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JULGAMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO  
AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2019-SRP 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.004131 
OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE JOGOS 
E BRINQUEDOS EDUCATIVOS. 
IMPUGNADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Pregoeiro(a) responsável 
pelo Pregão Presencial nº 092/2019-SRP. 
 

I – DO RELATÓRIO 
Tratam-se de dois pedidos de esclarecimento, o primeiro nomeado como PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO COM IMPUGNAÇÃO ao ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL nº 
092/2019-SRP, protocolizado por e-mail no dia 11/05/2020, por parte da empresa  18 COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 20.174.368/0001-83, onde pleiteia a 
retificação do Edital do Pregão Presencial nº 092/2019-SRP. 

 
O segundo trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e alternativamente impugnação ao 

ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL nº 092/2019-SRP, protocolizado por e-mail no dia 
11/05/2020, por parte da empresa  MARISELIA ALVES CHAVES (JM SERVIÇOS), inscrita no CNPJ 
nº 36.213.704/0001-90, onde objetiva esclarecer dúvida e aceitabilidade de demais produtos em 
comparação com a especificação do item 159 do Termo de Referência do Pregão Presencial nº 
092/2019-SRP e, alternativamente, sugere a impugnação do Edital ao final. 

 
II – DA TEMPESTIVIDADE E DA ADMISSIBILIDADE  

Primeiramente, cabe registrar a tempestividade dos referidos pedidos de esclarecimento 
ao ato convocatório da licitação, visto que foram enviados no dia 11/05/2020, conforme 
comprova registro de e-mail junto ao e-mail institucional. Desse modo, atende ao prazo 
preconizado pelo item 22.2 do Edital, posto que apresentado em até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas, fixada para o dia 13/05/2020. 

 
No que tange aos pedidos de impugnação não preenchem os requisitos formais de 

admissibilidade.  
 
A admissibilidade formal tem fulcro do atendimento das condições previstas no Edital, 

especificamente, no item 22.3, onde estabelece que, os pedidos de impugnação, devem observar os 
seguintes critérios: 

 
a) Serem dirigidos ao (à) Pregoeiro (a) Oficial devidamente fundamentados e 
acompanhados da documentação pertinente, devidamente autenticados (ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos aditivos ou contrato 
social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de 
pessoas jurídicas, conforme o caso), e instruídos com o número do Pregão e do 
Processo Administrativo; 
 
b) Estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovação 
da aptidão do signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser 
anexado o instrumento procuratório. 

 

Como os pedidos de impugnação não foram protocolados e não se encontram instruídos 
com os documentos referidos pelo item 22.3 do Edital, os mesmos serão apreciados apenas 
como pedido de esclarecimentos.  

 
Contudo, caso exista eventual necessidade de retificação do Edital a mesma será avaliada.  
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III – DO MÉRITO  
A requerente JM SERVIÇOS demonstra interesse na alteração da especificação do item 159 

do Termo de Referência, primeiro questiona se serão aceitos equipamentos que possuem manuais 
impressos e/ou digitais, posteriormente questiona a escolha do Órgão Gerenciador pelo “sistema 
fechado”, alegando que este possui desvantagens em relação aos demais produtos com “sistema 
aberto” tratando de uma possível limitação na qualidade do produto, caso seja aceito somente o 
sistema adotado pela Administração, além de alegar restrição na competitividade. 

 
A requerente 18 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP questiona pontos 

específicos do Termo de Referência e sustenta que o Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 092/2019-
SRP apresenta alguns pontos a serem esclarecidos, primeiro questiona se serão aceitos 
equipamentos que possuem manuais impressos e/ou digitais na interpretação do trecho: “Esta tela 
deverá apresentar ícones grandes acompanhados da descrição geral do aplicativo e do nome do 
mesmo”.  

