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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E DIGNA COMISSÃO DE PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO DESIGNADOS PARA A CONDUÇÃO DO 

ELETRÔNICO Nº 022/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM- SP 

 

 

 

STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 31.761.603/0001-

30, com sede na Rua Emanuel Kant, 60 – 13,º andar, sala 1307 (Edifício 

H.A. Offices Linha Verde), Capão Raso, Curitiba/PR, CEP 81.020-670, 

endereço eletrônico stemeducacional@stemeducacional.com.br, por 

intermédio de seu representante legal regularmente constituído (na 

forma de seus atos constitutivos), vem mui respeitosamente perante 

essa autoridade administrativa, com fulcro nos Subitem 4.1 do 

instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 022/2022, a fim de 

apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir 

articuladas. 

 

 1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Incialmente, de bom alvitre comprovar a tempestividade da 

presente impugnação, mormente diante do contido no artigo 41, §§ 1º e 

2º (primeira parte), e no artigo 110, parágrafo único, ambos da Lei nº 

8.666/1993 (supletivamente) c/c artigo 9º da Lei nº 10.520/2002 

(supletivamente) c/c Subitem 4.1 do instrumento convocatório do Pregão 

Eletrônico nº 022/2022. 

 

“Assim, observa-se que tanto a lei quanto os decretos 

definem que a impugnação pode ser intentada até dois dias úteis antes 

da realização da licitação. Da interpretação das referidas normas, que 

utilizam a expressão ‘até’, pode-se concluir que o segundo dia útil 
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anterior ao certame também deverá estar incluído no prazo (ou seja, a 

impugnação poderá ser apresentada inclusive no segundo dia útil que 

antecede a disputa)” (g.n.).1 

 

“Tal entendimento é corroborado pelo Acórdão TCU n. 1/2007 

– Plenário e pelo Acórdão TCU n. 539/2007 – Plenário, que pode ser 

adotado como paradigma de método a ser utilizado na contagem do prazo 

do caso que ora se analisa”.2 

 

No presente caso, a ratio decidendi da supracitada 

jurisprudência do E. TCU é aplicável, mutatis mutandis, à espécie, 

notadamente em razão do que dispõe o artigo 24, caput, do Decreto 

Federal nº 10.024/2019 (de aplicação supletiva). 

 

Destarte, tendo em vista que a sessão de julgamento do 

certame está prevista para ocorrer às 08:00 (horário de Brasília) do 

dia 01 de junho de 2022 (quarta-feira), reputa-se tempestiva a 

impugnação apresentada até o as 23:59:59 (horário de Brasília) do dia 

27 de maio de 2022 (sexta-feira), mormente em razão do disposto no 

parágrafo único do artigo 110 da Lei nº 8.666/1993 (supletivamente) e 

da aplicação subsidiária e supletiva3 do artigo 213, caput, c/c artigo 

15, ambos do CPC4 e do previsto no Subitem 4.1 do ato convocatório 

 
1 TCU. Plenário. TC 019.797/2011-7. ACÓRDÃO nº 2167/2011. Relator: Min. 

Raimundo Carreiro. Unânime. Cópia em apenso. 
2 Idem. 
3 “Trata-se, como sugere a expressão 'subsidiária’, de uma possibilidade 

de enriquecimento, de leitura de um dispositivo sob um outro viés, de 
extrair-se da norma processual eleitoral, trabalhista ou administrativa um 
sentido diferente, iluminado pelos princípios fundamentais do processo civil. 
A aplicação supletiva é que supõe omissão” (g.n.). (WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva e 
MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de 
Processo Civil: artigo por artigo (livro eletrônico), São Paulo:  RT, 2015. 
p. 45) 

4“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, 
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão 
aplicadas supletiva e subsidiariamente. 

(...)  
Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer 

horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”. (g.n.) 
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(prática eletrônica de ato5), tendo em vista se tratar de prazo 

regulamentar cuja contagem deve ocorrer em dias, e não na forma do § 

4º do artigo 132 do Código Civil Brasileiro – CCB6. 

 

2. DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A IMPUGNAÇÃO 

 

O presente petitório encontra-se instruído com os 

seguintes documentos: cópia do ato constitutivo da empresa impugnante; 

cópia de documento pessoal do representante legal da empresa 

impugnante. 

