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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2017.09.15.1 - SRP 

OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações de serviços 

especializados em manutenção preventivamente e corretiva, incluído e reposição de peças, na 

frota de veículos patrimoniais do Município de Horizonte-CE, conforme especificações contidas 

no Termo de Referência. 

Trata-se de análise de pedido de impugnação formulado pela empresa COMTRAC - 

COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA., em face do edital do Pregão epigrafado, cujo objeto 

é o Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações de serviços especializados em 

manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, na frota de veículos patrimoniais 

do município de Horizonte-CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

Alega, em breve síntese, que o Edital que regulamenta o certame acima identificado deve 

ser retificado no Item "6.4" em detrimento da omissão do edital quanto o cumprimento do artigo 27 

combinado com o artigo i l, ambos da Lei 8.666193, pelo qual a Impugnante questiona a não previsão 

da exigência da comprovação econômico-financeira, mais especificamente quanto à apresentação do 

balanço patrimonial dos participantes do certame, sob o palio da garantia que a licitante vencedora 

tenha condições de prestar o serviço ou produto licitado. 

Aduz ainda a Impugnante que, o Item "9.3" do Termo de Referência, que especifica os 

quantitativos de horas referente a Hora/Homem, foi excluído o item de manutenção para as máquinas 

pesadas, ficando o mesmo impossibilitado de prestar serviços de manutenção conetiva e preventiva 

para as máquinas, constando apenas o fornecimento de peças como prevê o Item "9.2", subitem 4. 

É o breve relato da impugnação. 
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Inicialmente, cabe apreciar a tempestividade da referida impugnação, averiguando se a 

mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido em lei. 

Analisando a peça impugnatória, observa-se que o impugnante interpôs a impugnação em 

tempo hábil, portanto, merece ter seu mérito analisado, visto que respeitou o prazo estabelecido na 

norma sobre o assunto. 

DO MÉRITO 

O exame da validade ou invalidade dos atos praticados durante o processo de licitação, 

passa obrigatoriamente pela análise à luz dos princípios norteadores da atividade exercida pelos 

administradores durante o certame público. 

Princípios esses, enumerados e divididos por José dos Santos Carvalho Filho em 

princípios básicos (princípios da legalidade da moralidade, da impessoalidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo) e correlatos (princípios da competitividade, da indistinção, da inalterabilidade do edital, do 

sigilo das propostas, do formalismo procedimental, da vedação à oferta de vantagens e da 

obrigatoriedade). 

É cediço que, num procedimento licitatório, o Edital é considerado lei tanto para a 

Administração quanto para os licitantes ou qualquer dos interessados. 	A partir do momento da 

publicação do instrumento convocatório, sabe-se que as regras ditadas em tal documento devem ser 

cumpridas, a não ser nos casos em que forem eivadas de ilegalidade. 

Tendo a Constituição, em seu art. 37, XXI, bem como a Lei N° 8.666/93, em seu teor, os 

princípios norteadores, e sendo este Município cumpridor de todos esses princípios, e em especial 

respeito ao princípio da igualdade dos licitantes e da livre concorrência, e ainda em especial atenção 

ao insculpido no art. 30, § 1°, 1, da Lei 8.666, que veda cláusulas ou condições que a restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo da Licitação ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato. 
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

No caso em tela, vem o impugnante combater supostas exigências indevidas relacionadas 

ao objeto, abordadas nas impugnações, cujo julgamento esta Comissão passa a proferir: 

É imperativo registrar que a lei de regência das licitações e contratações públicas, em seu 

art. 23, §1°, determina que: "As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis 

É cediço que a licitação orienta-se na busca da seleção da proposta mais vantajosa à 

administração. E é justamente na busca pela proposta mais vantajosa, que o Poder Público, quando 

do planejamento de uma aquisição pública, deve se pautar nos padrões de ordem técnica, de forma a 

garantir a eficiência de resultados. Bem por isso, não pode a Administração descuidar da análise da 

eficiência de cada contratação a ser realizada, sob pena de se gerar efeito contrário ao pretendido 

pelas normas que regulam os procedimentos licitatórios. 

o Quanto ao primeiro ponto questionado pela Impugnante, entende esta Comissão de 

Pregão do Município de Horizonte-CE, pelo não acolhimento, pelo que se abaixo demonstra abaixo. 

