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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 

Processo administrativo: 074/2017 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 05/2018 

Objeto: Aquisição de Materiais – Limpeza, através do sistema de registro de preços, 

conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

Impugnante: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA 

 
Trata-se a presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa PAPA LIX 

PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA, opondo-se aos termos do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 05/2018, encaminhada à pregoeira desta Companhia, que procedeu a análise 

e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

 

O aviso de licitação referente o Pregão Eletrônico n° 05/2018 foi publicado, no Diário Oficial 

da União, em 26/02/2018, com abertura prevista para o dia 09/03/2018. De acordo com o 

subitem 9.1 do Edital, “Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa, poderá impugnar o presente Edital, na forma 

eletrônica, através do e-mail selic@ceagesp.gov.br.” Considerando que não se computa 

o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato convocatório do Pregão 

encerrar-se-ia no dia 07/03/2018.  

 

A presente impugnação foi entregue, pessoalmente, pela representante da licitante, na 

SELIC - Seção de Licitações, no dia 07/03/2018, às 16h12, e cumpriu o que estabelece o 

artigo 18, do Decreto nº 5.450/2005, encontrando-se, portanto, TEMPESTIVA. 

 

 

II. DO ARGUMENTO DA EMPRESA INTERESSADA: 

 

A empresa interessada impugna, em suma, as seguintes questões: 

 

a) A impugnante considera que falta descrição melhor detalhada dos itens objeto da 
licitação, prezando que os mesmos tenham uma qualidade mínima a ser ofertada 
pelos participantes do certame; 
 

b) Ainda no que tange a qualidade dos produtos, a interessada entende que o edital 
deveria não somente citar a possibilidade de apresentação de amostras, e sim 
EXIGIR, como obrigatória, tal apresentação; 
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c) Referente aos atestados de capacidade técnica a impugnante entende que é imposto 
à Administração Pública exigir comprovação de fornecimento de no mínima de 50% a 
60% do quantitativo da aquisição que comprove que o licitante vencedor é capaz de 
cumprir com o instrumento contratual. 

 
 
III. DA ANÁLISE: 
 
 
A partir da análise das alegações citadas pela impugnante, esclarecemos que: 
 

a) No tocante à descrição dos itens, entendemos que as especificações contidas no 
ANEXO I – Termo de Referência do edital, juntamente com as descrições do 
catálogo de materiais do Comprasnet – CATMAT, são suficientes para o bom 
entendimento e elaboração de propostas dos licitantes interessados, não havendo a 
necessidade de modificação. Salientamos ainda, que a Administração não poderá 
incluir detalhamento excessivas de especificações do objeto, caracterizando assim o 
direcionamento do certame, que conduziria à contratação de fornecedores dos 
produtos de um único fabricante. 
 

b) Referente às amostras, conforme item 7.5.8 do edital: “O(a) Pregoeiro(a) poderá 
suspender a licitação e solicitar ao melhor classificado, apresentação de 
amostra, catálogo ou folder do material/produto ofertado...”, portanto, na fase de 
aceitação das propostas, caso haja dúvida se o produto ofertado atende ou não às 
especificações do edital, o(a) Pregoeiro(a) solicitará do licitante vencedor amostras 
e/ou documentos para decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
Esclarecemos, ainda, que a faculdade de ser pedida ou não a amostra dependerá da 
marca ofertada pelo licitante, ou seja, caso a marca seja amplamente conhecida no 
mercado não haverá motivos para análise do produto. 
 

c) Conforme disposto no Acordão 534/19 – TCU Plenário: “A exigência de quantidades 
mínimas ou prazos máximos para comprovação de qualificação técnico-profissional 
deve ser feita somente nos casos em que os serviços/obras contratados envolvam 
alguma complexidade técnica.” 
 
Os atestados de capacidade técnica podem demonstrar a aptidão que a licitante tem 
para plena realização do objeto do certame. Cabe à Administração analisar em cada 
situação a real necessidade de se exigir quantitativos mínimos em sua licitações 
para se evitar a restrição de participação inclusive das microempresas e empresas 
de pequeno porte que possam vir a se interessar pelo certame. 
 
Mesmo quando há um percentual mínimo, este não poderá exceder à 50% do valor 
do item de maior relevância do certame. Sendo assim, a Administração utilizando-se 
do seu poder discricionário poderá utilizar, se necessário, o percentual mínimo nos 
atestados solicitados, o percentual poderá variar até 50%, e não, necessariamente 
deverá ser de 50%. 
 
Acordão 3.663/16 – Primeira Câmara: “É irregular a exigência de atestado de 
capacidade técnica com quantitativo superior a 50% do quantitativo de bens e 
serviços que se pretende contratar, exceto nos casos em que a especificidade do 
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objeto recomende e não haja comprometimento à competitividade do certame, 
circunstância que deve ser devidamente justificada no processo licitatório.”  
 

Informamos, que, de acordo com o item 7.7.9 do edital, fica a vista dos autos franqueada 
aos interessados. 
 
 
IV – DA DECISÃO: 

 

Conclui-se, a partir de todo exposto, que os argumentos apresentados não são suficientes 

para conduzir a modificação e/ou correção do edital; REJEITANDO-SE A IMPUGNAÇÃO 

apresentada pela empresa PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA, mantendo-se 

integralmente o edital, bem como permanecendo inalterada a sessão pública designada 

para o dia 09/03/2018, às 09:30. 

 

São Paulo, 08 de março de 2018. 

 

 

 

Fernanda Carreiro O. da Silva 
Pregoeira 


