
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ 

REQUERIMENTO 

N°.Processo : 2018/04/016394 Data Protocolo: 11/04/18 	Hora: 08:33 

• 
Assunto 	 PROTOCOLO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Requerente : L. J BRENDOW REPRESENTAÇÕES 
CPF/CNPJ:.. : 23969712000119 
Logradouro..: AV. 28 DE DEZEMBRO 
Numero 	 1065 
Complem 
Bairro  	 Cidade:NOVO CABRAIS / RS 
CEP 	: 96545-000 
Telefone 	 : (51) 3615-5073 

Senha INTERNET: 3448716 

        

         

Finalidade: 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento 

Tupanciretã, 11 de abril de 2018. 

Assin tura do Requerente 

Rua: Expedicionário João Moreira Alberto, 181 - Tupanciretã / RS CEP: 98170-000 - Telefone:(55) 3272-1344 

http //www.tupancireta.rs.gov.br  



EXMO. SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ/RS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018 
REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PROCESSO: 15.948 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ-MF no 23.969.712/0001-19, com sede na 

Avenida 28 de Dezembro, no 1065, Centro, em Novo Cabrais-RS, CEP 

96.545-000, 	telefone 	(51) 	36165073, 	email: 

vendascriativalgmail.com  , por seu representante legal infra 

assinado, vem, com fulcro no § 20, do art. 41, da Lei no 8666/93 e na 

letra "b" do item 4.1 do edital, em tempo hábil, à presença de Vossa 

Senhoria a fim de I M P U G N A R os termos do Edital em 

referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade 

seguinte: 

I - DOS FATOS 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, 

adquiriu o respectivo Edital, e verificou algumas ilegalidades, merecendo assim ser 

reformado. 

O edital da Licitação PREGÃO PRESENCIAL No 14/2018 expedido pela 

Prefeitura Municipal de Tupanciretã/RS, que possui como objeto o Registro de Preço de 

Gêneros Alimentícios, apresenta inconsistências relevantes as quais prejudicam a lisura e 

legalidade do certame, entre elas, a exigência de entrega de amostras prévias a abertura da 

licitação, como se não bastasse, também não foram informados os parâmetros/critérios de 

avaliação que serão adotados, gerando duvidas e incertezas no edital. 

Da mesma forma, não foram destinados itens para participação exclusiva de 

ME/EPP ou cotas, cuja justificativa apresentada para tal não está plausível e não condiz com 

a realidade, pois existem sim na região do Município, diversas empresas que se enquadram 

nessa condição, além do mais empresas que venceram registros de preços passados 

cumprem tal requisito, como demonstraremos abaixo. 



Da mesma forma, o edital possui vícios quanto ao valor de referência apurado 

pelo Município e constante no Anexo II do edital conforme veremos a seguir. 

Assim, ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-

se a impugnante com a exigência de condições que frustram o caráter competitivo da 

licitação e afrontam os princípios que norteiam as licitações. 

Diante dos fatos, deve ser analisada a respectiva impugnação tempestiva do 

edital publicado pela Administração Pública Municipal, conforme será demonstrado adiante. 

II — DA ILEGALIDADE E DO DIREITO 

O  edital afronta o inciso III do artigo 48 da Lei Complementar no 123/2006, no 

momento em que não reserva cota para participação exclusiva de Microempresa - ME 

ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. 

• No mesmo contexto a exigência de AMOSTRA PRÉVIA, é ilegal em 

procedimentos licitatórios, frustra o caráter competitivo, e gera gastos e custos a todas as 

empresas licitantes que ainda sequer participaram da licitação. A exigência de amostras 

quando se mostrar necessária, deve ser realizada em momento posterior a disputa e 

solicitada apenas da empresa classificada em primeiro lugar, devendo ser especificada 

claramente o método de análise, bem como tal ato deve ser público e padronizado. 

Destaca-se ainda que os valores de referência constantes no Anexo II do 

edital, encontram-se abaixo dos valores de mercado para diversos itens, desta forma não 

podendo ser adotados como preços de referência, pois não condizem com a realidade, 

devendo ser demonstrado de onde que surgiram, quais as tres empresas que forneceram 

orçamento, os valores e como se chegou a média para apurar este preço de mercado. 

• Como se não bastasse, a falta dos itens objurgados, fere igualmente o 

princípio da legalidade e da isonomia consagrado no inc. I, do art. 50, da Constituição 

Federal. 

1. DA RESERVA DE COTA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP 

Quanto ao tratamento diferenciado as Micro Empresas e Empresas de Pequeno 

Porte, este é assegurado pela Constituição Federal da República, que consiste em nossa Lei 

Maior conforme art. 170 IX e 179, onde a lei conferiu tratamento jurídico diferenciado 

simplificando as obrigações tributárias; administrativas e creditícias; bem como facilitando o 

acesso ao mercado, à justiça e as inovações tecnológicas, então não há que se falar em 

comprometimento do interesse público ou da competitividade. 