Como é sabido, o rol apresentado no artigo 31 da Lei 8.666/93 é exemplificativo, e não 

taxativo, ou seja, a administração no uso de sua discricionariedade pode exigir todos ou não, pelo que 

vai depender da conveniência de cada processo licitatório. 

Em decorrência da não exigência do balanço patrimonial no Edital por parte da Comissão 

de Pregão não afronta o princípio da legalidade, nem muito menos a garantia do caráter competitivo 

do certame, como quer fazer crê a Impugnante, posto que, a matéria aqui ventilado esta repousada na 

jurisprudência dominante, como se vê nos julgados que abaixo se segue: 
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A Segunda Câmara do TCLJ - Tribunal de Contas da União se manifestou da seguinte 

forma sobre o assunto: 

GRUPO 1— CLASSE VI— SEGUNDA CÂMARA 
TC 001.178/2014-8 
Natureza: Representação. 
Unidade: Companhia Docas do Pará - CDP. 
Representante: 	TPA Consultoria e Tecnologia Em Informática Ltda. (CNN 
10.673.280/0001-52). 
Interessada: J.F.O. Comércio e Serviço Informática Ltda. (CNPJ 04.615.649/0001-78). 
Advogados: Mauro Cesar Lisboa dos Santos (OAB/PA 4.288) e outros, Luiz Gustavo 
Rocha Oliveira Rocholi (OAB/MG 72.002) e outros. 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR. INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DESCUMPRIMENTO 
DO EDITAL NO EXAME DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E 
FRAUDE NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. IRREGULARIDADES 
NÃO CONFIRMADAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE FALTA DE 
PLANEJAMENTO DO CERTAME E ESTUDO DE VIABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO. RECOMENDAÇÃO. 

No mesmo sentido manifestou-se o Tribunal Regional Federal da 53  Região: 

TRF-5 - Remessa & Offício REOI4 C 465522 CE 0009057-35.2008.4.05.8100 (TRF-5)  
Data de publitação: 22/07/2009 
Ementa: ADMINISTRATIVO. 	MANDADO 	DE 	SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO INDEVIDA. 	EXIGÊNCIAS 	ILEGAIS 	E 
DESNECESSÁRIAS. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICA-FINANCEIRA E TÉCNICA. SEGURANÇA MANTIDA. 1. É ilegal a 
exigência de .que o balanço patrimonial esteja acompanhado dos termos de abertura e 
encerramento do livro diário registrado na Junta Comercial, uma vez que não há previsão 
na Lei n.° 8.666 /93 nesse sentido. 2. Não se mostra suficiente para 
a inabilitação da impetrante em certame licitatório o não preenchimento de formulário 
intitulado "relação de serviços do responsável técnico", já que além de não haver, no 
Edital n.° 011/2008 - CEFETICE, cláusula que determine a apresentação da relação de 
serviços do responsável técnico, o art. 30 da Lei n.° 8.666 /93 não inclui tal documento 
dentre os exigidos para demonstração da qualificação-técnica da empresa licitante. 3. 
Remessa improvida. 
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Merece destacar, que a Administração Pública tem a prerrogativa de se valer de todos os 

elementos de caráter econômico-financeiro previstos no Artigo 31 da Lei 8.666/93, mas no sentido de 

que lhe é facultado a exigência destes, e não obrigatório. 

Ocorre que, que a despeito dos precedentes jurisprudenciais colacionados à peça 
impugnatória, a interpretação do artigo 31 da Lei de Licitações nos remete a uma outra 
interpretação. 

