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DESPACHO Nº 15/2021/CCL.EUN

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020/IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS

PROCESSO N° 23291.001202/2020-06 

 

1.  ADMISSIBILIDADE

A empresa ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ
34.021.009/0001-09, inconformada com os termos do Edital do Pregão Eletrônico 02/2020, apresentou
impugnação ao instrumento convocatório através do e-mail institucional compras-eunapolis@ifba.edu.br,
no dia 04/10/2021, às 17h18min.

A Lei nº. 10.520/02 é quem dita as normas à modalidade de pregão; no entanto, ela nada
diz com relação à impugnação ao edital. Quem delimita o tema é o Decreto Federal nº.10.024/2019:

Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública.

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias
úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

O prazo para que se possa apresentar razões de impugnação é de até 03 (dois) dias úteis
anteriores à realização da sessão, marcada para o dia 07/10/2021, ou seja, até o dia 04/10/2020.

Desta forma, o pedido de impugnação ao edital da empresa ADESTACK
AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA foi protocolado no limite da tempestividade.

 

2. DA IMPUGNAÇÃO

 Informo que a íntegra da peça está disponível no documento 2018911 será
disponibilizada também no sítio eletrônico do Instituto.

Resumidamente, a impugnante questiona a legalidade do Edital epigrafado, no tocante a
formação dos grupos G4, G5, G6 e G7 sob alegação de que a característica dos item impressora de
etiquetes e etiquetas adesivas são incompatíveis para a formação dos grupos, devendo ser licitados por
item. 

 

3. DA ANÁLISE DA PREGOEIRA E DO SETOR TÉCNICO

Inicialmente, há de se registrar que as condições fixadas no Edital e Projeto Básico
foram estabelecidas com estrita observância das disposições legais. 
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Cabe observar que conforme consta no Termo de Referência os itens que constam no
item G4, G5, G6 e G7 foram agrupados com intuito de evitar incompatibilidade da impressora de etiquetas
com seu insumo a etiquetas adesivas. Além disso, será necessária o insumo para a correta testagem do
equipamento durante o seu recebimento definitivo. 

A admnistração entende que em regra os itens devem ser adjudicado por item, conforme
consta na previsto na Súmula nº 247 do TCU. Entretanto, o mesmo Tribunal de Contas diz o seguinte a
cerca da possibilidade da Administração mediante justificativa expressa realizar a adjudicação por
Grupo/Lote:

A adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular. A Administração, de acordo com sua
capacidade e suas necessidades administrativas e operacionais, deve sopesar e optar, motivadamente, acerca
da quantidade de contratos decorrentes da licitação a serem gerenciados. ACÓRDÃO Nº 2796/2013 – TCU
– Plenário
9.2.1.2. no caso de itens agrupados, no processo licitatório respectivo, deve se fazer constar a justificativa da
vantagem da escolha, devidamente fundamentada”.  ACÓRDÃO nº 3.351/2015 – TCU  –  Plenário.

Portanto a djudicação por grupo por si só não configura violação da legalidade do
certame licitatório, desde que esteja devidadmente justificada a vantagem. 

Superada essa questão partimos para analise da elegação que os itens em questão são
incompatíveis para serem adjudicados em um mesmo grupos por possuirem natureza distinta, Os grupos
04, 05, 06 e 07 são compostos pelos mesmos itens (impressora de etiquetas e etiquetas
adesivas), conforme abaixo:

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA 
Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE TOMBO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO,
QUE SUPORTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR BRANCA
 
Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL ALUMÍNIO ESCOVADO,
ALTURA 2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIGLA DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR BRANCA. ROLO COM 1000 UNIDADES.

A reanalise da descrição dos itens verificou-se que os mesmos são comercializados por
seguimento distintos do mercado, uma vez que, as etiquetas adesivas demandam serviços gráficos
adicionais. Característica essa que não tinha sido verificada durante a formação dos grupos. Cabe ressaltar
que, este certame licitatório tem por objetivo atender a multiplos departamento administrativo, com
aquisição de itens muito distintos entre si. Desse modo, essa característica específica acabou não sendo
devidamente apreciada. 

 

4. DA DECISÃO

Assim, conheço a impugnação por tempestiva e no mérito, dou-lhe provimento, nos
exatos termos das razões acima expostas. Uma vez que, agrupar itens de seguimentos comerciais  distintos
poderá reduzir a competitividade do certeme o que é contratário aos interesses da administração e vai de
encontro aos dispositivos legais.

Manter esses grupos mesmo correndo o risco menor de incompatibilidade do insumo,
poderia frustar a aquisiação de ambos os itens, resultando no fracasso dos grupos 04, 05, 06 e 07.  Ressalto
ainda que a administração deverá se planejar para requirir ambos os produto em sua primeira entrega, de
forma concumitante para que seja possível o recebimento definitivo nos termos do edital e anexos.

Portanto, com intuito de aferior a maior competitividade possível ao certame licitatório e
reduzir possíveis duvidas, os grupos em questão serão suprimidos do pregão, onde os itens que os compõe
passarão a ser adjudicados pelo menor valor por item. O certame terá sua data de abertura da sessão
alterada para  data  posterior  que será divulgada no diário oficial e no sítio eletrônico institucional.

 
Sem mais a declarar, subscrevemo-nos 
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Em 17 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON FRANCIEL DE CASTRO, Pregoeiro(a),
em 18/10/2021, às 12:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Diretor(a) Geral do
Campus Eunápolis, em 18/10/2021, às 15:13, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2032815 e o código CRC C25F6DCB.
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