
                                            
ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  UNIFORMES,  CONFORME  AS  ESPECIFICAÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

Pedido de Impugnação. 

Pregão Presencial. Processo TCE/008647/2019

Impugnante: SHANON MODA EIRELI EPP

Em apertada síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam
a sua insurgência, afirmando que as determinações de apresentação de amostra na
hora do pregão para todas as participantes, bem como a exigência de infraestrutura na
cidade, impedem a livre concorrência e a isonomia.

No  bojo  de  suas  alegações,  a  Impugnante  afirma  que  apenas  no  momento  da
Habilitação,  sendo  a  empresa  sagrada  vencedora,  deveriam  ser  solicitadas  as
amostras. Ao final, solicita a alteração do Edital para que a se solicite amostra apenas
da vencedora do certame e que se retire a exigência de “sede ou filial na cidade de
Salvador – BA”, com a consequente devolução de prazo.

Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente e na
forma do item 5.1 do Edital.

Após  analisar  detalhadamente  o  presente  Pedido  de  Impugnação,  a  Comissão
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou o
seguinte:

Observando o objeto do certame, conforme consta do edital, é evidente que se faz
necessária a apresentação de amostras, a fim de garantir uma qualidade mínima não
apenas do material, mas também do acabamento, de modo que uma mera lista de
características  não  pode  garantir  que  o  produto  ofertado  atenderia  com  o  devido
préstimo ao fim a que se destina.

Isso posto, cabe trazer a baila entendimento da Ilma. Prof. Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, inclusive citada na peça ora analisada, que ensina que a amostra deverá ser
analisada na fase do julgamento das propostas, no momento da verificação de sua
conformidade com os requisitos do edital. Em crítica, assevera que: 

Na  prática,  verifica-se  que,  muitas  vezes,  a  Comissão  de
Licitação  somente  vai  fazer  a  análise  da  amostra  após  o
término  do  procedimento,  antes  da  assinatura  do  contrato.
Esse não é, contudo, o momento adequado, porque leva a uma
inversão nas fases do procedimento, já que o não atendimento
das  exigências  obrigará  a  Comissão  de  Licitação  a
desclassificar  o  licitante,  depois  de  encerrado  o  julgamento
pela declaração do vencedor, o que não encontra fundamento
na lei.



                                            
Observe-se que o entendimento deste Pregoeiro é de que a exigência de amostras
seja efetuada tão-somente ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar,
e  que,  independentemente  da  modalidade  de  licitação  adotada,  as  amostras  ou
protótipos apenas serão exigidos na fase de julgamento das propostas.

No entanto, como é sabido, devido à natureza sumária do Pregão, que deve em regra
iniciar-se e findar-se em apenas uma sessão, esta classificação se dá no momento
final à fase de lances, de modo que seria necessário, então, apresentar a referida
amostra.

É importantíssimo destacar aqui que não se pode passar à fase de habilitação antes
da  análise  das  amostras,  tendo  em vista  que  a  licitação  convive  com o  conceito
jurídico-processual de preclusão, sob seus três aspectos ou dimensões (cronológica,
lógica e consumativa). A preclusão é o impedimento de que se pratique determinado
ato processual, em razão do decurso de tempo (aspecto cronológico ou temporal); em
razão da prática de ato incompatível com o que se pretende praticar (aspecto lógico);
ou  em  razão  da  prática  de  determinado  ato  que  exauriu  a  faculdade  ou  o  ônus
processual  (aspecto  consumativo).  Como  o  processo  é  um  caminhar  para  frente,
exige-se  que  não  retroceda.  Caso  transcorra  em  branco  o  tempo  previsto
legislativamente  para  a  prática  do  ato,  a  parte  perderá  a  faculdade  de  fazê-lo
(preclusão temporal). Caso a parte declare formalmente que está de acordo com o
edital, não poderá impugná-lo (preclusão lógica). Caso pretenda concorrer em um lote
e  abdique  do  outro,  não  poderá  depois  pretender  inovar  e  misturá-los  (preclusão
consumativa).  Tudo  isso  com  escopo  de  ordem  pública:  permitir  que  o  processo
avance de modo independente.

Tendo em vista que a amostra não poderá ser exigida como condição de habilitação,
porque o protótipo presta-se a verificar o objeto da licitação (e não do licitante, como, a
princípio, ocorre na habilitação), como deseja a Impugnante, e, por isso, apenas pode
ser cogitada na fase de julgamento de propostas, é necessário que, nos casos de
pregão – em especial o presencial – a amostra seja apresentada em sessão, sob pena
de descaracterizar a natureza do procedimento.

Dessarte, conforme Edital e entendimento doutrinário e jurisprudencial, será exigida a
apresentação de amostra, na fase de julgamento de propostas, do primeiro colocado
provisoriamente, para que então se possa seguir adiante à fase de Habilitação.

Quanto à segunda alegação da impugnante, de que a exigência de infraestrutura na
cidade prejudicaria a concorrência, é preciso observar alguns pontos:

Logo de início, diferente do que afirma a Impugnante, não há no Edital a exigência de
sede ou filial na cidade de Salvador, mas tão somente de infraestrutura – que pode
inclusive ser de natureza temporária – para atender aos servidores. 

Observe-se que tal exigência se faz necessária não apenas para eventuais trocas de
peças, que podem vir a ocorrer, mas principalmente porque existem itens do vestuário,
a exemplo dos duques e sammers, que exigem um ajuste de caimento, comprimento e
bainha, por exemplo, sendo necessário o atendimento dos funcionários.

É inegável a imprescindibilidade de a empresa dispor de uma infraestrutura mínima
que possa manter, além de peças para eventuais trocas, um espaço adequado para o



                                            
atendimento e ajustes do vestuário a ser adquirido, o que não deve ser confundido
com a imposição de ter instalada aqui sede ou filial.

Nesta senda, verifica-se que o argumento de que “tal  exigência excluirá,  de forma
injusta e desproporcional, não apenas todos os licitantes que não tem sede ou filial na
cidade de Salvador/BA, como proporcionará evidente direcionamento do contrato para
que seja possível um vencedor que já tem sede ou filial naquela cidade” é descabido e
não tem razão para prosperar.

Frisa-se que o presente Edital não viola o princípio da isonomia, pois não estabelece
discriminação desvinculada do objeto da licitação; não prevê exigência desnecessária;
não  envolve  vantagem  para  a  Administração  e  não  impõe  requisitos
desproporcionados  e,  também,  não  adota  discriminação  ofensiva  dos  valores
constitucionais ou legais, pelo contrário, as exigências são importantes para o êxito
da contratação.

Deste  modo,  com  fulcro  no  que  fora  acima  ponderado,  conheço  do  pedido  de
Impugnação,  posto  que  tempestivo,  e,  no  mérito,  por  não  restar  violado  nenhum
princípio  da administração,  quiçá  alguma norma jurídica,  julgo  IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo inalterados os termos do Edital.

Salvador, 30 de Outubro de 2019.

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial.