 

3. DO ITEM IMPUGNADO 

 

Trata-se de Pregão Eletrônico nº 022/2022, promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Potim - SP, do tipo 

menor preço por aplicação do maior percentual de desconto, tendo por 

objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO DE ROBÓTICA NAS ESCOLAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.”. 

 

Após detida análise do ato convocatório pela ora 

Impugnante, mormente de seu Termo de Referência, constatou-se a 

existência de irregularidades insanáveis que possuem o condão de 

macular de forma cabal os princípios norteadores da licitação, fazendo 

com que recaia sobre o processo uma nulidade absoluta, eis que 

restringem a participação de potenciais empresas que comercializam os 

produtos almejados junto ao Pregão Eletrônico nº 022/2022, frustrando 

 
5 “8.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura 

da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 8.2. A 
impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, exclusivamente por meio 
de formulário eletrônico, devidamente registrados no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, ignorando-se qualquer outra forma de 
manifestação.”. [sem grifos em negrito + sublinhado no original] 

6 “Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, 
computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. 

(...) 
§ 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”. 
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os princípios da isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, 

estampados no artigo 3º, caput e §1º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

4. DA CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO MENOR PREÇO POR APLICAÇÃO DO 

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. 

O objeto do Pregão Eletrônico nº 022/2022, em seu termo de 

referência (ANEXO I), será adquirido pelo menor preço por aplicação do 

maior percentual de desconto (lote único), sendo que diversos itens 

que contemplam o objeto possuem natureza completamente distintas e 

poderiam ser comercializadas por empresas diversas, possibilitando um 

maior número de concorrentes e consequentemente a proposta mais 

vantajosa para a administração pública. 

Veja-se que o objeto do pregão é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 

DENOMINADO AULA MAKER, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VÍDEOS 

AULAS E ASSESSORIA TÉCNICA,” neste “projeto” o item a ser disputado é 

uma mescla de “aquisição” com “prestação de serviços”, inteiramente em 

um único item,  assim não havendo a possibilidade de uma análise de 

proposta de forma coerente e clara como deve ser, através de 

apresentação de propostas por item, menor preço por itens e melhor 

preço, ou seja, haverão valores “mascarados” trazendo impedimentos 

jurídicos e fiscais no momento do faturamento do item pela empresa 

fornecedora, forçando o cancelamento do pedido por justificativas 

claras além da restrição de participantes pelo fato de haver 

inconsistência e ausência de informações e da incapacidade de 

interpretação concreta do objeto requerido, mais especificamente nos 

pontos a seguir. 

 Ou seja, é nítido que os itens não possuem qualquer 

relação entre eles, inclusive, imperioso destacar que há até mesmo 

descrição de itens de serviços, sendo assim não há qualquer 
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justificativa plausível para que todos esses itens estejam no mesmo 

“lote”.  

 Considerando que há apenas um único lote, bem como levando 

em consideração essa grande variedade de itens na licitação sem 

qualquer relação, é evidente que há a possibilidade do material 

didático ser SUPERFATURADO. Seria vantajoso para esse órgão a 

licitação por menor preço por aplicação do maior percentual de 

desconto considerando que a empresa que vai fornecer o material 

didático pode superfaturar o valor já que todos os itens serão 

obrigatoriamente comercializados pela mesma empresa(?)  

Percebe-se que o item único mistura classes de objetos 

distintos tais como aquisição de itens, livros, manutenção e conteúdo 

digital, cada um com um formato diferente de aquisição, tributação e 

que desta forma irão ocultar os valores reais a serem negociados. 

Diante dos vícios apresentados no presente ato 

convocatório, o Órgão licitante terá que aprimorar a redação do 

edital, no que diz respeito, especificamente, à divisão do objeto, 

sendo que os serviços devem ser adquiridos e outro processo 

licitatório.  