 
Posteriormente a mesma empresa questiona a exigência de que “O usuário final não deve ter 

permissões de fechar o sistema principal de manuseio dos aplicativos.” (sistema fechado) alegando 
possível restrição na competitividade, com a escolha da respectiva característica. Por fim alega a 
impossibilidade do agrupamento dos itens em lotes, contrariando os princípios da isonomia e da 
competitividade. 

 
No que se refere aos critérios de aceitabilidade do item 159, quanto aos questionamentos 

das empresas em relação aos equipamentos que possuem manuais impressos e/ou digitais, 
verifica-se que o edital é bem claro ao determinar que a descrição geral do aplicativo 
obrigatoriamente deverá estar apresentada na própria tela, com ícones grandes, 
acompanhados da descrição geral. As próprias empresas citam em seus pedidos o texto expresso 
com a especificação, não há qualquer possibilidade de entendimento diverso ou ponto a ser 
esclarecido na referida especificação, vejamos:  

 
“Item 159 - MESA INTERATIVA DIGITAL - [...] Esta tela deverá apresentar 
ícones grandes acompanhados da descrição geral do aplicativo e do nome do 
mesmo” (grifo nosso) 

 
Em nenhum trecho da especificação do item possui a descrição ou a autorização de que os 

equipamentos tenham apenas manuais impressos e/ou digitais. Portanto, não há margem para 
interpretação diversa ou em aceitabilidade de produtos com especificações diferentes da exigida 
no instrumento convocatório.  

 
Observa-se que as empresas requerentes formulam pedidos de esclarecimento sobre as 

especificações do objeto em si, apenas para tecer questionamentos sobre a eleição das mesmas pela 
Administração, em face de outras várias opções existentes no mercado.    

 
No que tange ao trecho citado por ambas empresas que diz “O usuário final não deve ter 

permissões de fechar o sistema principal de manuseio dos aplicativos.”, e as alegações efetuadas pelas 
mesmas sobre uma possível série de desvantagens referentes a escolha do sistema escolhido 
“sistema fechado”, é possível concluir que razão não assiste às empresas requerentes. 

 
A definição das especificações do objeto é uma ação discricionária do Órgão 

solicitante, e será estabelecida exclusivamente por ele mesmo, em conformidade com as 
necessidades de fornecimento que deverão ser atendidas. Por outro lado, obviamente que essa 
definição não pode estar em desconformidade com as práticas de oferta em relação ao produto, pois 
deverão submeter-se às condições gerais de aquisição e características semelhantes aos produtos 
disponíveis no mercado, desde que supram inicialmente as necessidades da Administração, com o 
fim de evitar exigências desproporcionais e restrição indevida da competitividade. 
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Importante ressaltar que embora a escolha da especificação do objeto seja 
discricionária, ou seja, fixada mediante os critérios estabelecidos pela conveniência e 
oportunidade por parte do Órgão solicitante, este deve utilizar como critérios para fixação do 
mesmo, além do atendimento às suas próprias necessidades, as características de produtos em 
observância aos produtos disponíveis no mercado, como base e fonte comparativa de adequação. 

 
Considerando as fundamentações recebidas resolvemos diligenciar e buscar maiores 

informações com os responsáveis técnicos pela elaboração da especificação e Termo de Referência. 
Em contato por meio telefônico com os mesmos, recebemos a informação de que o Órgão solicitante 
optou pelas características definidas em razão da segurança dos usuários finais (crianças a 
partir de 3 anos de idade). Outro aspecto importante que foi observado é a busca pela maior 
conservação dos produtos adquiridos, uma vez que uma diversidade de professores e crianças 
teriam acesso as mesas digitais, e a opção pelo “sistema aberto” possibilitaria alterações 
indesejadas e consequentemente danos ao sistema e necessidade constante de manutenção e 
prejuízos, o que se busca evitar.  

