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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Emídio dos Santos - Bairro Barbalho - CEP 40301-015 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

DESPACHO SEM NÚMERO

 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

INSTITUTO FEDERAL, DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS SALVADOR
Rua Emídio dos santos s/n, Barbalho, Salvador-BA, CEP:40.301-015.

Telefone: (71) 21029547/996178012. E-mail: pregoeiros-ssa@ifba.edu.br
 
 

Procedimento      PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2021-
(23279.005635/2021-71)
Interessado        AROTEC IND. e COM. LTDA (CNPJ
53.273.215/0001-42)
Assunto: Resposta à impugnação apresentada por licitante
 
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO - PE 21/2021-CPL/DAP

 
Trata-se de pedido de impugnação formulado pela empresa AROTEC IND. e COM. LTDA (CNPJ
53.273.215/0001-42) ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2021, em trâmite neste Instituto através
do e-mail com data de 23/11/2021.
 
1. DA TEMPESTIVIDADE
1.1. De acordo com o Art. 24 do Decreto 10.024/2019 “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”. Não obstante, os parágrafos do caput destacam que:

1.1.1 § 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.
1.1.2 § 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do
certame. 
1.2 Conforme item 23.1 do Edital “Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital”.
1.3 Em face do exposto, e o recebimento desta peça deu‐se dia 23 de novembro de 2021, enviada pela
autora por meio eletrônico, temos que a impugnação é tempestiva, pelo que se passa à análise de
suas alegações.
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2. DA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA
2.1.       A Impugnante irresigna-se pela exigência contida no subitem 6.9. do edital, litteris:

2.1.1 O STF, nas ADI 3070/RN e ADI 2716/RO, já esclareceu que: “A licitação é um procedimento
que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um
duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais
vantajoso --- o melhor negócio --- e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem,
em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. Imposição do interesse
público, seu pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse público,
pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla
disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do
interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade
(isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração.”

2.1.2 Diante desses pressupostos, para a implementação do interesse público se faz necessária a
ampliação do prazo de entrega para 90 dias no item 02 - Aparelho detector de falhas para ensaios não
destrutivos por correntes parasitas e acessórios, sem o que a AROTEC ficará impedida de competir por
trabalhar com equipamento importado.

2.1.3 Ante o exposto, a AROTEC IMPUGNA, para o item 2 do presente Edital, o prazo de entrega
especificado no item 6.1, ou seja,“6.1 O prazo de entrega dos bens é de30 (trinta) dias, contados da
confirmação do recebimento da nota de empenho via e-mail, no seguinte endereço, Rua Emídio dos
Santos S/N, Barbalho, Salvador, Bahia, CEP: 40301-015, Laboratório de Inspeção Não Destrutiva,
sala L006, no horário das 08:00h às12:00h e das 13:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira”,
requerendo a sua ampliação para 90 dias.

 
3. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
3.1 Em princípio, cabe destacar que todos processos licitatórios do IFBA/Campus de Salvador é planejado
de acordo com o Art. 37 da CF, bem como, em linha com o Art. 2º e seus parágrafos do Decreto
10.024/2019, transcritos a seguir:

3.1.1 Art. 2º  O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são
correlatos.
3.1.2 § 1º  O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de
contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos
planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.
§ 2º  As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.

3.2 Ademais, observa, também, o Art. 3º. Da Lei 8.666/1993, que define que:

3.2.1 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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento);

3.3.  Ad initio, convêm destacar em ocasião pretérita, quando da elaboração do Edital analisou-se o seu
conteúdo  e verificou que todas as informações transcritas no Edital está em conformidade com a
legislação aplicada ao objeto a ser  licitado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7843.htm
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3.4.  A redação contida no subitem 6.1. do Termo de Referência, transcrito a seguir, não é requisito de
Aceitação e/ou habilitação, ao revés, é condição EDTALÍCIA para para a Administração receber o objeto.
O prazo não consiste em critério de aceitação e/ou rejeição da proposta, portanto não se trata de critério de
eliminação do certame, podendo ser estendido mediante solicitação previa da licitante vencedora, com a
devida justificativa para apreciação da administração;

3.4.1 6.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da confirmação do recebimento
da nota de empenho via e-mail, no seguinte endereço, Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho,
Salvador, Bahia, CEP: 40301-015, Laboratório de Inspeção Não Destrutiva, sala L006, no horário das
08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira.