Como se sabe, a própria lei, na tentativa de assegurar à administração urna ferramenta 
que pudesse obrigar os licitantes a assumir suas obrigações, bem assim garantir ao Poder Público o 
devido ressarcimento em razão de eventuais penalidades impostas àqueles que não mantiverem suas 

• propostas, comportarem-se de modo inidôneo, de má-fé ou cometerem fraude, frustrando o objetivo 
do certame, instituiu a possibilidade de exigência de "garantia pela manutenção da proposta". A 
citada exigência busca, assim, resguardar as públicas administrações dos licitantes que participam das 
licitações públicas oferecendo propostas para executar obras, serviços e fornecimentos sem. no 
entanto, assumir e honrar as obrigações levadas a efeito. 

Essa garantia, conforme tratada na própria lei, está limitada a 1% (um por cento) do valor 
estimado do objeto da contratação e pode ser prestada nas mesmas modalidades e critérios previstos 
no capta e § 10 do artigo 56 da Lei de Licitações. Logo, se a própria lei assegura a exigência de 
garantias econômicas para o cumprimento das obrigações por parte dos licitantes, não há falar-se em 
ilegalidade da exigência de garantia de proposta. 

Segundo o artigo 31, da Lei de Licitações, disposto de forma exaustiva e cumulativa, 
podem ser exigidos a título de qualificação econômico-financeira, BALANÇO PATRIMONIAL, 
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA e GARANTIA DE PROPOSTA 
(limitada esta a 1% do valor da licitação), verbis: 

e 	"Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

- BALANCO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

II - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física; 

III - GARANTIA nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § lodo ari. 
56 desta Lei, LIMITADA A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DO 
OBJETO DA CONTRATACÂO"  (grifo nosso) 
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Mais adiante, ao tratar sobre compras para entrega futura e execução de obras, o § 2° do 
mesmo diploma autoriza à administração exigir uma das seguintes exigências: 1-Capital Mínimo; 2-
Patrimônio Líquido ou 3- Garantia de Execução (prevista no artigo 56, § 10),  conforme se vê do texto 
abaixo: 

'4§ 22  A Administração, nas compras para entrega futura e NA EXECUCÃO DE 
OBRAS E SERVICOS  poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 
previstas no § 12  do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de GARANTIA AO 
ADIMPLEMENTO DO CONTRATO A SER ULTERIORMENTE CELEBRADO. 
(destaquei) 

Com efeito, deve ser registrado que, segundo o texto legal, a garantia tratada no § 2° do 
artigo 31 é a garantia de execução do contrato,  disposta no § 10  do artigo 56 da Lei de Licitações, 
em nada coincidindo com a garantia de proposta (esta prevista no artigo 31, III da LLic). Note-se, 
que se o legislador quisesse proibir a exigência da garantia de proposta cumulada à exigência de 
capital mínimo, teria se referido no parágrafo 21  do art. 31 à garantia prevista no artigo 31, inciso III, 
e não à garantia do artigo 56, § 10. 

E tanto é verdade que na parte final do citado parágrafo (§ 2° do artigo 31) o texto legal 
informa que a exigência de tal garantia tem como finalidade GARANTIA AO ADIMPLEMENTO 
DO CONTRATO A SER ULTERIORMENTE CELEBRADO. 

Ora, a garantia do contrato não se confunde com a garantia de proposta. Tais garantias 
(de proposta e de execuço de contrato) têm finalidade completamente diversa. Enquanto a garantia 
de proposta tem como escopo a manutenção da proposta até a subscrição do contrato, a garantia do 
contrato visa justamente estabelecer mecanismos voltados ao adimplemento do contrato celebrado. 
Da mesma forma deve ser entendida a cobrança de capital social, que muito mais que garantir a 
proposta ofertada, tal exigência destina-se a verificar a saúde financeira da licitante de forma a 
assegurar se a mesma cumprirá o contrato celebrado ou não. 