 
Portanto, observa-se que a Administração prioriza a segurança e conservação no 

manuseio da mesa digital, ainda que com isso tenha que adquirir aplicativo fechado. Além de que 
as especificações técnicas do produto a ser adquirido são feitas, reitere-se, com base em um juízo 
discricionário, uma vez que dentre todas as tecnologias disponíveis no mercado a Administração 
teve que escolher aquela que melhor satisfaz suas necessidades operacionais, considerando as 
características do cotidiano e o meio em que as mesas digitais serão disponibilizadas. 

 
Assim, é inócua a sugestão de comparação de produtos diversos daqueles especificados no 

Termo de Referência, pois podem não satisfazer as necessidades técnicas e operacionais do órgão 
demandante da licitação, o qual presume-se que tenha planejada a melhor solução.  
 

Por fim, sobre o último tópico objeto do então pedido, em síntese, a suscitante alega que o 
Edital afrontou a legislação vigente no momento em que agrupou em lote único diversos itens 
divisíveis, resultando em restrição na participação de licitantes interessados.  

 
Verifica-se com a leitura do Edital que razão não lhe assiste, é evidente que o critério de 

julgamento do certame é o menor preço por item, tal fato pode ser verificado com a simples leitura 
do Edital ou qualquer de seus anexos, especificamente, consta do próprio preâmbulo do Edital por 
exemplo. 

 
Portanto, esclarecemos que a divisão dos itens em grupos no edital, foi meramente para fins 

de organização dos produtos, houve a aglutinação de itens em grupos, de acordo com a sua 
respectiva categoria/semelhança, a nomenclatura escolhida para os grupos são lotes, entretanto, 
não servem como critério de julgamento do certame, sendo aceita proposta individuais para 
cada item, tal como esclarece o item 5.2 do Termo de Referência, por exemplo.  

 
Destaque-se que na licitação por itens, cada item é considerado como uma licitação 

autônoma e independente, que apenas processa-se de forma conjugada em um único procedimento, 
conforme ensinamentos de Marçal Justen Filho:  

 
“Na licitação por itens, há um único ato convocatório, que estabelece condições 
gerais para a realização de certames, que se processarão conjuntamente, mas de 
modo autônomo. (...) A autonomia se revela pela faculdade outorgada aos licitantes 
de produzir propostas apenas para alguns itens. Os requisitos de habilitação são 
apurados e cada proposta é julgada em função de cada item. Há diversos 
julgamentos, tanto na fase de habilitação quanto na de exame de propostas. 
Mesmo que materialmente haja um único documento, haverá tantas 
decisões quanto sejam os itens objeto de avaliação. (grifo nosso) 
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Se não bastasse, o item do Edital estabelece expressamente que será levado em 
consideração o valor unitário do item: “8.2.2. As propostas classificadas serão selecionadas para a 
etapa de lances, sendo considerado o valor unitário do item para os lances verbais...”. 

 
Ante o exposto, é inequívoco no ato convocatório que o critério de julgamento será o de 

MENOR PREÇO POR ITEM. E a mera organização dos itens em lotes não tem o condão de mudar o 
critério de julgamento estabelecido no instrumento convocatório de certame. 

 
Diante do exposto, são prestados os devidos esclarecimentos, além de julgar-se totalmente 

improcedentes quaisquer impugnação e/ou pedido de retificação do Edital, por conseguinte, 
deixa-se de promover quaisquer alterações no ato convocatório da licitação, em razão das 
mesmas, mantendo-se incólume o Edital do Pregão Presencial nº 092/2019-SRP.  

 
Segue, igualmente, intacta a data inicialmente fixada para realização desta licitação. 
 

IV – DA CONCLUSÃO  
Por oportuno, como apenas foram prestados os devidos esclarecimentos e não foram 

conhecidas as impugnações deixamos de submeter o presente procedimento licitatório ao Senhor 
Secretário Municipal de Educação. 

 
É como decidimos. 
 

Gurupi-TO, aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2020. 
 
 
 
 

Marcelo Adriano Stefanello 
Pregoeiro  

Decreto nº 475/2020 
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