É totalmente embasados no interesse público e na competitividade que as 

ME'S e EPP'S possuam um tratamento diferenciado para a garantia da isonomia, com base 

no art. 37 XXI da CF que determina que os processos de licitações devem assegurar 

igualdade de condições entre os concorrentes, por este motivo a Lei Complementar 123/06 



que assegura o tratamento diferenciado as empresas enquadradas como ME'S e EPP'S é 

constitucional, pois possibilita que estas consigam competir no mercado em pé de igualdade 

com as grandes empresas 

Ademais aplicação da licitação COM COTA PARA ME/EPP é feita para promover 

o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional (art. 10  inc. I do Decreto 

Federal no 8.538/15) estando assim embasados no interesse público e na competitividade. 

O artigo 47 da Lei Complementar - LC 123/2006, foi alterado pela LC 147, de 

07 de agosto de 2014, passando a determinar que sejam concedidos, nas licitações públicas, 

tratamentos diferenciados e simplificados às microempresas - ME e empresas de pequeno 

porte - EPP, trazendo modificações substanciais no planejamento e na execução da licitação. 

Destacam-se como inovações da LC 147/2014 a exigência de licitações 

exclusivas para ME e EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), a possibilidade de subcontratação de ME e EPP na aquisição de obras e 

011 	serviços e a exigência de se estabelecer, para aquisições de bens de natureza  

divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para a contratação de ME e EPP. 

A LC 147/2014 alterou, ainda, outros dispositivos da Lei Complementar 

123/2006, e das leis 5.889/1973, 11.101/2005, 9.099/1995, 11.598/2007, 8.934/1994, 

10.406/2002 e a 8.666/1993. O artigo 47, da LC no 123/2006, passou, com a alteração 

mencionada, a ter a seguinte redação, in verbis: 

"Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá  ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 
no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas 
e o incentivo à inovação tecnológica." (grifamos) 

O art. 48 da LC 123/2006, também alterado pela LC 147/2014, prevê 

. 

	

	uma série de medidas com o fim de implementar concretamente o tratamento favorecido às 

ME e EPP em licitações públicas, dentre as quais, em sei inciso "III - deverá  estabelecer, em 

certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte." ou 

seja, torna-se obrigatório o caráter desta diretriz. 

Sobre a RESERVA DE COTA DE PREFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE ME E 

EPP relacionamos algumas decisões do Tribunal de Contas: 

6070.989.14-0. RELATOR CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES. 
SESSÃO DE 25/02/2015. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 04/03/2015. COM  
TRÂNSITO EM JULGADO: 
"(...) Por conta desse contexto, também aqui disposição da Lei Complementar 
n° 123/06, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 147/14, 
deve ser recepcionada, quanto à obrigatoriedade de reserva da "cota de até 
25%(vinte e cinco por cento) do objeto para contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte"- art. 48, III, da LC n° 123/06 alterada pela LC n° 
147/14 - a exemplo do decidido nos TC-005334-989-14-2 e TC-005346-989-
14-8, sob a Relatoria do e. Conselheiro Renato Martins Costa.(...)". 



712.989.15-1 E OUTRO. RELATOR CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO 
RODRIGUES. SESSÃO DE 25/03/2015. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31/03/2015. 
COM  TRÂNSITO EM JULGADO: 
"(...) Na oportunidade, defendi ainda que a "Disposição da Lei Complementar n° 
123/06, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 147/14, deve 
ser recepcionada, quanto à obrigatoriedade de reserva da "cota de até 
25%(vinte e cinco por cento) do objeto para contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte" -art. 48, III, da LC n° 123/06 alterada pela LC n° 
147/14 - a exemplo do decidido nos TC-005334-989-14-2 e TC-005346-989-
14-8, sob a Relatoria do e. Conselheiro Renato Martins Costa"8. Por esse 
motivo, deve ser reavaliada a divisão dos lotes de modo a possibilitar 
tratamento preferencial a microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos da mencionada lei. 

952.989.15-0. RELATOR CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES. 
SESSÃO DE 01/04/2015. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 10/04/2015. COM  
TRÂNSITO EM JULGADO: 
"(...) Decisões recentes deste E. Plenário tem considerado que a "Disposição da 
Lei Complementar n°123/06, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n° 147/14, deve ser recepcionada, quanto à obrigatoriedade de 
reserva da "cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte" - art. 48, III, da 
LC n° 123/06 alterada pela LC n° 147/14". (...) 