Portanto, a dicção do parágrafo segundo do artigo 30 é clara e incontestável, no sentido 
de não poder ser cobrada de forma cumulativa capital social mínimo e garantia de EXECUÇÃO 
CONTRATUAL (OU GARANTIA DO 610  DO ART. 56),  nada dizendo respeito quanto a eventual 
vedação à cobrança de garantia de proposta, até porque possuidora de finalidade distinta à traçada na 
citada norma. 

Note-se que segundo os princípios básicos de hermenêutica jurídica, a interpretação de 
dispositivos normativos deve se dá à luz do princípio da razoabilidade. 

A razoabilidade na interpretação dos dispositivos legais busca compreender, investigar e 
revelar o conteúdo, o significado e o alcance das normas que o integram. E uma atividade de 
mediação que toma possível concretizar, realizar e aplicar as normas do certame segu 	o 
dispositivo editado. 
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Modernamente têm-se buscado a interpretação das normas por intermédio de um 
conjunto de métodos e de princípios, uns e outros desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência 
com base em critérios ou premissas - filosóficas, metodológicas, epistemológicas - diferentes mas, 
em geral, reciprocamente. complementares, tentando evidenciar o caráter unitário da interpretação das 
leis. 

Assim, a interpretação dessas normas é fundamentalmente um principio de controle (tem 
como função assegurar a unidade da interpretação e da aplicação) e ganha relevância autônoma 
quando a utilização dos vários elementos interpretativos não permite a obtenção de um sentido 
inequívoco dentre os vários significados da norma posta. Daí a formulação básica: no caso de normas 
polissêmicas ou plurissignificativas deve dar-se preferência a interpretação que lhe dê um sentido em 
conformidade com a disposição do regulamento do certame. 

Daí incide o princípio da razoabilidade que consubstancia uma pauta de natureza 
axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, eqüidade, bom senso, prudência, moderação, 
justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins: precede e condiciona a positivação 
jurídica; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o 
ordenamento jurídico. 

Neste sentido, posiciona a Consultoria Zênite, senão vejamos: 

"A Lei n° 8.666193  propõe uma série de medidas que podem ser adotadas pela 
Administração, no planejamento da contratação pública, na intenção de resguardar o 
regular andamento da sua fase externa bem como a boa e correta execução do futuro 
contrato. 
A exigência de garantias é uma dessas medidas, previstas no art. 31, inciso 111 (garantia 
de proposta) e ar!. 56 (garantia de execução de contrato), ambos da Lei no 8666/93. Os 
requisitos de habilitação também o são (arts. 27 a 31 da Lei n°8.666/93). 

Particularmente, entendo que é possível a Administração cumular a tomada de várias 
dessas medidas ofertadas pela legislação, na mesma contratação, desde que saiba 
distinguir a finalidade de cada uma e escolhê-las de acordo com a necessidade que visa 
resguardar. 
(.)veio como possível exigir dois requisitos de qualificação econômico-financeira, 
previstos no art. 31, §2°, da Lei n°8.666/93, cumulativamente: a garantia da proposta e 
a comprovação de patrimônio líquido ou capital social líquido mínimo. 

Essa interpretação particular se dá a partir do estudo da essência e da finalidade de 
cada instituto previsto na Lei, deixando de lado a análise literal do texto legal. A análise 
essencialista de cada instituto demonstra que cada um deles tem finalidades especificas e 
diversas no processo de contratação e, portanto, não conflitantes. Ao contrário, quando 
conjuntamente exigidos preservam a Administração de coisas distintas. 
Note-se que a habilitação financeira tem o condão precípuo de avaliar se o pretenso 
contratado tem condições mínimas, sob o enfoque financeiro, de garantir a execução do 
contrato, vale dizer, se ele poderá suportar todos os custos que virão da execução do 
contrato. Para análise da saúde financeira das pretensas contratadas a Administração 
poderá exigir os requisitos postos no art. 31 da Lei n°8.666/93. O § 2°. deste dispositivo. 
determina que a Administração poderá estabelecer, no instrumento convocatório /d 
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licitação, a exigência de capital mínimo ou de património líquido mínimo, ou ainda as 
garantias previstos no seu § J° do art. 56. como dado objetivo de comprovação dc, 
qualificação econômico-financeira dos licitantes. 

