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AO ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT  

REF.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

045/2021 – Processo nº 0585/2021 

A empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José Merhy, 1266, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 06.213.683/0001-41, por intermédio do seu representante 

infra-assinado, vem tempestivamente e com fulcro no artigo 41º e seus parágrafos da Lei Federal 

nº 8.666/1993, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM IMPUGNAÇÃO em face do Edital do 

PREGÃO ELETRÔNICO em epigrafe, pelas razões de fato e de direito que passa a expor: 

1 – SÍNTESE FÁTICA  

O Município de Primavera do Leste, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, instaurou procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico visando 

“Aquisições de Materiais de Consumo e Permanentes de Informática”. 

Todavia, denota-se a presença de vícios que maculam todo o processo, cuja prévia 

correção se mostra indispensável à abertura do certame e a formulação de propostas.  

Face o interesse público evidente do procedimento em voga, por sua amplitude, 

SOLICITA-SE COM URGÊNCIA a análise do mérito deste Esclarecimento com Impugnação pelo (a) 

Sr. (a) Pregoeiro (a), a fim de evitar prejuízos maiores para o erário público, o qual certamente será 

lesado caso o Edital permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a demonstrar. 

2 – DAS RAZÕES  

A) DO DIRECIONAMENTO 
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O mencionado Edital, dispõe no descritivo técnico do item 2 – Lousa Digital, o que 

segue: 

 

Ocorre que o descritivo acima representa claro direcionamento ao modelo 86TR3BF-

B da marca LG, visto que é uma cópia fiel do descritivo encontrado no site da marca1, como se 

pode notar:  

 
1 Disponível em: <https://www.lg.com/sg/business/digital-signage/lg-86TR3BF-B>Acesso em 07/04/2021. 

https://www.lg.com/sg/business/digital-signage/lg-86TR3BF-B


 

R. JOSÉ MERHY 1266 – 82560-440 | CURITIBA – PR | +55 41 3019-7434| JURIDICO@SIEG-AD.COM.BR | WWW.SIEG-AD.COM.BR 
3/12 

 

Ainda, merece especial atenção o trecho que exige “bem como duas canetas 

Stylus”. Novamente, notamos que a caneta exigida se trata igualmente da caneta que 

acompanha o mesmo produto da marca LG, conforme consta no site. Inclusive, a frase é idêntica 

à do site, em uma tradução para o português: 

Nesse sentido, tem-se que a exigência não encontra cabimento, visto que a caneta 

“stylus” possui a mesma função que outras canetas próprias para lousa interativa, igualmente 

disponíveis no mercado.  

As restrições no tocante às especificações técnicas contidas no edital tem por única 

função restringir a participação de empresas capacitadas para atender às necessidades da 

Administração Pública que, apesar de igualmente ou ainda mais vantajosas, não trabalham com 

o produto equivocadamente exigido. 

Consequentemente, podemos concluir que o presente certame, da forma que foi 

redigido, estaria lesando gravemente o princípio da ampla concorrência, tendo em vista as 

exigências descabidas, e ainda impedem que o órgão licitante analise e possa receber uma 

oferta vantajosa, haja vista o direcionamento existente ao produto de um fabricante específico. 

Conforme dispõe a Súmula/TCU nº 270, “em licitações referentes a compras, inclusive 

de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para 

atender exigências de padronização e que haja prévia justificação” (grifo nosso), em consonância 
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com os artigos 14 e 38 da Lei nº 8.666/93. 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e 

indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 

indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 

oportunamente: [...] (grifo nosso) 

Diante disso, conclui-se que inexiste qualquer prévia justificativa para tal 

direcionamento, e as especificações do item não contêm indicação sucinta, de acordo com o 

artigo acima mencionado, visto que possui características únicas da marca LG, ocorrendo assim, 

um direcionamento. 

