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AO 

MUNÍCIPIO DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA/ES 

Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. º 
30.773.924/0001-91, situada a Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Centro, 
Viana/ES – CEP: 29.130-065. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
Processo Administrativo n.º 7281/2020 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
THIAGO BRAGA FREITAS DA CONCEIÇÃO, portador da cédula de RG N.º 

3.293.625 ES  e CPF N.º 146.415.247-00, vem através deste documento 
apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital com base no “Art. 41, § Inciso 1º  da lei 
N.º 8.666/93” que rege a Lei de Licitações e “Art. 18,  § Inciso 1º , 2º 

DECRETO Nº 5.450/05” que regulamenta a impugnação ao edital na forma 
eletrônica.  

 
 

 
1. DA TEMPESTIVIDADE 

Art. 41, INCISO 1º LEI Nº 8.666/93 

A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 

113. 
DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. 

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, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
§ 2º Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 

publicada nova data para realização do certame. 
 

 
 

2. DOS FATOS 

 
9.4.3. A proposta e os lances formulados pelo licitante através do sistema 

eletrônico deverão indicar o PREÇO TOTAL DO ITEM, LEVANDO EM 
CONSIDERAÇÃO A TOTALIDADE DO QUANTITATIVO INDICADO NO ANEXO 
VII (valor unitário do item X quantitativo total do item), expresso em Real 

(R$). 
 

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos 
no anexo VII deste edital.  
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10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no anexo 

VII serão automaticamente desclassificadas no momento de abertura das 
mesmas. 

 
12.2. A proposta escrita deverá ser preenchida contendo as especificações 
claras e detalhadas do objeto ofertado, valor unitário, valor total do item 

ofertado e valor global do lote, expressos em moeda corrente nacional (R$) 
com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X, XX) e por extenso, 

prevalecendo no caso de divergência os valores por extenso sobre os 
numéricos. 
 

12.3.2. A proposta deverá ser preenchida contendo as especificações claras 
e detalhadas do objeto ofertado, valor unitário, valor total do item ofertado 

e valor global do lote, expresso em moeda corrente nacional (R$) com até 
duas casas decimais após a vírgula (R$ X, XX) e por extenso, prevalecendo 
no caso de divergência os valores por extenso sobre os numéricos. 

 
3.2 Cada 04 livros (unidades) deverá ser acompanhado, de 01 (uma) 

Sacola Ecológica Personalizada, em Tecido PET Reciclado, com duas alças, 
tamanho proporcional para acondicionar os 04 (quatro) livros diferentes que 

compõem cada Kit, com as medidas mínimas de 40 x 40 x 15 cm largura x 
altura x profundidade, devendo o tamanho, a arte e modelo ser validado 
pela contratante. 

 
7. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

7.2 A comprovação de patrimônio líquido deverá ser equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor estimado para a contratação, conforme previsto na 
Lei 8.666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da 

proposta, por meio de índices oficiais.  
 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
11.1 A título de qualificação técnica, deverá haver a apresentação de 01 
(um) atestado de aptidão da empresa licitante, que comprove o 

atendimento do objeto deste Termo de Referência em características 
similares. Devendo o atestado ser compatível com a quantidade mínima de 

50% (cinquenta por cento), perfazendo um quantitativo mínimo 31.406 
(trinta e um mil, quatrocentos e seis) livros. O atestado deverá ser 
Fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentado em 

via original e/ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
da Administração Municipal de Viana ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. Este percentual se faz necessário para que a empresa comprove 
capacidade produtiva, técnica e financeira de atender ao quantitativo a ser 
contratado. 

 
ANEXO IV 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
2. TERMO DECLARATÓRIO 
2.1. Conforme modelo do ANEXO III, devidamente assinado. 
 

4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

f) Prova de Regularidade Fiscal do Município de Viana, ES; 
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3. DO DIREITO 
 

 
9.4.3. A proposta e os lances formulados pelo licitante através do 
sistema eletrônico deverão indicar o PREÇO TOTAL DO ITEM, 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TOTALIDADE DO QUANTITATIVO 
INDICADO NO ANEXO VII (valor unitário do item X quantitativo 

total do item), expresso em Real (R$). 
12.2. A proposta escrita deverá ser preenchida contendo as 
especificações claras e detalhadas do objeto ofertado, valor 

unitário, valor total do item ofertado e valor global do lote, 
expressos em moeda corrente nacional (R$) com até duas casas 

decimais após a vírgula (R$ X, XX) e por extenso, prevalecendo no 
caso de divergência os valores por extenso sobre os numéricos. 
12.3.2. A proposta deverá ser preenchida contendo as 

especificações claras e detalhadas do objeto ofertado, valor 
unitário, valor total do item ofertado e valor global do lote, expresso 

em moeda corrente nacional (R$) com até duas casas decimais após 
a vírgula (R$ X, XX) e por extenso, prevalecendo no caso de 

divergência os valores por extenso sobre os numéricos. 
 
