AO ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍZ DE FORA – MG

REF.: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020.
A empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José Merhy, 1266, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 06.213.683/0001-41, por intermédio do seu
representante infra-assinado, vem tempestivamente e com fulcro no artigo 41º e seus parágrafos
da Lei Federal nº 8.666/1993, apresentar pedido de ESCLARECIMENTO com

IMPUGNAÇÃO
em face do Edital do PREGÃO em epigrafe, pelas razões de fato e de direito que
passa a expor:
I – DA TEMPESTIVIDADE
Antes de iniciar-se a análise do mérito da presente impugnação, cabe discorrer
sobre a tempestividade da peça que ora se propõe.
1. A data da sessão da Fase da disputa do Pregão Eletrônico nº08/2020, está
designado para o dia 13 de Março de 2020. Repetindo a regulamentação legal, estabelece o
instrumento de convocação do certame que as impugnações poderão ser apresentadas pelos
licitantes até o segundo dia útil que antecede a abertura da licitação.
2. Aplicando-se a regra de contagem de prazos enunciada no art. 110 da Lei nº.
8.666/93 vê-se que o dia da licitação (dia de início) é excluído da contagem do prazo, que tem
sua fluência, então, a partir do dia útil anterior, 12/03/2020, findando-se no dia 11/03/2020, que,
por ser o dia do término do prazo, nele se inclui, conforme a lei.
3. O Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento. No Acórdão nº.
1/2007 (processo TC 014.506/2006-2) o TCU entendeu ser tempestiva uma impugnação
apresentada em 22/11/2005 (terça-feira) em face de um pregão que se daria em 24/11/2005.
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Por sua vez, no Acórdão nº. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2) entendeu o TCU ser
tempestiva uma impugnação apresentada em 27/9/2002 (sexta-feira) contra uma licitação que
ocorreria em 1/10/2002 (terça-feira).
Assim, a peça de impugnação protocolizada até o dia 11/03/2020, é totalmente
tempestiva, impugnando-se as alegações em contrário.

II – DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
Inicialmente, cumpre mencionar que a presente impugnação pretende afastar do
presente procedimento licitatório, exigências feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que
disciplina o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição
desnecessária do universo de possíveis e capacitados licitantes, obstando a BUSCA DA
CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA para Administração Pública.
Nesse sentido, é visto que o presente certame traz consigo cláusulas que
comprometem a disputa, ressalta-se que a irregularidade objeto da presente impugnação
prejudica aqueles licitantes que embora tenham totais condições técnicas e legais, não
possuem características exclusivas de um determinado fabricante.
Entende-se que o fim precípuo da licitação é a obtenção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública e, há de se entender que o ato de exclusão de um
concorrente acaba por contrariar tal intuito, em prol de um excessivo formalismo.
II.I – DO DIRECIONAMENTO
O presente Edital busca a aquisição de Lousas Interativas, onde o mesmo exige que
o equipamento possua o Software ACTIV Studio e ACTIV Primary, entretanto, esse Software é do
fabricante Promethean. Ademais, podemos verificar que o descritivo do Edital é uma cópia do
modelo ActiveBoard 78 da Promethean. O Edital traz o seguinte descritivo:
[...] Dimensão da tela: 78"; Diagonal da área ativa: 1995mm (78"), Dimensão da
área ativa: 1624x1160 (64' x 49"); Tipo de projeção: 4:3; Tecnologia digitalizadora:
interface eletromagnética passiva; Resolução interna: 2730 pontos por polegada
Taxa do rastro: 200 polegadas por segundo; Taxa de saída: 100 pares coordenados
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por segundo; Dispositivo controlador: caneta sem fio e não requer bateria;
Conexão: USB 1.1 ou 2; Superfície da tela: Anti-reflexo; COMPONENTES: lousa
interativa 78", cabo de conexão USB, duas canetas, guia de início rápido, Software;
ACTIVstudio/ACTIVprimary,cojunto de cabos de energia, gabarito de orientação
de fixação da lousa. [...]

Agora, vejamos o descritivo do modelo ActiveBoard 78 da Promethean:

1

Pois bem, é nítido que o descritivo do Edital, se trata de uma cópia das
especificações dessa marca, portanto, a fim de evitar o direcionamento para um único
fabricante, entendemos que serão aceitos equipamentos com outros Softwares compatíveis
com o modelo fornecido, não sendo obrigatório o fornecimento do Softaware ACTIV Studio ou
ACTIV Primary.
Não obstante cabe ressaltar que direcionamento pode ser considerado um vício a
ser sanado com a alteração do edital para que se restrinja a atuação dentro dos princípios
constitucionais que regem os certames licitatórios e garantem acima de tudo a isonomia e
ampla concorrência, mas que aceitar tal ilegalidade pode gerar ato de improbidade
administrativa.

