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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Ref.: Processo Licitatório n° 163/2021 – Pregão Presencial nº 163/2021 – PMM – Registro de 

Preços. 

 

 

Cuida-se de reposta ao Pedido de Impugnação ao Edital do Processo Licitatório nº 

163/2021 – Pregão Presencial nº 163/2021, interposto por TECPRINTERS TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

00.809.489/0001-47, sediada na cidade de Curitiba/PR, cujo objeto é o registro de preços para 

aquisição e instalação de projetores interativos multimídia de ultracurta distância para as escolas de 

Massaranduba (SC). 

 

DA ADMISSIBILIDADE: 

 

Nos termos do disposto no art. 41 § 2° da Lei Federal nº 8.666/93, é cabível a 

impugnação do ato convocatório até dois dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes: 

 
Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

(...) 

§ 2º  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em 

convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso.  

 

Verifica-se, assim, que o licitante protocolou, através de e-mail, a referida impugnação 

em 24 de novembro de 2021, e, considerando que a abertura dos envelopes estava agendada para 29 

de novembro de 2021, a presente Impugnação apresenta-se tempestiva.  

 

DOS PONTOS QUESTIONADOS: 

 

Em linhas gerais, a Impugnante questiona possíveis irregularidades no Edital do 

Processo Licitatório nº 163/2021 – Pregão Presencial nº 163/2021, no que tange ao descritivo do 

item e suas especificações técnicas, podendo estar restringindo a competitividade do certame. 

 

De acordo com a Impugnante, ao invés de ser solicitado: “PROJETOR INTERATIVO 

MULTIMÍDIA DE ULTRA-CURTA DISTÂNCIA COM TECNOLOGIA 3LCD, FONTE DE LUZ A 

LASER E MÍNIO DE 4000 LUMENS EM LUZ COLORIDA” deveria ser: “PROJETOR 

INTERATIVO MULTIMÍDIA DE ULTRA-CURTA DISTÂNCIA COM TECNOLOGIA 3LCD OU 

DLP, FONTE DE LUZ A LASER E MÍNIO DE 4000 LUMENS EM LUZ COLORIDA”. 
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A Impugnante pede pela adequação do instrumento convocatório, com as devidas 

retificações e justifica sua decisão em recursos superiores e equivalentes disponíveis na tecnologia 

de projeção DLP. 

 

Desta forma, passa-se para análise. 

 

DA ANÁLISE: 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a licitação pública, obedecendo a Lei Federal nº 

8.666/93 e a Lei Federal n° 10.520/02, deve se preocupar em selecionar a proposta efetivamente 

mais vantajosa ao Poder Público.  

 

E, ainda, nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e legalidade, a 

Administração permanece adstrita aos princípios da legalidade e proporcionalidade para adoção dos 

critérios a serem estabelecidos no edital, necessários ao atendimento do interesse público.  

 

O interesse do Município é justamente garantir a viabilidade de competição, a fim de 

possibilitar a observância dos princípios previstos na Lei Federal nº 8.666/93: 

 

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.   

 

Quanto às alegações trazidas na presente impugnação, no tocante as exigências técnicas 

descrita no item, após análise, verifica-se que traz argumentação pertinente. 

 

Num primeiro momento, devemos apontar que é decorrência do exercício do poder 

discricionário da Administração pública a definição fundamentada e justificada das exigências da 

qualificação técnica necessária, a fim de garantir que não haja restrição a competitividade. 

 

E, analisando as alegações da impugnante, constata-se que a exigência que o recorrente 

exige nada mais é do que garantia da Administração Pública de adquirir produto de apto e de 

qualidade para utilização. 

 

Isso porque, “a obtenção do menor preço pela Administração Pública não significa a 

contratação da proposta mais vantajosa, haja vista incorrer na possibilidade de adquirir um 

produto sem a devida qualidade e garantia.” Tal afirmação é assente no TCE/SC. 

 

Outrossim, os questionamentos levantados pela Impugnante foram repassados ao 

responsável pela elaboração do Termo de Referência, que sugeriu que seja feita errata a fim de 

ajustar as exigências apontadas, garantindo com que o Município adquira produtos de qualidade 
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com ampla competitividade. 

 

DA DECISÃO: 

 

Diante do exposto, entendemos pela PROCEDÊNCIA da presente impugnação, 

visando a alteração do descritivo do item questionado. 

 

Providencie-se errata. 

 

Dê ciência à Impugnante.  

 

Massaranduba, 03 de dezembro de 2021. 
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