3.5 Conforme já se manifestou a área demandante/técnica, no Despacho sem número PPGEM.SSA
2084960 e resportado para a empresa em seu questionamento Anexo PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -
HÉRICA MENEZES (2084691), “[...] do ponto de vista do uso no laboratório o prazo de entrega pode ser
mais dilatado.. 
3.6 Caberá a licitante vencedora, na impossibilidade de entregar no prazo estabelecido no Termo de
Referência, formalizar solicitação de dilatação, devidamente justificado, alegando os motivos que
justifiquem a dilatação do prazo de entrega.
3.7 Ademais, a Impugnante, ao que parece, confunde requisito para participação e exigências inerentes ao
critério habilitação/desclassificação da proposta com a fase de entrega do objeto licitado, após
adjudicação, homologação e assinatura da ata de registro de preço.

3.8 Nesse sentido, ensina o ilustre doutrinador MARÇAL JUSTEN FILHO[1]:

O direito de licitar, ainda que abstrato, não é absoluto. É um direito condicionado,
também na acepção definida pela doutrina processualista. O direito de licitar se
subordina ao preenchi mento de certas exigências, previstas na lei e no ato convocatório..
A Lei e o ato convocatório estabelecem certos requisitos como indispensáveis para a
disputa. A esses requisitos pode mos denominar de condições do direito de licitar. No
plano não jurídico, qualquer pessoa por de ter interesse (de fato) em formular proposta de
contratação à Administração Pública. O  próprio interesse público exige que somente
sejam consideradas propostas de contratação formuladas por quem esteja em condições
de executar satisfatoriamente a proposta formulada. Como visto, o princípio da
igualdade não significa que a Administração Pública possa aceitar proposta
formulada por quem não detenha condições de sua execução. Juridicamente, apenas é
titular de direito de licitar aquele que evidenciar condições de satis fazer as necessidades
públicas e preencher os requisitos previstos na lei e no ato convocatório [original sem
grifos].

3.9 Ao contrário do que alega a Impugnante, a Administração optou por especificar com mais clareza os
requisitos mínimos que farão a aquisição pugnar pelo interesse público, daí o maior conjunto de detalhes.

3.10 A qualidade do bem a ser adquirido é vital para o atendimento do interesse  público. Na lição de JOEL
DE MENEZES NIEBUHR[1], temos que:

3.10.1  o princípio mais  importante para a licitação pública é o da isonomia ou da igualdade entre os
licitantes;

3.10.2  o princípio da isonomia não demanda igualdade absoluta;

3.10.3 é permitido desigualar desde que o tratamento desigual seja legítimo e necessário, e que seja
amparado e justificado no interesse público;

3.10.4  o que determina se uma exigência é compatível ou  incompatível com o princípio da isonomia
é o interesse público.

3.11.       Na mesma linha, MARÇAL JUSTEN FILHO[1]leciona que o ato convocatório só pode conter
discriminação que se refiram à proposta mais vantajosa. Assim o ato  convocatório viola o princípio da
isonomia quando:
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a) estabelece discriminação desvinculada do objeto,

b) prevê exigência desnecessária e que não envolvam vantagem para a Administração;

c) impõe requisitos desproporcionados com necessidades da futura contratação;

d) adota discriminação ofensiva de valores constitucionais e legais.

________________________________________________

[1] 1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo:
Dialética, 2000, p. 302 e 303.

 

[1] 2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico, de acordo com o Decreto n° 5.450/05.
3° Ed. Curitiba: Zênite, 2005.