1

Disponível em: <http://www.securemon.com.au/uploaded_files/proACTIVboard.pdf>. Acesso em: 09/03/2020.
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Para tanto, é nítido o direcionamento e assim fere-se o princípio da isonomia e se
estabelece preferências, tais exigências é uma prova confessa de que o produto especificado
no termo de referência está direcionado para determinadas empresas que comercializam a
referida marca.
No campo jurisprudencial, cumpre destacar o importante precedente do Tribunal
de Justiça do Estado Paraná:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
TRANSPORTE PÚBLICO. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO
AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO. O dano material efetivamente causado pelo
agente público ímprobo deve ser objeto de prova a ser produzida na fase
instrutória. Não sendo possível estimar o valor da indenização, a indisponibilidade
não pode se basear no valor máximo do contrato questionado, já que este valor
não será o do prejuízo.
(TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11392306 PR 1139230-6
(Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1297
13/03/2014) (grifo nosso)

Entende-se que o fim precípuo da licitação é a obtenção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública e, há de se entender que o ato de exclusão de um
concorrente acaba por contrariar tal intuito, em prol de um excessivo formalismo.
Ademais, o direcionamento não se configura com a participação de apenas uma
empresa licitante, e sim com a presença de apenas uma marca/fabricante que atenda ao
edital, sendo mais constatado o direcionamento quando há a réplica da descrição técnica do
objeto tanto no edital quanto no catálogo da fabricante.
Não é preciso dizer que o tratamento igualitário por entre os possíveis licitantes e
por todo o processo que se prosseguir que não coadune com os princípios licitatórios acaba por
frustrar o caráter competitivo e ir contra a todos os preceitos normativos e princípios que regem o
processo licitatório, visto que a Lei de Licitações traz em seu artigo 3º, § 1º, inciso I, a proibição de
a Administração Pública agir de forma discricionária, como segue;
Art. 3º (...)
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do
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domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o especifico objeto do contrato (grifo nosso).

Nesta seara, caso não seja aceito nosso entendimento, cumpre destacar que
aludida especificação viola o principio da igualdade previsto no Art. 3º, da Lei 8.666/93. Ainda,
vejamos que a interpretação dos sete verbos presentes na transcrição do presente texto de lei
denota que qualquer atividade que tenha meta direta ou indireta afetar o caráter competitivo é
considerado ILEGAL.
Não obstante cabe ressaltar que a restrição de competição no processo licitatório
configura-se como crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93 (lei de licitações):
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação;
Pena – detenção, de 2 a 4 anos, e multa.

Sendo assim, requer que sejam aceitos equipamentos com outros Softwares
compatíveis com o modelo fornecido, focando nas principais funções que o Software deve ter
como controlar o computador com o touchscreen, ferramentas e funções para auxiliar na
interatividade da exibição de conteúdos na tela, e etc., não sendo obrigatório o fornecimento do
Software ACTIV Studio ou ACTIV Primary, uma vez que são Softwares exclusivos da marca
Promethean.
II.II – DAS DIMENSÕES DA LOUSA INTERATIVA
No que diz respeito às dimensões da Lousa Interativa, o Edital faz a seguinte
exigência:
[...]- Diagonal da área ativa: 1995mm (78"),
- Dimensão da área ativa: 1624x1160 (64' x 49"); [...]

Entretanto, o Órgão solicita dimensões extremamente específicas e restritas, onde
possui uma precisão em milímetros, o que se mostra desnecessário para essa tipificação de
equipamento.
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Não pode o Órgão estipular uma dimensão tão específica, pois tal fator implica
diretamente na fabricação do produto, uma vez que, havendo qualquer interferência durante o
processo e o equipamento sofra uma alteração no tamanho de uma ponta de caneta, o
equipamento já estará fora das especificações do Edital.
Para Lousas Interativas, não há necessidade de tamanha precisão, pois essa
exigência em nada altera no uso e qualidade do produto. Portanto, deve o Órgão ser mais
flexível quanto a essa exigência, a fim de ampliar o certame a outros modelos, uma vez que as
dimensões exigidas pelo órgão são específicas da marca Promethean, o que acaba por
direcionar o certame, conforme já exposto anteriormente.
Sendo assim, requer que sejam aceitas Lousas com dimensões aproximadas das
exigidas em Edital, com uma tolerância de 10% das dimensões, a fim de impedir que o certame
seja direcionado ao fabricante Promethean.
II.III – DA TECNOLOGIA DIGITALIZADORA
O Edital faz a seguinte exigência:
[...] ITEM 4 – Lousa Interativa
- Tecnologia digitalizadora: interface eletromagnética passiva; [...]