 

5. DA DEFINIÇÃO GENÉRICA DO OBJETO/ESPECIFICAÇÕES 

Conforme prescreve a Súmula 177 do C. TCU, o edital deve 

descrever o objeto de forma sucinta e clara, não deixando qualquer 

margem a dúvidas nem se admite complementação posterior, senão 

vejamos: 

“SÚMULA TCU 177: A DEFINIÇÃO PRECISA E SUFICIENTE DO 

OBJETO LICITADO CONSTITUI REGRA INDISPENSÁVEL DA 

COMPETIÇÃO, ATÉ MESMO COMO PRESSUPOSTO DO POSTULADO DE 

IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES, DO QUAL É SUBSIDIÁRIO O 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, QUE ENVOLVE O CONHECIMENTO, 

PELOS CONCORRENTES POTENCIAIS DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DA 
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LICITAÇÃO, CONSTITUINDO, NA HIPÓTESE PARTICULAR DA 

LICITAÇÃO PARA COMPRA, A QUANTIDADE DEMANDADA UMA DAS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E ESSENCIAIS À DEFINIÇÃO DO OBJETO 

DO PREGÃO”. 

Marçal Justen Filho, ao tratar deste requisito, esclarece 

que: 

“(…) o ato convocatório deve descrever o objeto de modo 

sumário e preciso. A sumariedade não significa que possam 

ser omitidas do edital (no seu corpo e nos anexos) as 

informações detalhadas e minuciosas relativamente à futura 

contratação, de modo que o particular tenha condições de 

identificar o seu interesse em participar do certame e, 

mais ainda, elaborar a proposta de acordo com as 

exigências da Administração.”7 

A falta de informações técnicas sobre o objeto licitado no 

Pregão Eletrônico 022/2022 acarreta inúmeras imprecisões que 

dificultam a elaboração de propostas por potenciais concorrentes. 

Além disso, o texto da especificação não destaca 

informações necessárias para a adequada análise, orçamento e proposta 

por possíveis concorrentes ao certame, conforme destaca a seguir. 

O edital traz a justificativa do uso referente a cada um 

dos materiais de forma superficial, não havendo nenhuma menção de 

quais projetos serão realizados, ficando as “propostas” descritas sem 

qualquer elucidação.  

 

Não há especificação de conteúdo que seja compatível com a 

proposta pedagógica do projeto desenvolvido pelo município. 

 

 
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª Ed. São 

Paulo: Dialética, 2012. p. 611 
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Em um processo de licitação não pode haver descrição 

incompleta e superficial do objeto, considerando que algumas empresas 

podem oferecer produtos inferiores, na tentativa de baratear o 

projeto, que porventura podem não atender o objetivo deste órgão, 

enquanto outras vão oferecer um produto com características superiores 

e ser desclassificadas pelo valor elevado.  

Portanto, não é aceitável que uma licitação onde envolve 

um valor elevado (dinheiro alto para investir), tenha uma descrição 

superficial e sem as características básicas do que se pretende 

adquirir.  

Deve ser desmiuçado os preceitos de concretização perante 

as atividades em si e as justificativas relacionada ao objeto do 

edital, já que especificações mínimas e essenciais estão ausentes. 

Com a quantidade e diversidade de materiais exigidos em um 

único lote, fica complicada a concorrência justa, já que a maioria das 

empresas não produzem materiais tão pontuais e diversos, não sendo 

capazes de atender toda a demanda exigida, já que a mesma empresa deve 

ter todos os requisitos supracitados no edital para que possam 

concorrer. 

Assim, verifica-se que estão sendo direcionados para 

alguma empresa que já possui conhecimento de antemão das descrições 

técnicas que serão aceitas pelo Órgão, o que fere o postulado de 

igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da 

publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais 

das condições básicas da licitação, conforme enunciado sumular nº 177 

do C. Tribunal de Contas da União (TCU) 

Diante dos vícios apresentados no presente ato 

convocatório, o Órgão licitante terá que aprimorar a redação do 

edital, no que diz respeito, especificamente, à descrição dos objetos 

licitados, a título até mesmo de evitar eventuais dúvidas quanto à 

exata dimensão do interesse que se pretende ver satisfeito. 
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 6. DA NULIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 Na hipótese de não retificação do edital, nos termos 

dos tópicos anteriores, imperioso se faz ponderar sobre a anulação 

das previsões do edital. 

 Isso porque a Constituição da República prevê que deve 

prevalecer a igualdade entre os licitantes, sendo que somente é 

possível estabelecer restrições ou vedações no que concerne a algum 

aspecto que seja pertinente ao objeto do contrato. 