Ocorre, data venia, que tal direcionamento além de incoerente é também ilegal, 

como se pode verificar pelo artigo 7º, §5º da Lei nº 8.666/93: 

“Art. 7º, § 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em 

que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços 

for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato 

convocatório.” (grifo nosso)  

Ainda, corrobora tal assertiva a jurisprudência do TCU, as quais são firmes em indicar 

a necessidade de haver indicação de razões que motivaram a decisão de restringir a disputa a 

determinadas marcas, como se pode verificar a seguir: 

A indicação de marca no edital deve estar amparada em razões de ordem técnica, de forma 

motivada e documentada, que demonstrem ser aquela marca específica a única capaz de 

satisfazer o interesse público.  (Acórdão 113/16 – Plenário) 



 

R. JOSÉ MERHY 1266 – 82560-440 | CURITIBA – PR | +55 41 3019-7434| JURIDICO@SIEG-AD.COM.BR | WWW.SIEG-AD.COM.BR 
5/12 

A restrição quanto à participação de determinadas marcas em licitação deve ser formal e 

tecnicamente justificada nos autos do procedimento licitatório.  (Acórdão 4476/16 – 2ª 

Câmara). 

Outrossim, cumpre destacar o importante precedente do Tribunal de Justiça do 

Estado Paraná:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.TRANSPORTE 

PÚBLICO. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESSARCIMENTO 

INTEGRAL DO DANO.NATUREZA INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO. 

O dano material efetivamente causado pelo agente público ímprobo deve ser objeto de 

prova a ser produzida na fase instrutória. Não sendo possível estimar o valor da indenização, a 

indisponibilidade não pode se basear no valor máximo do contrato questionado, já que este 

valor não será o do prejuízo. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-PR - Ação Civil de Improbidade 

Administrativa: 11392306 PR 1139230-6 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, 5ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1297 13/03/2014) 

 

A exigência das características da marca LG deixa notório o direcionamento, 

ferindo-se o princípio da isonomia e estabelecendo preferências descabidas, sendo que tais 

exigências são provas cabais de que o produto especificado no termo de referência está 

direcionado para a marca LG e as empresas que comercializam seus produtos. 

Dessa forma, compreendendo que tal descrição trata-se de um equívoco por parte 

do órgão, entendemos que serão aceitas, para o item 2, além da subentendida LG, outras marcas, 

respeitando as características e variações personalíssimas de cada fabricante, porém, que sejam 

igualmente funcionais e vantajosas à Administração Pública, evitando assim, o direcionamento do 

certame. Está correto nosso entendimento? 

Caso nosso entendimento esteja errado, solicita-se que o Órgão demonstre, via 

estudo técnico, a necessidade da obtenção de uma lousa interativa com as características 

mencionadas em edital. 

B) DO VALOR DE REFERÊNCIA  
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Para o Item 2 – Lousa Interativa, o edital dispõe o valor referencial máximo de 

R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Ainda, a seção XI – “DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA”, 

em seu item 11.4, “c” dispõe: 

11.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que: (...) 

c) apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

Ocorre que o valor apresentado em edital, trata-se de montante absolutamente 

impraticável, visto que incompatível com o valor de mercado. Tal condição afetará qualquer 

licitante que pretenda participar do certame, visto que, no mercado atual não é possível 

encontrar um televisor comum de 86 polegadas por valor inferior a R$11.999,99, inclusive, alguns 

modelos ultrapassam R$20.000,00.  

Seguindo essa linha de pensamento, tem-se que pelo preço referencial não seria 

possível fornecer ao órgão sequer um televisor comum, quanto menos uma Lousa interativa, com 

tecnologia avançada e funcionalidades muito superiores àquela, como é possível concluir com 

uma rápida busca na internet2: 

 
 
2 Valores obtidos em pesquisa realizada no site de buscas “google”, em 07/04/2021. 
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Ainda, como comprovação do alegado, tem-se que, inclusive o modelo 

indiretamente descrito em edital, possui valor superior ao referencial, o que torna impossível o 

fornecimento: 

 

 

 

 

 

Veja-se que o aparelho exigido em Edital custa no site “Amazon” $5.015,00 (cinco mil 

e quinze dólares) – equivalente a R$27.818,00 (vinte e sete mil reais), e no site “Dateks”, sai pelo 
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valor de €5.985,75 (cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) – equivalente 

a R$39.580,58 (trinta e nove mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), valor muito acima do 

disposto em edital, ou seja, mesmo sem contar com os impostos de importação e lucro do fornecedor, o 

valor já ultrapassaria o determinado pelo órgão. 