(...) 

Vejamos. O patrimônio líquido é o valor contábil que representa a diferença entre ativo e 
passivo no balanço patrimonial de uma empresa. Em síntese, o patrimônio líquido nada 
mais é do que o valor contábil que sócios e/ou acionistas têm na empresa em um 
determinado momento, é o valor disponível para fazer a sociedade girar. Ele é um 
indicador da saúde financeira real e atual da empresa. 
Já o capital social, do ponto de vista contábil, é parte do património líquido. Ele 
representa valores recebidos pela empresa dos sócios, ou por ela gerados e que foram 
formalmente incorporados ao Capital. 
O patrimônio líquido é variável de acordo com o exercício da atividade da empresa. .Já o 
capital social só poderá ser alterado mediante deliberação dos sócios, isto é, independe 
do exercício da atividade da empresa. 

Portanto, percebe-se que do ponto de vista contábil o capital social e património líquido 
possuem finalidades distintas, porém, verifica-se, desde logo que, numa contratação 
pública, ambos têm a mesma função, qual seja, a de indiciar a qualidade das finanças e o 
património da empresa que será contratada. 

Logo. tendo em vista que na contratação pública eles cumprem a mesma função, este.', 
sim não devem ser exigidos cumulativamente. Aliás, em contratação pública, tendo em 
vista a finalidade desses institutos, o mais adequado é a exigência do patrimônio líquido. 
que representa a situação real da empresa, do ponto de vista econômico-financeiro. 

Por outro lado, vejo que o mesmo raciocínio não se aplica à garantia da proposta. que 
na contratação pública, exerce papel totalmente diverso do capital social ou património 
líquido. 
A garantia da proposta é uma exigência frita para fins de habilitação, com o condão de 
assegurar à Administração a lisura e a seriedade da proposta dos licitantes, bem como 
que estes a manterão firme até a celebração do contrato. Desta maneira, em caso de 
desistência do licitante vencedor, a garantia da proposta será atribuída à Administração. 

Em verdade, a reversão do valor da garantia para a Administração representa. nada 
mais, do que uma penalidade ao licitante desistente, por não honrar sua palavra. E uma 
espécie de multa não contratual, pois exigível ainda na fase externa da contratação 
(geralmente a licitação). 

Portanto, não se confunde a garantia da proposta, nem foz às vezes do patrimônio 
líquido nem do capital social da empresa e, mais que isso, sequer demonstra a boa saúde 
financeira da empresa. (Em verdade, ela só pode ser exigida a título de qualificação 
económico-financeira, porque está estruturalmente inserida no dispositivo que assim 
trata, e será condição de participação para todos os licitantes.) 
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Em síntese, essas são basicamente as funções de cada um dos institutos aqui tratados - 
patrimônio líquido, capital social mínimo e garantia da proposta - num processo de 
contratação pública. "(Duarte da Silva, Araune C. A. - Consultoria Zênite) 

Diante disso, não se poderia admitir outra interpretação senão a ora esposada, 
restando, portanto, o reconhecimento da falta de amparo fático-jurídico da impugnante Quanto 
à necessidade de exigência de todos elementos contidos no artigo 31 da Lei 8.666/93, sob pena 
de flagrante excesso de formalismo, julgando, assim, está Comissão de Pregão pelo não 
acolhimento da matéria, ora vergastada.  

Quanto a segunda irresignação da Impugnante, também não merece prosperar, posto que. 

o objeto a ser licitado é definido pelo gestor, ordenador de despesa, através do Processo Licitatório, 

de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, não cabendo o licitante participante 

opinar, induzir ou exigir o que vai ser licitado ou não dentro de um procedimento de licitação. 