1213.989.15-5 E OUTRO. RELATOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO AUDITOR 
MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO. SESSÃO DE 1°/04/2015. ACÓRDÃO 
PUBLICADO EM 08/04/2015. COM  TRÂNSITO EM JULGADO: 
"(...) A propósito, ao discriminar os itens com os respectivos quantitativos 
destinados a estas sociedades, a Administração deve atentar ao limite de até 
25% do objeto, nos moldes prescritos pelo inciso III, art. 48 da Lei 
Complementar n° 123/06, com a nova redação dada pela sua congênere de n° 
147/2014. 
(...) Diante do exposto, circunscrito às impugnações suscitadas nas peças 
vestibulares, voto pela procedência parcial dos pedidos, devendo a Prefeitura de 
Taquaritinga definir os itens e quantitativos destinados exclusivamente às 
microempresas e empresas de pequeno porte, atentando ao que estabelece a 
Lei Complementar n° 123/06 com as respectivas alterações, nos termos aqui 
delineados.(...)" 

1130.989.15-5 E OUTROS. RELATOR CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA. 
SESSÃO DE 1°/04/2015. ACÓRDÃO PUBLICADO NO DOE DE 11/04/2015. COM  
TRÂNSITO EM JULGADO: 
"(...) a ausência de previsão de destinação de 25% "da licitação" para MEs e 
EPPs, conforme previsto na Lei Complementar n° 147/14, pedindo a retificação 
do edital nesses aspectos. (...) Em relação à ausência de previsão de 
destinação de 25% "da licitação" para MEs e EPPPs, é certo que deve o 
Município atender aos termos da Lei Complementar n° 123/06, inclusive naquilo 
em que foi modificada pela Lei Complementar n° 147/14 (...). É nesse sentido a 
recente jurisprudência desta Casa: TC-5586/989/14-7 e TC-5599/989/14-23: 
"Nessa esteira é que julgo oportuno adotar a mesma solução para o caso ora 
em análise, recomendando-se à Administração que observe as disposições da 
Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei Complementar n° 
147/2014, fundamentando as decisões tomadas no processo administrativo 
pertinente." 

5334.989.14-2 E OUTRO. RELATOR CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA. 
SESSÃO DE 04/02/2015. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE 
16/12/2014: 
"(...) ausência de menção expressa quanto à cota de preferência para 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, consoante 
previsto no art. 47 da Lei Complementar n.o 147/14. (...) Por fim e conforme 
reconhecido pela representada, deve o edital se adequar às disposições da Lei 
Complementar n.o 123/06, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei n.o 
147/14.(...)" 



Vale lembrar que antigamente as licitações exclusivas as micro e pequenas 

empresas eram uma faculdade que a Administração Pública podia ou não utilizar, motivo pelo 

qual era pouco utilizada por todas as esferas. 

Conforme a nova redação do art. 48, inc I da Lei Complementar 123/06 a 

licitação exclusiva passou a ser obrigatória nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), com isso, a nova redação da lei utiliza para o cálculo cada item 

de contratação e não a soma total do itens a serem contratados, no edital nenhum dos lotes 

ultrapassa o teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), consequentemente, nenhum item que 

o componha ultrapassa este valor o entendimento é que a licitação seja feira nos moldes da 

lei complementar. 

O Decreto Federal no 8.538/2015 que regulamentou a Lei Complementar 

123/06 em seu art. 90  inc, I deu a definição de como seriam computados os limites previstos 

na lei, dizendo: 

Art. 90  Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 6° a 80 : 
1 -será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item 
separadamente ou, nas licitações por preço global, o valor estimado para o 
grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item; e 
(grifamos) 

Conforme novo entendimento do DECOR/AGU - Parecer no 

01/2013/GT/Portaria no 11, de 10 de agosto de 2012 - é o valor do item/grupo que é 

determinante, independentemente do valor total da contratação. 

Com o advento da Lei complementar 147 a licitação exclusiva passou a ser uma 

obrigação e não uma faculdade, sendo o município obrigado a cumprir. 

É importante ressaltar que mesmo antes da Lei Complementar 147 entrar em 

vigor o entendimento de vários órgãos já entendia que deveria ser respeitado o valor do 

item/lote e não o total do certame. 

• Em consulta ao site do Município de Tupanciretã verificou-se que o 

mesmo situa-se na parte noroeste do RS, faz parte da: 

a) Microrregião Geográfica de Santiago (engloba 9 Municípios) e; 

b) Mesorregião Geográfica Centro Ocidental Rio-grandense (engloba 31 Municípios 

de 3 Microrregiões — Restinga Seca/Santa Maria/Santiago). 

Tomando por base os dados apontados, entendemos ser equivocada a 

afirmativa do Município de não haver 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente. 