A. 

O certame tem como objetivo adquirir livros para atender aos alunos dos 
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e Escolas Municipais  de 

Ensino Fundamental (EMEF) com finalidade de produzir Kit’s para a 
distribuição dos livros por determinados GRUPOS conforme descritos em 
seu Termo de Referencia – ANEXO I, mas usa como critério de disputa a 

participação dos licitante por LOTE/ITEM.  
O pregão com base na LEI N.º 10.520/02 tem como objetivo atingir a 

sua finalidade usando de critérios competitivos, claros e céleres, que 
possam trazer economia para administração publica em termos de custo e 
beneficio, sem que isto comprometa o caráter competitivo da disputa ou 

frustre algum principio constitucional no decorrer da licitação.  
Deste modo, observamos que o critério de disputa estipulado pela 

administração é ineficiente, uma vez que separado por LOTE/ITEM, o 
administração publica foge do objetivo do pregão que é FORMAR KITS PARA 
ATENDER AOS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS, usando o critério de 

disputa por ITEM e NÃO POR GRUPO, colocando a administração publica 
longe do objetivo real do pregão, pois torna a execução do projeto 

ineficiente e imensurável, uma vez que pode haver vários fornecedores para 
vários LOTES/ITEM, e por algum motivo, possa haver falha na execução da 
entrega do material, o que gera a incapacidade de formar KITs. Também 

pode se pontuar o numero de ATAS de SRP que a administração publica 
deverá gerar para cada licitante, sendo algo complexo para gerenciar. O 

objetivo pregão é obter livros para formação de KITS, em seu TERMO DE 
REFERENCIA podemos encontrar os GRUPOS que cada livro pertence e suas 
respectivas EDITORAS, desse modo, o critério de disputa teria que ser POR 

GRUPO EDITORIAL, englobando todos os livros em um só lote usando como 
referencia suas respectivas editoras e tendo por critério de disputa o 

MENOR PREÇO GLOBAL; ou POR GRUPO ESTUDANTIL e usando como 
critério de disputa O MENOR PREÇO GLOBAL DO GRUPO.  
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O modelo de disputa adquirido fere o principio da eficiência, conforme 

descrito em nossa constituição federal – Artigo 37, que diz:  
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (...) 
 

Também podemos usar como amparo a Lei N.º 8.666/93, Art. 3º, que diz:  
 
Art. 3º 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. 
Nota-se que o Art. 3º da Lei 8.666/93, deixa claro que o objetivo da 

licitação é selecionar a proposta mais vantajosa para administração publica 
usando do julgamento objetivo. A disputa por item distancia o objetivo da 

licitação e coloca a administração publica refém de circunstância que 
possam interferir no sucesso da licitação. A redução no numero de 
contratação coloca a administração publica num maior controle do 

gerenciamento de Atas, sendo capaz de reduzir maiores danos e riscos que 
possam ocorrer durante o fornecimento dos produtos. É comum que 

vejamos pregões com a mesma finalidade separando títulos por editora ou 
grupos estudantil, isso da ao licitante mais clareza para propor uma oferta 
vantajosa devido a relação com a sua respectiva editora de relacionamento 

e faz com que a administração publica tenha uma disputa mais dinâmica 
durante a sessão.  

 
 
10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos 

estabelecidos no anexo VII deste edital.  
10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no 

anexo VII serão automaticamente desclassificadas no momento de 
abertura das mesmas. 
 

B.  
Durante a condução da licitação, o pregoeiro analisará as propostas 

apresentadas pelos licitantes para verificar se estão em conformidade com 
os requisitos do edital. O Decreto nº 5.450/2005 estabelece o momento em 
que haverá a desclassificação do licitante, na hipótese de incompatibilidade 

entre a proposta apresentada e o valor estimado, ou seja, quando 
encerrada a etapa de lances e o pregoeiro examinar a proposta classificada 

e verificar a habilitação do licitante. 
Nesse sentido é o recente Acórdão nº 2.131/2016, do Tribunal de 

Contas da União – TCU, que deu ciência ao órgão público de que a 

desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em decorrência da 
apresentação de propostas cujos valores são superiores ao valor estimado 

afronta à Lei nº 10.520/2002 e ao Decreto nº 5.450/2005. 
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A clausula apontada no certame fere o principio da competitividade, 

restringindo o numero de participantes na disputa e limitando a participação 
dos interessados à fase de lances. O pregão eletrônico é dinâmico e no 

decorrer da disputa pode haver a diminuição da proposta inicial, tornando o 
pregão competitivo e vantajoso para administração pública.  