 O Princípio da Competitividade proíbe a existência de 

cláusulas que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo da licitação ou que estabeleçam preferências ou 

distinções em razão de qualquer circunstância impertinente ou 

irrelevante ao objeto contratado (art. 3º, § 1º, inciso I): 

“Art. 3º (...) 

§ 1º. É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam e 

estabeleçam preferências, ou, de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato”. 

 As especificações mínimas devem ser especificadas pelo 

órgão licitante, a fim de garantir a lisura de tal expediente, uma 

vez que as condições a serem exigidas após a proposta apresentada 

podem restringir competitividade da licitação. 

 Sobre o tema, o abalizado escólio de Marçal JUSTEN 

FILHO: 
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“O edital deverá subordinar-se aos preceitos 

constitucionais e legais. Não poderá conter proibição 

ou exigências que eliminem o exercício do direito de 

licitar, importem distinções indevidas ou acarretem 

preferências arbitrárias.(...)”. 

(Comentários à Lei de Licitação e Contratos 

Administrativos, 5. ed., p. 380). 

Do mesmo modo, leciona Celso Antônio Bandeira de MELO 

em sua obra Curso de Direito Administrativo, 6. ed., p, 296: 

“(...) O princípio da igualdade implica o dever não 

apenas de tratar isonomicamente todos os que afluírem 

ao certame, mas também o de ensejar oportunidade de 

disputá-lo a quaisquer interessados que, desejando dele 

participar, podem oferecer as indispensáveis condições 

de garantia. É o que prevê o já referido art. 37, XXI, 

do texto constitucional. Aliás, o § 1º do art. 3º da 

Lei 8.666 proíbe que o ato convocatório do certame 

admita, preveja, inclua ou tolere cláusulas ou 

condições capazes de frustrar ou restringir o caráter 

competitivo do processo licitatório e veda o 

estabelecimento de preferências em razão da 

naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, bem 

como de empresas brasileiras ou estrangeiras ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o objeto do contrato. (grifo nosso) 

 Portanto, vê-se que ausência de especificações mínimas 

pode acarretar em uma escolha subjetiva de algum licitante, assim o 

ato convocatório em apreço se contrapõe veementemente à legislação 

constitucional e demais atos normativos regulamentares aplicáveis à 

espécie, pois impede a participação de empresas que, como a ora 

Impugnante, possuem condições para participar do processo 
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licitatório, mas não possuem dimensão do que de fato pretende o 

órgão adquirir.  

 O que se pode extrair disso tudo é que o Edital na 

forma como se encontra poderá levantar questionamentos e 

inviabilizar o certame, o que não se espera, já que o artigo 40, 

inciso VII, e do 44, § 1º, ambos da Lei das Licitações, assim 

dispõe: 

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de 

ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será 

regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como para 

início da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

VII - critério para julgamento, com disposições 

claras e parâmetros objetivos; 

(...) 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão 

levará em consideração os critérios objetivos 

definidos no edital ou convite, os quais não devem 

contrariar as normas e princípios estabelecidos por 

esta Lei.  

§ 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, 

critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 

princípio da igualdade entre os licitantes. (grifo 

nosso) 
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 Diante do exposto, é inerente a conclusão de que o 

Edital se encontra eivado de evidentes irregularidades, na medida 

em que não assegura a igualdade de condições a todos os 

concorrentes, ao passo que não dispõe de especificações mínimas o 

que pode acarretar uma escolha subjetiva baseada em características 

que sequer eram delimitadas no teor do termo de referência.  

 

 7. DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

 Face ao exposto, em respeito aos princípios da isonomia e 

economicidade, bem como à legislação complementar referenciada, 

requer, respeitosamente, o recebimento a presente impugnação, bem como 

seja-lhe atribuído efeito de recurso (suspensivo), e que, ao final, o 

acolhimento para rever os atos dessa Entidade, como possibilita a lei, 

para que: 

 

A) Retifique o texto do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 

022/2022, de forma a complementar a descrição e especificações do 

objeto licitado, bem como separar em lotes diferentes os bens e 

serviços, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis junto ao 

C. Tribunal de Contas e ao Poder Estatal Jurisdicional. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Curitiba/PR, 27 de maio de 2022. 

 

 

 

STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 
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