1.2 Não se aplicam a este certame o disposto nos arts. 47 e 48 da Lei 
Complementar 	no 	123/2006 	(exclusividade 	para 
microempresas/empresas de pequeno porte), em razão de não haver 03 
(três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente, cadastrados até 
a data deste edital junto ao Setor de Licitações e Contratos do Município de 
Tupanciretã, nos termos do art. 49, inciso II, da Lei Complementar no 
123/2006, regulamentada pelos Decretos Municipais no 4789/2015 e no 
4790/2015. 



Afirmar que devem estar cadastrados também é muito relativo e 

restritivo, pois a maioria das empresas não são cadastradas no Município tendo em 

vista que para participar de uma licitação na modalidade Pregão o Cadastro Prévio 

não é exigido (cadastro Prévio exigido apenas para participação em Tomadas de 

Preços - exigência legal). Assim, tal parâmetro não pode ser adotado. Agora o 

parâmetro que pode e deve ser utilizado, é se analisar as participações nas últimas 

licitações com o mesmo objeto realizadas no Município. 

Em licitações já realizada neste Município para gêneros alimentícios, 

verifica-se que participaram e venceram (assinaram Atas) empresas enquadradas 

como ME/EPP, conforme lista de empresas abaixo indicadas, tais dados foram 

consultados no próprio site do Município de Tupanciretã em Preços Registrados de 

Gêneros Alimentícios: 

GABRIEL MÜLLER FÉLIX EIRELI - EPP 

Mercado Bolichão - Andreatta & Brasil Ltda - EPP 

FABIO DE ANDRADE LINASSI - ME 

PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP 

Essas empresas indicadas e que participaram e registraram preços, é apenas 

um rol exemplificativo e que o próprio site do Município de Tupanciretã informa, fora as que 

participaram e não ganharam nenhum item, pois foi encontrado apenas os preços registrados 

- as atas de abertura da licitação não foram localizadas no site. 

Ora, percebe-se claramente que todos os anos participam e inclusive 

vencem o registro de Preços de Gêneros Alimentícios no Município de Tupanciretã, 

empresas enquadradas como ME/EPP, ou seja, existem empresas e o Município não 

. teve prejuízos, estranheza nos causa a não aplicação da lei no presente edital. 

Ainda, para verificar o alegado pelo Município e corroborar com 

informações, em consulta ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE verificou-se a existência de mais de três empresas dentro do âmbito regional 

enquadradas como ME OU EPP, além da existência de outras fora do âmbito 

definido como regional, não se aplicando assim, além de todo o que já foi exposto, 

a exceção do art. 49 II da Lei Complementar 123/06. 

Dentre outras fora da regionalidade determinada pelo IBGE. 

A título de nota desta, no caso de não acudirem o número mínimo de ME/EPP, 

existe a possibilidade de repetição do certame em favor do princípio da eficiência ao invés de 

revogar a licitação, eis que em se tratando da totalidade de itens abaixo de R$ 80.000,00, a 

exclusividade da contratação de ME/EPP se impõe por força de lei, (art. 48, 1). 

Neste sentido citamos o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins o único a 

se pronunciar sobre a questão até o momento, ao editar a "RESOLUÇÃO TCE/TO No 

181/2015 - Pleno" (orientação geral, a partir de uma consulta) acerca da aplicação do 



referido artigo, a qual prevê que não cabe a participação de empresas sob outra forma 

societária nas licitações destinadas exclusivamente a ME/EPP/MEI. Vejamos trecho conclusivo 

da referida resolução: 

"2) Em licitações com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou 
com cota de 25% exclusiva para ME/EPP (art. 48, I e III da LC n° 123/2006), 
poderá o edital prever que não comparecendo nenhuma destas, será permitida 
a participação de empresas de maior porte? Ou somente poderão participar as 
microempresas e empresas de pequeno porte nos certames de até RS 
80.000,00 (oitenta mil reais)? 

R: Nos termos do art. 48, I, da LC n° 123/2006, uma empresa que não seja ME 
e/ou EPP não poderá participar de uma licitação exclusiva para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. Conforme inciso II do art. 49 da 
LC no 123/2006, caso inexista o número mínimo de três ME e/ou EPP, sediadas 
no local ou na região, e que sejam capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no edital, conseqüentemente, a realização de uma licitação 
exclusiva com fundamento neste inciso restará justificadamente afastada, e 
para tanto, o edital não poderá prever que não comparecendo nenhuma ME 
e/ou EPP, será permitida a participação de empresas de maior porte." 