Essa tecnologia touchscreen vem a ser uma característica específica da marca
Promethean, conforme já exposto anteriormente. Outros fabricantes utilizam outros tipificações
de tecnologia nas Lousas Interativas, como tecnologia por câmeras, infravermelho, ultrassônica,
entre outras.
A tecnologia interface eletromagnética passiva se mostra extremamente limitada,
pois se trata de uma caneta sensibilizadora magnética, e a interatividade da Lousa irá depender
completamente dela, o que poderá trazer gastos extras a Administração Pública, uma vez que
essa caneta pode se desmagnetizar, sendo necessária sua reparação/troca.Ademais, esse
modelo de lousa interativa acaba por segregar pessoas com deficiências motoras, tornando
pouco acessível à utilização do produto, pois não aceita o toque manual, de próteses, ou
canetas sem pilhas/baterias/sensor magnético.
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Para possuir uma melhor qualidade da superfície touchscreen e precisão,
recomenda-se a utilização de tecnologias que possuem o sistema interativo fixo nas
extremidades da lousa, tendo a liberdade de serem ópticas via câmeras, infravermelho ou outro
tipo de tecnologia, onde não possui dependência de uma caneta interativa com bateria
limitada para o uso na superfície touchscreen, pois aceita qualquer tipo de toque, seja de mãos,
pincéis, próteses e canetas interativas sem bateria. Esse sistema é fixo nas extremidades da
Lousa, se tornando um conjunto entre lousa e sistema interativo.
Portanto, a fim, de evitar o direcionamento do certame ao fabricante Promethean,
requer que sejam aceitas Lousas com outros tipos de tecnologia touchscreen com qualidade
similar ou superior, como infravermelho, óptica por câmeras ou ultrassônica.
II.IV – DA RESOLUÇÃO INTERNA
Vejamos as exigências do Edital quanto a Resolução:
[...] ITEM 4 – Lousa Interativa
- Resolução interna: 2730 pontos por polegada
- Taxa de saída: 100 pares coordenados por segundo; [...]

Bom, igualmente as outras exigências do Edital, essa também está direcionada ao
fabricante Promethean, uma vez que esses termos e características não são utilizados por outros
fabricantes, o comum é a medir a resolução total e velocidade dos pontos por segundo da
Lousa.
Sendo assim, essas exigências evidenciam ainda mais o direcionamento para esse
fabricante, restringindo e limitando assim, a participação de outros fornecedores interessados e
capacitados. Portanto, a fim de evitar o direcionamento, requer que seja retirada a
obrigatoriedade do equipamento possuir Resolução interna: 2730 pontos por polegada e Taxa de
saída: 100 pares coordenados por segundo, uma vez que essas são características específicas
do fabricante Promethean.
III - DO DIREITO
O artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República dispõe: Art. 37. A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
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.

Bem como, se faz necessário assegurar o Princípio da Isonomia, que está previsto no
art. 5º da Constituição Federal de 1988, onde prevê que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, bem como no art. 3º da Lei 8.666/93, vejamos:
Art. 3 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.

Nesse sentido, é visto que o presente certame traz consigo cláusulas que
comprometem a disputa, ressalta-se que a irregularidade objeto da presente impugnação
prejudica aqueles licitantes que embora tenham totais condições técnicas e legais, não
possuem características editalícias exigidas.
Entende-se que o fim essencial da licitação é a obtenção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública e, há de se entender que o ato de exclusão de um
concorrente acaba por contrariar tal intuito, em prol de um excessivo formalismo.
III.I – DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, são princípios expressos da
licitação: legalidade,

impessoalidade,

moralidade,

publicidade, igualdade, probidade

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo.
Dentre

eles,

destaca-se

o princípio

da

igualdade entre

os

licitantes,

a

Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou
privilegiar nenhum licitante. Desde que preencham os requisitos exigidos, todos os que tiverem
interesse em participar da disputa devem ser tratados com isonomia.
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A importância da licitação para a Administração Pública, manifesta-se no art. 37,
XXI, da Constituição da República:
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;