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a 

necessidade de haver pesquisa de preços do órgão licitante que visa adquirir bens ou contratação 

de serviços:  

“Na contratação de bens e serviços de tecnologia da informação, é recomendável que a 

Administração adote medidas para avaliar real e fidedignamente o valor de mercado dos bens 

e serviços a serem licitados, realizando estimativas que considerem, além de pesquisa de preços 

junto a fornecedores, outras fontes, como, por exemplo, contratações em outros órgãos e 

entidades da Administração Pública. (TCU Acórdão 299/2011-Plenário, Relator: JOSÉ MUCIO 

MONTEIRO. Julgado em 09/02/2011)”.  (Grifo nosso)  

 

Desse modo, roga-se ao órgão que altere o edital no sentido de aumentar o valor de 

referência do item 2 – Lousa Interativa ou, alternativamente, admita propostas acima do valor de 

referência estabelecido em edital. 

C) DO PRAZO DE ENTREGA 

Ainda, ao analisarmos o diploma em questão, no que se trata da Cláusula quarta – 

Critério de Recebimento e Local de entrega, no tópico 4.3, tivemos dúvidas a respeito do seguinte 

trecho: 

4.3. O prazo para entrega do material é de no máximo 15 (quinze) dias corridos, 

contados a partir do primeiro dia do recebimento da Autorização de Fornecimento 

(AF); 

Acredita-se que as exigências em relação a prazos, como a entrega de material, 

apresentam uma profunda distinção em razão da naturalidade da sede de cada licitante, de 
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modo que as empresas mais distantes do município de Primavera do Leste ficariam deveras 

prejudicadas com o prazo estabelecido, cabe ainda dizer que tal distinção é vedada pelo inciso 

I, § 1º do artigo 3º da Lei de Licitações.  

Sabe-se que, em razão do princípio da eficiência, se impõe à Administração Pública 

que esta realize suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. Todavia, 

cumpre aqui ressaltar que além do Órgão instaurador da licitação, aqueles que se prestam a 

fornecer para a Administração Pública também possuem o dever de honrar tal princípio, de modo 

a atender a Administração Pública da melhor forma, e lhe entregar produtos que satisfaçam sua 

necessidade o quanto antes.  

Porém, como já somos conhecedores, as condições de tráfego das rodovias 

brasileiras não são as melhores, assim como a Lei nº 13.103/2015 que impõe redução da jornada 

de trabalho para motoristas, aumentando assim o prazo para transportes de mercadorias. 

Ademais, vivenciamos uma situação diferente: o enfretamento da pandemia 

COVID-19! Com isso, as rodovias apenas permitem tráfego livre de materiais de saúde e afins, as 

transportadoras também diminuíram sua frota, tendo em vista medidas de conter a transmissão 

do Coronavírus. 

Além disso, tem-se que os produtos exigidos em edital, com especial atenção ao item 

2 – lousa interativa, tratam-se de produtos importados e de valor elevado (os quais dificilmente são 

tidos em estoque), de modo que as restrições internacionais devido à pandemia, vem a prejudicar 

ainda mais a logística dos objetos, vindo a retardar o prazo de entrega. 

Em vista de tal conjuntura, tem-se que, apesar de todos os esforços, pode ocorrer 

que fornecedores localizados em cidades mais distantes e que não possuem produtos de 

tamanha vultuosidade em estoque, não consigam honrar fielmente o prazo estipulado em edital. 
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Por outro lado, é de amplo conhecimento o princípio da igualdade entre os 

licitantes, também conhecido como princípio da isonomia, o qual preceitua que a 

Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou 

privilegiar nenhum licitante. Desde que preencham os requisitos exigidos, todos os que tiverem 

interesse em participar da disputa devem ser tratados com isonomia. 

Em suma, o que gostaríamos de esclarecer é:  

Entende-se que, em razão do princípio da isonomia, visando colocar os licitantes no 

mesmo patamar de igualdade, em caso de demonstrada necessidade, mediante justificativa 

plausível (considerando distância e a atual conjuntura) o órgão estaria aberto a futuras propostas 

de prorrogação de prazo de entrega por parte do licitante vencedor. Está correto nosso 

entendimento? 

Caso nosso entendimento esteja errado, roga-se, desde logo, para que o prazo de 

entrega seja prorrogado para 60 dias. 