A licitação deve acontecer em condições que favoreçam a 

competividade dentro dos limites legais, o edital não pode haver clausulas 
que comprometam o caráter competitivo da licitação, uma licitação sem 

competição não vai gerar a melhor proposta para administração pública.  
Lei N.º 8.666/93, Art. 3º.  

Portando, toda e qualquer proposta superior ao estabelecido no edital 

deve estar habilitado para participar da disputa de lance para que haja 
competitividade entre os participantes, ainda assim permanecendo o direito 

da administração publica de solicitar uma adequação na proposta de preço 
do licitante afim de reduzir o valor final da sua proposta, tornando a 
licitação vantajosa e econômica.  

 
  

3.2 Cada 04 livros (unidades) deverá ser acompanhado, de 01 
(uma) Sacola Ecológica Personalizada, em Tecido PET Reciclado, 

com duas alças, tamanho proporcional para acondicionar os 04 
(quatro) livros diferentes que compõem cada Kit, com as medidas 
mínimas de 40 x 40 x 15 cm largura x altura x profundidade, 

devendo o tamanho, a arte e modelo ser validado pela contratante. 
 

C. 
O edital exige que seja entregue um material que não está descrito no 
Termo de Referencia com seu preço de referência, também não esclarece se 

o preço deste material está incluído junto aos preço de referência dos livros, 
deste modo, fica invisível ao licitante uma base para mensurar o custo do 

material e o valor final da sua proposta para que não haja prejuízo ao 
participante. A pesquisa de preço tem como base os artigos:  
 

   Lei 8.666/93, art. 15, § 1º: O registro de preços será precedido de ampla 
pesquisa de mercado. 

   Lei 8.666/93, art. 43, IV: ...conformidade de cada proposta (...) com os 
preços correntes no mercado. 
   Lei 10.520/01, art. 3º, III: dos autos do procedimento constarão (...) o 

orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos 
bens ou serviços a serem licitados. 

   Decreto 3.555/00, art. 8º, § 2º, II: ...propiciar a avaliação do custo pela 
Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços 
praticados no mercado. 

 Tal atitude tomada sem base legal para conduta deste ato fere o 
princípio constitucional da Legalidade, Moralidade e Impessoalidade, 

considerando que não serão todos os participantes que terão condições para 
elaborar uma proposta para disputa sem base de preço para mensurar o 
custo deste produto. Deste modo, esta clausula frustro o caráter 

competitivo da licitação e torna prejudicial a competição para outros 
participantes, ferindo também o principio da isonomia. 
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7. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

7.2 A comprovação de patrimônio líquido deverá ser equivalente a 
10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, 

conforme previsto na Lei 8.666/93, admitida a atualização para a 
data de apresentação da proposta, por meio de índices oficiais.  
 

D. 
A jurisprudência a respeito indica que não é admissível a exigência de 

capital e patrimônio líquido no mesmo edital. Mas, cabe exigir um ou outro, 
se necessário à execução do contrato. 

Conforme a Constituição Federal (Art. 37, XXI) no edital de licitação 

somente são permitidas as exigências de qualificação técnica e econômica, 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Nesse sentido, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir 
ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, criem restrições ou frustrem o seu caráter competitivo, ou 

estabeleçam qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato (Lei 8.666/93, Art. 3°, § 1°, I). 

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira pode 
abranger, conforme o caso, balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

do último exercício social; certidão negativa de falência ou concordata; 
prova de capital social ou patrimônio líquido até o limite de dez por cento do 
valor estimado da contratação, ou caução limitada a um por cento do valor 

estimado da contratação. 
A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante deve 

ser realizada através de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação, sendo vedada a 
exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta 

avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação.  Contudo, a empresa licitante deve ser habilitada, 

ainda que o seu balanço contábil revele índices de solvência ou de liquidez 
inferiores a um, desde que comprove possuir suficiente capital social ou 
patrimônio líquido. 