Assim, o Princípio da Igualdade dos administrados perante a Administração
Pública, ao ser aplicado à licitação pública, transmuda-se no princípio da igualdade de
condições a todos os concorrentes, que adquire caráter de princípio constitucional mediante a
sua inclusão no texto da Carta Magna, acima transcrito.
Segundo a Autora Maria Sylvia Zanella di Pietro (2004, p.303-305) a Lei nº 8.666/1993
traz implícito o princípio da competitividade, em seu art. 3º, § 1º, I, ao proibir cláusulas ou
condições que comprometam o caráter competitivo da licitação ou estabeleçam distinções
ou preferências impertinentes ou irrelevantes para o objeto contratual.
Em consonância com Celso Antonio B. de Mello (2004, p. 73), para o Direito
Administrativo, o princípio da isonomia ou da igualdade dos administrados em face da
Administração anda de mãos dadas com o princípio da impessoalidade. Em outras palavras, a
igualdade refere-se não à Administração Pública em si, que representa os interesses da
coletividade, supremos em relação ao interesse privado. A igualdade, em Direito Administrativo,
concerne ao modo como a Administração Pública deve tratar os administrados.
Todos

os

dispositivos da

lei

de

licitações

ou

regulamentação

de

um

específico processo licitatório devem ser interpretados à luz do princípio da isonomia. Sobre o
assunto:
“(...) Os esclarecimentos do MinC não conseguiram elidir a subjetividade da
avaliação da prova de conceito, especialmente considerando-se o item 1 da
primeira etapa e os itens 3 e 5 da segunda etapa, os quais não utilizam
parâmetros objetivos para a atribuição dos pontos à licitante, caracterizando
infringência ao princípio do julgamento objetivo estampado no art. 3º da
Lei 8.666/1993, bem como ao princípio constitucional da isonomia (...) 36.
Considerando os indícios de irregularidades relatados, que ferem dispositivos da
Lei 8.666/1993, além do princípio constitucional da isonomia, e considerando
também a exceção prevista no § 6º do art. 276 do RITCU, será proposto que o
MinC adote medidas com vistas à anulação do Pregão Eletrônico
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16/2014 (...) (TCU 03019620140, Relator:
Julgamento: 22/04/2015)” (grifo nosso).

ANDRÉ

DE

CARVALHO,

Data

de

Assim é obrigação da Administração Pública não somente buscar a proposta mais
vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes aptos a mesma
oportunidade.
IV - DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer a Solicitante:
1. Que sejam aceitos equipamentos com outros Softwares compatíveis com o
modelo fornecido, focando nas principais funções que o Software deve ter
como controlar o computador com o touchscreen, ferramentas e funções
para auxiliar na interatividade da exibição de conteúdos na tela, e etc., não
sendo obrigatório o fornecimento do Software ACTIV Studio ou ACTIV Primary,
uma vez que são Softwares da marca Promethean.
2. Que sejam aceitas Lousas com dimensões aproximadas das exigidas em
Edital, com uma tolerância de 10% das dimensões, a fim de impedir que o
certame seja direcionado ao fabricante Promethean;
3. Que sejam aceitas Lousas com outros tipos de tecnologia touchscreen com
qualidade similar ou superior, como infravermelho, óptica por câmeras ou
ultrassônica, uma vez que a tecnologia interface eletromagnética passiva é
específica da marca Promethean, bem como, limita a utilização do
equipamento;
4. Que seja retirada a obrigatoriedade do equipamento possuir Resolução
interna: 2730 pontos por polegada e Taxa de saída: 100 pares coordenados
por segundo, uma vez que essas são características específicas do
fabricante Promethean.
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Para garantir a competitividade do certame, aguardamos que sejam respondidos
nossos esclarecimentos e se digne Vossa Senhoria a receber tempestivamente a presente
Impugnação, determinando-se o seu imediato processamento.
Caso a resposta de Vossas Senhorias aos nossos questionamentos seja negativa,
solicitamos considerar nosso documento como uma IMPUGNAÇÃO ao edital, uma vez que o
mesmo restringe a participação e a competitividade.
E determine a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se
o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.
Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a
irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade
competente para tanto.

Termos em que,
Pede Deferimento.
Curitiba, 10 de Março de 2020.
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