Devendo assim ser repetido o certame no entendimento do tribunal. Outra 

exceção para a aplicação da Licitação exclusiva seria quando a licitação exclusiva viesse a 

causar prejuízos a administração. 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando: 
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

O Decreto Federal no 8.537/15 para elucidar o que seria o prejuízo a 

administração visto que caberia ampla interpretação, trouxe a definição de quando a situação 

seria considerada não vantajosa a Administração: 

Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 60  ao art. 8o quando: 
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 
representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, 
justificadamente; 
Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do caput, considera-se não 
vantajosa a contratação quando: 
I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou 
II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos 
benefícios. 

Como a Administração não irá fazer contratação nenhuma com valor 

superior ao valor médio do item obtido na fase das cotações, não ocorrerá 

desvantagem no entendimento legal. E a natureza dos bens adquiridos na presente 

licitação é compatível com a aplicação dos benefícios, não restando nenhuma exceção a ser 

aplicada, demonstrada assim a necessidade de manutenção da Licitação Exclusiva para as 

Micro e Pequenas Empresas. 

Quando as licitações tiverem seus valores por item acima de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) a administração pode realizar a licitação aberta para todos os 



concorrentes, com tudo reservando cotas onde as vencedoras deverão ser as micro e 

pequenas empresas. 

2. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS 

Apesar de a Lei de Licitações não trazer expressamente a previsão legal, tem-

se admitido a exigência de apresentação de amostras pelos licitantes com fundamento nos 

incs. IV e V do art. 43 da legislação acima mencionada, que dispõem que a Administração 

deverá verificar a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, bem como 

somente poderá classificar propostas que estiverem de acordo com os critérios de avaliação 

previstos no ato convocatório. 

Dessa forma, portanto, em face da inexistência de um procedimento previsto 

pela legislação licitatória caberá ao edital prever o momento de apresentação, a forma 

de análise, bem como o destino final da amostra. 

Ressalte-se, entretanto, que a exigência de amostras deve ser exceção e não 

regra, como se tem visto em muitas Administrações. 

Afirma-se isso porque compete à Administração, nos termos do art. 40, inc.  

da Lei de Licitações, descrever criteriosamente o objeto a ser contratado com informações 

suficientes para resguardar a qualidade do objeto. 

Contudo, se mesmo descrevendo minuciosamente o objeto, o Poder Público 

verificar a necessidade de exigir amostras para assegurar-se da qualidade do que irá 

contratar, deverá ter a precaução de prever todo o procedimento no seu edital e ter 

condições técnicas para sua avaliação, não podendo valer-se de critérios subjetivos  

de avaliacão,  como p. ex., emitir a avaliação do produto por simples degustação realizada 

pelos membros da Comissão de Licitação, pregoeiro ou equipe de apoio. 

Para corroborar esse entendimento pedimos vênia para transcrever a seguinte 

passagem do artigo intitulado "Amostras nas modalidades tradicionais (concorrência, tomada 

de preços, convite) e no pregão", da lavra do saudoso Marcello Rodrigues Palmieri: 

"...se a Administração Pública promotora da licitação optar por exigir amostras 
dos produtos licitados, deverá estar preparada para avaliar tecnicamente 
e de modo objetivo as características inerentes a tais produtos. Não 
raras as vezes em que a Administração, num dado momento do certame, 
solicita que as licitantes entreguem suas amostras e a própria Comissão de 
Licitação ou o pregoeiro com sua equipe de apoio passam a analisá-las durante 
a sessão pública em que a licitação se desenvolve. Exemplo clássico: aquisição 
de café em pó para consumo dos servidores públicos. Em determinado 
momento da sessão pública, as amostras são entregues pelas licitantes e, na 
presença de todos, o café é preparado (utilizando-se as diversas amostras 
entregues), e a partir daí a própria Comissão de Licitação ou o pregoeiro com 
sua equipe passam a degustar a bebida e atribuem uma nota referente à 
palatabilidade do café, sendo aprovadas as que obtiverem uma nota (média), 
digamos, superior a sete. Com  o devido respeito, tal procedimento é 
completamente equivocado dada a total subjetividade que o envolve. O sabor 
do café que agrada alguns pode desagradar outros e vice-versa". (cf. in Boletim 
de Licitações e Contratos no 10/2006, p. 943 e 944) (grifamos) 



Conforme acima exposto, portanto, as amostras exigidas pela Administração 

deverão passar por uma avaliação técnica em órgãos ou empresas competentes para a 

emissão de laudos técnicos, como p. ex., os organismos de certificação de produtos, os quais 

são encontrados no site do Inmetro. 

Relativamente ao momento de apresentação das amostras, conforme ensina o 

mesmtre Marçal 3usten Filho, a apresentação de amostra deverá ser feita apenas pelo 

licitante que se sagre vencedor do certame, ou seja, para fins de contratação. 