Assim, no caso em concreto, entendeu a Administração não fazer parte deste processo 

licitatório (Edital - Pregão Presencial n°. 2017.09.15.1) o objeto referente a Hora/Homem, que iria 

ser referente a um possível item de manutenção de máquinas pesadas. 

A doutrina pátria entende de forma induvidosa que o parcelamento das licitações somente 

pode ser feito se for tecnicamente viável, o que não é o caso em comento, verbis: 

"A obrigatorièdade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e econômica. Não 

se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, 

recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do 

objeto a ser executado. Não é possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em 

contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução 

satisfatória." (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Dialética, 2004, p. 209). 

Tal posicionamento é perfeitamente defendido na lei, orientando o comportamento dos 

agentes públicos. E em razão disto, o Município, no gozo do poder discricionário que lhe é conferido, 

pode no instrumento convocatório agrupar itens para uma maior eficiência nos processos de 

contratação, de acordo com os princípios do direito administrativo. 
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Como é sabido, a administração tem ampla liberalidade para revisar qualquer ato 

administrativo, podendo modificá-lo ou invalidá-lo por motivo de legalidade, conveniência e 

oportunidade ou, mesmo, por razões de ordem técnica que comprometam a eficiência do 

procedimento licitatório. No entanto, este não é o caso. O simples fato de um pretenso licitante 

insurgir-se contra as regras editalícias não toma esse edital, por si só, viciado, especialmente se tais 

exigências encontram fundamento na lei. 

Destarte, sabendo-se que, a rigor, em nosso ordenamento jurídico vige o principio da 

supremacia do interesse público sobre o particular, não se pode submeter os interesses da 

administração à simples vontade do particular, sob pena de propiciar a subversão dos valores 

vigentes. E é justamente por isso que não se pode dar guarida à irresignação. 

Portanto, sob o viés técnico, a Administração Municipal, no momento da prática do ato 

de selecionar a melhor proposta comercial, adotará, entre outros, os princípios da eficiência e da 

supremacia do interesse público, para resguardar a integridade do objeto da contratação. 

Sabe-se ainda que a maior vantagem do objeto licitado por agrupamento é o fato de 

vários certames serem desenvolvidos no mesmo procedimento, tomando-o, de um lado, mais célere 

e, de outro, menos oneroso, já que se possibilita a redução dos preços através do processo de 

economia de escala, além de otimizar o emprego de recursos humanos. Em sendo assim, 

considerando os beneficios que decorrem desse modelo, entendo inexistir qualquer indicio de 

restrição de participação na presente licitação. 

A definição do objeto é condição para a formação da licitação, qualquer que seja a sua 

modalidade, sem a qual o procedimento licitatório não pode prosperar. Nesta assentada, infere-se que 

cabe à Secretaria de origem definir o objeto da licitação para atendimento das necessidades 

levantadas. É o que anota a Lei do Pregão, em seu art. 3°, inciso 1, determina que a autoridade 

competente definirá o objeto do certame, litteris: 
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"Art. 30 - A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

1 - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento; 

Sobre a importância da definição do objeto, anota Hely Lopes Meireiles, iii verbis: 

"O essencial é a definição preliminar do que a administração pretende realizar, dentro das 

normas técnicas e adequadas, de modo a possibilitar sua perfeita compreensão e 

quantificação-das propostas para a contratação almejada." 

Considerando que as irresignações da Impugnante carecem de amparo fático-jurídico, 

esta Pregoeira entende que o Edital do Certame na modalidade Pregão Presencial n°. 2017.09.15.1 

está em conformidade com as diretrizes legais, como já fora definido à origem, dando-se por isso a 

manutenção das especificações adotadas no instrumento convocatório. 

Por todo o exposto, não há como se conceber o pleito pretendido pela Impugnante, razão 

pelo que julga IMPROCEDENTE a presente impugnação. 

Horizonte (CE), 28 de setembro de 2017. 