 
 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
11.1 A título de qualificação técnica, deverá haver a apresentação 
de 01 (um) atestado de aptidão da empresa licitante, que comprove 

o atendimento do objeto deste Termo de Referência em 
características similares. Devendo o atestado ser compatível com a 

quantidade mínima de 50% (cinquenta por cento), perfazendo um 
quantitativo mínimo 31.406 (trinta e um mil, quatrocentos e seis) 
livros. O atestado deverá ser Fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, apresentado em via original e/ou cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração Municipal de Viana ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. Este percentual se faz necessário para que a 
empresa comprove capacidade produtiva, técnica e financeira de 

atender ao quantitativo a ser contratado. 
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E. 

A qualificação técnica normalmente é comprovada por meio de 
apresentação de Atestatos de Capacidade Técnica, expedido por órgão 

governamental ou empresa privada, o qual em seu corpo venha 
descriminado de forma clara, contendo características, quantidades e 
descrição do material ou serviço prestado com nome do emissor e telefone 

de contato, não sendo necessário o reconhecimento de firma deste 
documento, pois em caso de diligencia a administração pública pode 

contatar o emissor do atestado involuntariamente. A exigência do 
reconhecimento de firma deste documento vai contra as diretrizes da Lei 
N.º 8.666/93:  

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

II - qualificação técnica; 
 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso.  
 

Portanto, basta que seja exigido a similaridade do documento com o objeto 
licitado sem propor numero ou quantitativo como prova de aceitação. O 

reconhecimento de firma também é desnecessário. A exigência imposta 
nesta cláusula fere o principio da legalidade. Artigo 37, caput, da 
Constituição Federal. Lei N.º 8.666/93, Art. 3º. 

 
 

ANEXO IV 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
2. TERMO DECLARATÓRIO 

2.1. Conforme modelo do ANEXO III, devidamente assinado 
 

4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
f) Prova de Regularidade Fiscal do Município de Viana, ES; 
 

 
 

 
 



8 
 

F. 

A exigência de prova como documento de habilitação do “Termo 
Declaratório” e da “Regularidade Fiscal do Municipio de Viana, ES” vai 

contra o roll de documentos estabelecidos na legislação.  
Lei N.º 8.666/93 estabelece os seguintes documentos para habilitação:  

 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a:  

I - habilitação jurídica;  
II - qualificação técnica; Ver tópico (1149 documentos) 
III - qualificação econômico-financeira;  

IV - regularidade fiscal.  
 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso consistirá em:  

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VII- A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  

 
Lei estabelece que para regularidade fiscal os documentos devam ser 

emitidos na sede do licitante interessado.  
 
 

 
4. DOS PEDIDOS 

 
Com base nos argumentos aqui apresentado, solicito as seguintes 
alterações: 

 
ALTERAÇÃO NAS CLAUSULAS:  

9.4.3. ; 12.2. ; 12.3.2. ; 

Critério de Disputa – MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE POR EDITORA.  
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EXCLUSÃO DAS CLAUSULAS: 

10.7. ; 10.7.1. ;  

EXCLUSÃO DA CLAUSULA: 

3.2 ; 
 

OU READEQUAÇÃO DA CLAUSULA QUE SEJA CAPAZ DE MENSURAR O 

CUSTO DO PRODUTO EXIGIDO E INDICAR COTAÇÃO DE PREÇOS 
PARA NORTEAR OS LICITANTES COMO ATENDER A ESTA 

SOLICITAÇÃO EM SUA PROPOSTA DE PREÇOS.  
 

EXCLUSÃO DA CLAUSULA: 
7. - 7.2 ;  

 

ALTERAÇÃO DA CLAUSULA: 
11.  

11.1 
NÃO EXIGIR QUANTITATIVO COMO BASE DE ACEITAÇÃO. 
NÃO EXIGIR RECONHECIMENTO DE FIRMA COM BASE DE 

ACEITAÇÃO. 
MANTER COMO BASE DE ACEITAÇÃO A SIMILIRIDADE DOS OBJETOS.  

 
EXCLUSÃO DAS CLAUSULAS: 

2. TERMO DECLARATÓRIO 

2.1. Conforme modelo do ANEXO III, devidamente assinado. 
 

4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
f) Prova de Regularidade Fiscal do Município de Viana, ES; 
 

NÃO EXIGIR COMO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO O TERMO 
DECLARATÓRIO.  

 
EXCLUIR A EXIGÊNCIA DA PROVA DE REGULARIDADE FISCAL DO 
MUNICIPIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.  

 
 

 
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 
procedente, com efeito de constar no Edital as alterações. 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a 
alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 

conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 
 
Nestes Termos 

Pede Deferimento. 
 

 
Cariacica, 08 de Setembro de 2020. 

Thiago Braga Freitas da Conceição 
RG. Nº 3.293.625 
CPF. Nº 146.415.247-00 