3 - DO DIREITO  

Os objetivos da licitação são: a escolha da proposta mais vantajosa, garantir o 

mesmo tratamento para todos os licitantes e promover o desenvolvimento nacional sustentável.  

Segundo o princípio da igualdade entre os licitantes, também conhecido como 

princípio da isonomia, a Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, 

sem prejudicar ou privilegiar nenhum licitante. Desde que preencham os requisitos exigidos, 

todos os que tiverem interesse em participar da disputa devem ser tratados com isonomia. A 

importância da licitação para a Administração Pública está expressa no artigo 37, XXI, 

da Constituição Federal da República. 

Assim, o referido princípio dos administrados perante à Administração Pública, ao 
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ser aplicado à licitação pública, transmuda-se no princípio da igualdade de condições a todos 

os concorrentes, que adquire caráter de princípio constitucional mediante a sua inclusão no 

texto da Carta Magna, acima transcrito. 

Já o princípio da proposta mais vantajosa, preceitua que “vantajosa” não é aquela 

que aparenta ser a mais barata, mas sim aquela que apresenta, numa análise subjetiva do objeto, 

mais benefícios à Administração Pública. Logo, o licitante vencedor será aquele que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço.  

Nesse sentido, urge trazer à baila o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região:  

ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. RECUSA DE DOCUMENTO. RIGORISMO FORMAL. MERA 

IRREGULARIDADE FORMAL. PREVALÊNCIA DA RAZOABILIDADE. FINALIDADE DE ESCOLHA DA 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. PREVALÊNCIA. Conflita com a finalidade precípua do instituto da 

licitação a inabilitação de licitante que apresentou cópia simples de documento 

comprobatório da visita ao Cartório Eleitoral de São Lourenço do Oeste da 49ª Zona Eleitoral 

(item 1.1.3), exigido pelo item 5.4.3 do Edital. O art. 32 da Lei 8.666/93, aplicável 

subsidiariamente à Lei 10.520/02 (que instituiu o pregão no âmbito da Administração Pública 

Federal), deve ser interpretado em consonância com a exata contextualização da exigência 

nele contida(...) deve prevalecer sempre o interesse público - apanágio primaz da atividade 

administrativa - na escolha da melhor oferta em detrimento do rigorismo formal. Na espécie 

dos autos principais, em frontal dessintonia com o espirito que justifica a existência do 

procedimento licitatório, restou preterida uma empresa que apresentou uma proposta mais 

vantajosa, oferecendo a prestação do serviço objeto do certame por um custo menor para 

a Administração. (TRF4, AG 2007.04.00.030586-3, TERCEIRA TURMA, Relatora CARLA EVELISE 

JUSTINO HENDGES, D.E. 05/03/2008) (Grifo nosso)  

Sendo assim, é obrigação da Administração Pública buscar a proposta mais 

vantajosa (melhor qualidade pelo menor preço), todavia, para isso, é necessário que sejam 

estabelecidos critérios uniformes de aceitação, de modo a colocar todos os licitantes no mesmo 

patamar de igualdade. 

4 - DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer a solicitante:  
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A) Que o órgão esclareça que serão aceitas, para o item 2, além da subentendida 

LG, outras marcas, respeitando as características e variações personalíssimas de 

cada fabricante, porém, que sejam igualmente funcionais e vantajosas à 

Administração Pública. 

B) Que o edital estabeleça valor de referência para o item 2 – Lousa Interativa 

compatível com o mercado ou, alternativamente, admita propostas acima do 

valor de referência estabelecido em edital. 

C) Que o órgão esclareça que em caso de demonstrada necessidade, mediante 

justificativa plausível (considerando distância e a atual conjuntura) o órgão estaria 

aberto a futuras propostas de prorrogação de prazo de entrega por parte do 

licitante vencedor do item 2. 

Para garantir a competitividade do certame, aguardamos que sejam respondidos 

nossos esclarecimentos e atendida nossa impugnação, uma vez que o mesmo restringe a 

participação e a competitividade. 

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

da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para 

tanto. 

Termos em que, pede Deferimento. 

Curitiba, 08 de abril de 2021. 

 ____________________________________________________________ 

SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 

CPF: 792.323.299-72 
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