Vejamos: 

"...a apresentação e o julgamento da amostra deverá ocorrer como 
última etapa antes de proclamar-se o vencedor do certame. Isso 
significa que, encerrada a fase de lances, deverá desencadear-se o 
exame da documentação de habilitação. Somente se passará ao 
recebimento e avaliação de amostras relativamente ao licitante que 
preencher todos os demais requisitos para ser contratado. Desse modo, 
evita-se que sejam promovidas as diligencias relativamente à amostra 
em face de um licitante que não dispunha de condições de ser 
contratado por ausência de requisitos de habilitação (....)".(cf. in. Pregão 
- Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 5a ed., São Paulo, 
Dialética, 2009, p. 137 e 138). (grifamos) 

O edital de PREGÃO PRESENCIAL No 14/2018 do Município de Tupanciretã/RS, 

exige no item 2.5 a apresentação de AMOSTRAS PRÉVIAS para diversos itens: 

2.5. Para os itens 3, 6, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 
40, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 88, 94, 
101, 106, 108, 109, 110 e 115 do Anexo I do edital, será exigida a 
apresentação de AMOSTRAS. 

2.5.1. As amostras deverão ser entregues ao Pregoeiro, no dia 13 de abril 
de 2018, das 8h30min às 8h50min, devidamente identificadas com o nome 
do licitante, dispondo nas embalagens as informações quanto às suas 
características, tais como data de fabricação, validade e marca. 

Assim, diante ddas considerações e entendimentos citados, tem-se que a 

exigência de AMOSTRA PRÉVIA, é ilegal em procedimentos licitatórios, frustra o caráter 

competitivo, e gera gastos e custos a todas as empresas licitantes que ainda sequer 

participaram da licitação. A exigência de amostras quando se mostrar necessária, 

deve ser realizada em momento posterior a disputa e solicitada apenas da empresa 

classificada em primeiro lugar. 

O edital no item 2.5.4, deixa claro de forma desproporcional e restritiva, que 

empresas que não entregarem amostras prévias (anterior a licitação) serão desclassificadas: 

"2.5.4, A empresa que não entregar as amostras, mesmo cotando o produto na proposta, 

está automaticamente desclassificada no item." 

Ora, fica evidente que tal disposição editalícia referente a amostra prévia 

frustra o caráter competitivo da licitação e gerando custos as empresas licitantes antes 

mesmo da realização da licitação, envolvendo uma série de quesitos, gastos, correria, perda 



de tempo, sem sequer a empresa ter ganho algum item. Ou seja, antes mesmo da abertura 

da licitação e de efetivamente participar, já terá gastos com entrega de amostras e sequer 

saberá se as mesmas serão aprovadas, sequer sabe como funcionará a análise, podendo vir 

a ser reprovada e nem poder participar da etapa de lances, ora isso também vai se refletir no 

preço, pois quanto mais empresas forem reprovadas as amostras, menos empresas 

participarão da disputa e menos o preço vai baixar, prejuízos também ao Município. 

E como funcionará essa análise das amostras? O que será avaliado? De que 

forma? Quais os parâmetros da avaliação? É publico? O edital diz apenas que será realizada 

antes da etapa de lances, por Nutricionistas: 

2.5.5. As amostras serão analisadas antes da etapa de lances, por uma 
Comissão composta pela Nutricionista do Município e pelos membros da Equipe 
de Apoio, que emitirá relatório identificando a empresa e especificando as 
marcas das amostras aceitas. 

Todas essas são questões que influenciam diretamente na cotação, e 

por isso geram duvidas, incertezas e restrições no edital. A Lei 8.666/93, artigo 40, 

inciso VII determina que o edital deve ser claro e objetivo. 

Nem a Lei 8.666/93 ou mesmo a Lei 10.520/02 contemplam qualquer previsão 

expressa acerca da exigência de amostras e seu momento específico. A lacuna legislativa 

relegou à doutrina e a jurisprudência a tarefa de "disciplinar" a questão. 

Porquanto, se a exigência de amostra for peculiarmente necessária, deverá o 

edital estabelecer os parâmetros para sua aceitabilidade, bem como os critérios objetivos 

para sua análise e julgamento, a fim de evitar surpresas aos participantes. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) sustenta que a exigência de amostras é 

possível (dado o ganho de qualidade do produto), mesmo para licitação de Pregão realizada 

