramo do mesmo; também impede o ingresso de fabricantes na disputa, restringindo a participação na licitação somente a
revendedores, o que não é o caso para a empresa Impugnante e de muitos outros fornecedores da Administração Pública.
5) a separação dos itens trará ao certame maior competitividade e vantagens ao Órgão, haja vista que contratará empresas
especializadas em cada setor, recebendo um produto de qualidade superior ao que por ventura receberia da empresa
adjudicatária do lote. 6) o objetivo da Administração Pública em licitar é garantir que o produto seja adjudicado pelo melhor
preço possível, dando oportunidade para que fornecedores especializados em determinados ramos possam fornecer
produtos que sejam cotados a preços menores que os do mercado e, ao direcionar todos os itens num único grupo fere este
princípio, pois qualquer que seja a empresa que sagre-se vencedora deverá comprar de outros fornecedores diversos dos
itens cotados, tendo lucro inexistente, quiçá prejuízo. 7) a OXFORD, maior indústria do segmento de porcelanas da América
do Sul, com potencialidade de vencer com o menor preço, está sendo ilegalmente excluída do presente certame. Com base
nos argumentos colacionados na peça impugnatória, a ora Impugnante requer, como de praxe, a retificação do edital para
que a adjudicação dos itens do Lote 04 seja na forma MENOR PREÇO POR ITEM ao invés de MENOR PREÇO POR LOTE e,
caso não seja este o entendimento deste Tribunal, subsidiariamente pede que, no caso de negativa da separação de todos
os itens, os itens 55 e 56 sejam retirados do lote e sejam adjudicados isolados dos demais. Isto posto, passo à análise da
impugnação. 2. DA TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE Inicialmente, é de se dizer que, no tocante à tempestividade das
petições impugnatórias, o Decreto 5.450/2005, que regulamenta a modalidade Pregão, estabelece que: Art. 18. Até dois
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do
pregão, na forma eletrônica. § 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. § 2º
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. Considerando que a
abertura do certame ocorrerá no dia 16/04/2019 e que a petição foi encaminhada pela empresa e recebida por este Tribunal
no dia 10/04/2019, forçoso é reconhecer a TEMPESTIVIDADE DO PLEITO. Quanto à legitimidade para impugnar, o citado
Decreto esclarece que “qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão”. Desta forma, resta patente que
tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem impugnar editais de pregão. No tocante especificamente às pessoas
jurídicas, é de se dizer que, por serem mera ficção jurídica, devem ser representadas por pessoas físicas cujos atos lhe
serão imputados. Destarte, é indispensável a aplicação do instituto jurídico da representação, conforme o estatuto civil
vigente. Na presente situação, resta inconteste tanto a legitimidade do Impugnante quanto a existência de representante
investido de poderes para apresentar a petição ora apresentada. Isto posto, CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO da OXFORD
PORCELANAS S/A e, assim, passo a análise da peça apresentada. 3. DO MÉRITO O Edital do Pregão Eletrônico SRP n°
07/2019 assim dispõe, no subitem 6.2, verbis: Para o julgamento das propostas, observados todos os critérios
estabelecidos no corpo deste Edital e seus anexos, será levado em consideração, como critério de julgamento, o menor
preço por lote. O Anexo I ao Termo de Referência – Planilha de Itens, divide o certame em: Item 1, Lote 01 (Itens 2 a 6),
Lote 02 (itens 7 e 8), Lote 3 (itens 9 a 14) e Lote 04 (itens 15 a 55). Especificamente quanto a este ponto, a empresa
OXFORD PORCELANAS S/A apresentou impugnação ao Edital, tendo juntado vasto aparato normativo, entendimentos do
Tribunal de Contas da União e jurisprudência sobre o tema. Por fim, a empresa requer: a) que seja recebida a impugnação,
por tempestiva, nos termos da Legislação em vigor; b) que seja provida a impugnação, com a consequente aceitabilidade
de adjudicação dos itens do Lote 04 deste edital na forma MENOR PREÇO POR ITEM ao invés de MENOR PREÇO POR GRUPO.
c) subsidiariamente ao pedido anterior, no caso de negativa, que os itens 55 e 56 sejam retirados do LOTE e adjudicado à
parte dos demais. d) não sendo este o entendimento do Pregoeiro, que submeta a Impugnação à Autoridade Superior
competente para apreciação final. Instada a se manifestar, a Seção de Material de Consumos – SEMAC assim se
pronunciou: Solicito a suspensão do Pregão 07/2019 e o envio do autos a esta SEMAC para que os itens sejam reagrupados,
de forma que não se restrinja a competitividade nesta licitação. 4. CONCLUSÃO Pelo exposto, na qualidade de Pregoeiro,
decido: I. Conhecer do pedido de impugnação porquanto presente os requisitos de admissibilidade; II. No mérito, acolher a
impugnação para prover o pedido de alteração do edital. ANA LETÍCIA BRAGA SANTOS PREGOEIRA
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