 

[1] 3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo:
Dialética, 2000.

_______________________________________________

3.12.       Ora, não há no Edital e em seus anexos qualquer discriminação ou exigência desnecessária,
tampouco requisitos desproporcionais no que se refere ao objeto do instrumento convocatório. Todos seus
termos foram exaustivamente discutidos e revistos previamente, tendo sempre em mira o interesse público
e a garantia da exequibilidade e a eficiência do futuro contrato.
3.13.       Ainda com base na vasta jurisprudência sobre contratação pública, os procedimentos licitatórios
buscam realizar dois fins, igualmente importantes: a seleção da proposta mais vantajosa à Administração e
a garantia da isonomia. A maior economicidade se apresenta quando a Administração assume o dever de
realizar a contratação menos onerosa e o particular se obriga a realizar a melhor e mais abrangente
prestação do serviço. A vantagem para a Administração também se traduz em benefício para  a
sociedade, não sendo salutar, com efeito, que o interesse privado de cada licitante  seja maior ao
interesse coletivo de obter uma contratação mais vantajosa (Grifo Nosso).
3.14.       O mesmo raciocínio se verifica nos ensinamentos do renomado RENATO GERALDO
MENDES[1], no sentido de que é preciso observar que em dadas situações  pode ser admitida e prevista
determinada condição que possa comprometer, restringir  ou mesmo frustrar a participação de alguns
interessados. Essa possibilidade está autorizada desde que a restrição seja justificável, sob o ponto de
vista técnico, econômico- financeiro ou outra natureza, observada a devida compatibilidade com o objeto.
3. 15.       Por derradeiro, o Egrégio Tribunal de Contas da União fulmina essa questão ao decidir que a
proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo não constitui óbice a que a
Administração estabeleça os requisitos mínimos para participação no certame considerados necessários
à garantia do contrato, à segurança e perfeição da obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou
ao atendimento  de qualquer outro interesse público [grifo nosso].
(fundamentação legal: art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei no 8.666/93).”. Enunciado de Decisão nº 351/TCU.
3.16.     Ainda nesse bojo, a Administração deve exigir dos participantes somente o  que for realmente
necessário para a adequada execução dos serviços, desde que respeitados os interesses administrativos e a
segurança da futura contratação, a fim de selecionar, dentre as inúmeras licitantes, a proposta que lhe
melhor aprouver, tendo  em vista precipuamente o interesse público e as exigências legais.
_______________________________________
[1] 4 MENDES, Renato Geraldo. Lei de licitações e contratos anotada. 6° ed. Curitiba: Zênite, 2005.
5 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e contratos. Orientações básicas. 3° ed. Brasília:
Tribunal de Contas da União, Secretaria de Controle Interno, 2006.
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________________________________________
3. 17.      Com efeito, a Administração não deve, ao seu bel prazer, estipular exigências que não aquelas
estritamente necessárias à execução do objeto. Tal situação, como já demonstrado, não ocorreu no
presente caso.
3.18. Por fim, os argumentos usados no pedido de impugnação remetem a exigências muito mais rígidas
do que a ora questionada. Não há qualquer direcionamento a grupos de empresas e não vemos como
cláusula contida no subitem 6.1. possa ser algo que impeça qualquer empresa de participar do certame,
bem como ser excluída do processo licitatório.
 
4. DA CONCLUSÃO
3.19.  Pelos motivos elencados, julgamos IMPROCEDENTE a impugnação apresentada , conheço do
pedido de impugnação por tempestivo, e no mérito, com lastro em todo o exposto, nego-lhe provimento,
mantendo em sua plenitude, todos os termos do edital, e por consequência, a abertura do certame na data
de 29/11/2021, conforme disposto no instrumento convocatório.
 
 

Salvador/BA, 24 de novembro  de 2021.
 
 
 

EURES BALTAZAR PEREIRA DA ROCHA
PREGOEIRO

SIAPE:0394158
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