411 	na forma eletrônica, mas somente pode ser feita perante o licitante classificado 

em primeiro lugar, logo depois de encerrada a fase de lances.  Vejamos, 

respectivamente: 

c) exigência de amostras de todas as licitantes, sob pena de vedação de 
participação no pregão, o que contraria jurisprudência consolidada do 
TCU no sentido de que a exigência de apresentação de amostras é 
admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do 
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que de forma 
previamente disciplinada e detalhada no instrumento convocatório (Acórdãos 
1.291/2011-Plenário, 2.780/2011-2a Câmara, 4.278/2009-1a Câmara, 
1.332/2007-Plenário, 3.130/2007-1 a Câmara e 3.395/2007-1a Câmara)1 
Ementa: REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. EXIGÊNCIA DE 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS ANTES DA FASE DE LANCES. JULGAMENTO 
SUBJETIVO. RESTRIÇÃO AO ALCANCE DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À 
ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DE 
ATO. Na modalidade pregão, é vedada a exigência de apresentação de 
amostras antes da fase de lances, devendo a obrigação ser imposta 

1 	TCU. Acórdão 3.629/13. Órgão Julgador: Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Data da Sessão: 10/12/13. 



somente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.2 

Em identidade de argumentos, JUSTEN FILHOS assim se posiciona: 

"Tornou-se pacífico o entendimento de ser vedada a apresentação de 
amostras por todos os licitantes. Essa solução infringe o princípio da 
proporcionalidade-necessidade, eis que somente, se produz análise da 
amostra apresentada pelo licitante que tenha formulado o lance de 
menor valor. Submeter todos os demais licitantes a apresentar 
amostras equivale generalizar um encargo econômico inútil". (grifamos) 

Como já mencionado e demonstrado, reiteramos que a Corte de Contas, 

entende que a amostra somente pode ser exigida do licitante provisoriamente classificado 

em primeiro lugar, devendo ser fixado prazo razoável para a apresentação das mesmas, 

senão veja-se: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação 
formulada,ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:9.1. conhecer da 
presente nos termos do art. 113, § 1°, da Lei 8.666/93 c/c os arts. 235 e 237, 
inciso VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente;9.2. 
determinar ao (...) que:9.2.1. quando entender necessária a apresentação de 
amostras no âmbito de licitações promovidas pela entidade, restrinja a 
exigência aos licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar, e 
desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no respectivo 
instrumento convocatório, nos termos dos art. 45 da Lei 8.666/93 c/c o art. 40, 
inciso XVI, da Lei 10.520/2002 e o art. 25, § 50, do Decreto 5.450/2005 
(Acórdão 2.139/2009 — Plenário). 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) também se manifesta 

sobre esta questão: 

Com relação aos destinatários da exigência para apresentação de 
amostras, convergindo para o posicionamento adotado pelo Tribunal de 
Constas da União, esta Egrégia Corte de Contas, em diversos julgados 
também tem entendido que a exigência de apresentação de amostras é 
admitida apenas na fase de classificação das propostas e somente do 
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. (...) 
O tema foi abordado em recente decisão exarada pela Excelentíssima Senhora 
Conselheira Cristiana de Castro Moraes, nos autos do TC-1217.989.12-8, em 
sede de exame prévio de Edital, na sessão realizada em 05/12/2012: _Se o rito 
do pregão estabelece a inversão de fases, de modo que a abertura do envelope 
que contém a documentação do 2° classificado somente se realiza, quando o 10  
colocado na fase de preços não puder atender as exigências habilitatórias, 
muito menos deve ser exigido que todos os proponentes apresentem suas 
amostras. Nesse sentido, entendo que a Lei do Pregão sinalizada para que a 
eventual avaliação de amostras seja realizada após a classificação dos 
licitantes, uma vez que _examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito 
da sua aceitabilidade (art. 4°, XI). 
Assim, a exemplo da lembrada v. decisão proferida pelo E. Tribunal Pleno, de 
Relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho, nos autos do TC-746/009/10, a 
principio, a análise das amostras somente cabe após a etapa de lances, 

2 	
TCU. Acórdão 1.634/07. Órgão Julgador: Plenário. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. DOU: 17/08/07. 

3 
JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 6. ed. São Paulo: 
Dialética, 2013. p. 139. 



exigida do seu vencedor.4  (grifamos) 

No mesmo sentido, são incontáveis as decisões dos Tribunais de Contas que 

poderiam ser transcritas ou mesmo citadas, tanto que consolidado o entendimento em 

Súmula, sendo que este fato, por si só, dispensa indicações de outros julgados. 

Tais jurisprudências preocupam-se especialmente com os casos em que a 

previa produção de amostras implica custos significativos para o licitante ou em licitações 

para sistema de registro de preços, nas quais a Administração pode até mesmo não adquirir 

produto algum entre os registrados. 

Em tais hipóteses, a apresentação de amostra de produtos por todos 

os participantes do pleito, antes da sessão pública, revela-se despropositada e 

• restritiva, porquanto causa ônus excessivo aos licitantes apenas para participarem 

do certame, sem qualquer proveito à Administração Pública. 

