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Itabuna, 07 de junho de 2022

RESPOSTA à IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº209/2022
EDITAL: PREGÃOELETRÔNICO Nº 040/2022
OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO- (LIXEIRAS E CONTAINERS)

IMPUGNANTE (s): Pallet Rio Industria e Comércio Ltda

1. DOS FATOS E ALEGAÇÕES
A empresa Pallet Rio Industria e Comércio Ltda, interessada em participar da
licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022 destinada à
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO- (LIXEIRAS E CONTAINERS a ser
realizada no dia 10/06/2022, interpôs, tempestivamente, em 03/06/2022, nos
termos do artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93, impugnação ao edital da licitação
em epígrafe.
Requer a impugnante a alteração de exigências do edital por entendêlas restritivas à participação de interessados, apontando, em resumo, a
seguinte alegação:
1. Que seja retificado o edital do Pregão Eletrônico nº 040/2022, para
que se se retire a exigência do material licitado ser produzido a
partir do processo de “injeção”, passando a ser exigido também o
rotomoldado.
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2.DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO
Como bem se sabe, licitação é procedimento administrativo vinculado,
destinado à obtenção da melhor proposta para o contrato de interesse da
Administração. Dentre os princípios basilares da licitação, interessa-nos mais de
perto o da legalidade, por ser ele o limitador da ação do Administrativo, que
pode agir apenas dentro daquilo que estiver expresso na lei.
A licitação tem como objetivo garantir que todos os interessados possam
participar do processo em condições iguais (princípio da isonomia), selecionar
a proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável. Assim, pode-se dizer que o objetivo do edital é garantir que os
interessados participem em condições de igualdade, sendo selecionada a
proposta mais vantajosa para a Administração. Assim sendo, passa-se a
seguinte apreciação:
Alega a impugnante que a exigência em edital que o material licitado
seja feito no processo de injetado é uma clara violação ao principio da ampla
competitividade, além de afetar o que fala o artigo 3, da Lei nº 8666/93 que
aduz que é vedado cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustem o seu carater competitivo e estabeleçam preferenciais ou distionções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos lictantes.
Ademais, tal exigência editalícia fere ainda o Princípio da Eficiência, que
engloba preceitos de economicidade e “vantajosidade”, sendo certo que
este princípio preconiza a otimização da ação estatal, no sentido de se fazer
mais com menos, conferindo assim a excelência nos resultados.
A peça impugnatória foi remetida ao setor requisitante da contratação,
a saber, Coordenação de Higienização, tendo em vista tratar-se de questões
técnicas definidas no Termo de Referência que é uma providência necessária
na fase preparatória da contratação, sendo o documento assinado pelo titular
da pasta, através do qual esclarece e detalha o que realmente precisa
adquirir ou contratar, trazendo definição do objeto e seus elementos básicos,
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pautados em estudos técnicos em conformidade com a legislação pertinente
a cada objeto. É através dos dados constantes do Termo de Referência que se
elabora o Edital e o licitante é informado acerca do que a Administração quer
contratar/adquirir.
Acerca do pedido, o setor requisante teve o seguinte posicionamento:
“Independente do processo produtivo ( INJETADO OU ROTOMOLDAGEM), não
haverá comprometimento da qualidade do produto a ser adquirido, levandose em consideração a finalidade do uso.
Sendo assim, atende-se ao pleito da impugnação apresentado pela
empresa PALLET RIO e insere-se a palavra " rotomoldagem" aos descritivos dos
itens 1 e 2 do lote 04 do pregão eletronico 040.2022”
Desta forma, retifica-se a exigência do edital afim de atender o pleito da
empresa impugntante.
3- DA DECISÃO
Diante do exposto deponho conhecimento da impugnação
apresentada pela Pallet Rio Industria e Comércio Ltda, e considerando todos
os fatos alegados e considerações exaradas pela Coordenação de
Higienização, a Pregoeira no exercício regular de suas atribuições, DECIDE
pela PROCEDÊNCIA da impugnação interposta.
Esta é a decisão.
Publique-se

Sarah Bandeira Thame
Pregoeira
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