À guisa do exposto, conclui-se, portanto, que a exigência da apresentação de 

amostras será possível, quando realmente necessária, porém deve ser observado que deverá 

apenas ser realizada após a conclusão da fase de lances e, tão somente, do licitante detentor 

do melhor lance. Deste modo, garantir-se-á, a um só tempo, a celeridade ínsita do Pregão; 

como também, estabelecer-se-á um mecanismo a mais para se verificar a qualidade dos 

bens ofertados e, por consequência, para se assegurar a satisfatoriedade da futura 

contratação. 

Marçal Justen Filho expõe o dissenso existente a respeito da apresentação de 

amostras, nos seguintes termos: 

• "(...) a apresentação e o julgamento da amostra deverá ocorrer como 
última etapa antes de proclamar-se o vencedor do certame. Isso significa 
que, encerrada a fase de lances, deverá desencadear-se o exame da 
documentação de habilitação. Somente se passará ao recebimento e avaliação 
de amostras relativamente ao licitante que preencher todos os demais 
requisitos para ser contratado. Desse modo, evita-se que sejam promovidas as 
diligências relativamente à amostra em face de um licitante que não dispunha 
de condições de ser contratado por ausência de requisitos de habilitação (o que 
pode ser determinado de modo simples e rápido mediante o mero exame de 
documentos)"5  

Outro fato que merece destaque, é que o edital simplesmente exige: "A 

amostra dos alimentos que assim solicitarem, deverá ser entregue até 3 (três) dias antes do 

presente certame na Secretaria Municipal de Educação para análise.", bem como não 

estabelece o procedimento de sua análise, os critérios de sua aceitabilidade e as soluções 

4 
TCE/SP. Exame Prévio de Edital (eTC-00000282.989.13-6. Conselheiro Renato Martins Costa. Disponível em: 
<http://www4.tce.sp.gov.br/sitesidefault/files/epe-m-03-rmc-002-etc-00000282  989 13-6 etc-
00000414 989 13-7 2.pdf>. Acesso em: 23/03/18. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 6. ed. São Paulo: 
Dialética, 2013. p. 137/138. 



atinentes ao julgamento. Ora, tais pontos são essenciais e devem estar descritos no edital. 

Pois bem. Como já dito, a exigência da amostra vem sendo comumente 

utilizada pela Administração Pública Federal nos últimos tempos, com vistas a tentar adquirir 

bens com qualidade mínima. A par disso, a matéria vem sendo comumente submetida a 

julgamento pelo Tribunal de Contas da União, que em vários julgados impôs a observância 

de critérios quando da exigência das amostras. 

Assim, além do momento de apresentação da amostra ser posterior a abertura 

da licitação e apenas do primeiro colocado, deve existir a definição, no edital, de critérios 

técnicos e objetivos de avaliação. O julgamento das amostras não pode configurar em um 

ato subjetivo da Comissão Julgadora, senão vejam-se os termos do Acórdão 1.292/2011 

Plenário: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator: 9.2.1. (....), contendo as 
seguintes irregularidades:9.2.1.1. previsão de análise das amostras dos 
bens ofertados por meio de cláusulas que afrontam a legislação e 
jurisprudência e não estabelecem critérios técnicos e objetivos de 
avaliação, permitindo desclassificações indevidas de licitantes e 
manipulação do resultado da licitação (itens 6.2.8.6 a 6.2.8.15), em 
afronta aos arts. 45 e 46 da Lei 8.666/1993, Acórdãos TCU 346/2002, 
526/2005 e 1113/2008-Plenário, Decisões TCU 197/2000 e 1237/2002-
Plenário, princípios da publicidade, da transparência, do contraditório e da 
ampla defesa; (grifamos) 

Quanto à devida publicidade a ser observada para o momento destinado à 

entrega e exame das amostras, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou (em sessão 

realizada em 23/08/17) que: 

9.7.5. da determinação expedida no Acórdão 1.984/2008 - Plenário, para 
que, "viabilize, em licitações que requeiram 'prova de conceito' ou apresentação 
de amostras, o acompanhamento de suas etapas para todos os licitantes 
interessados, em consonância com o princípio da publicidade, 
insculpido no art. 3° da Lei 8.666/1993. Realize o acompanhamento in loco 
das principais etapas da 'prova de conceito' ou da apresentação de amostras, a 
exemplo da etapa de produção, no caso de licitações que requeiram tais 
demonstrações"6; 

Deve ser viabilizado, portanto, o devido acompanhamento das etapas de 

análise das amostras por todos os licitantes interessados, em ampla observância e respeito 

ao Princípio da Publicidade. 

Pelo que foi exposto, verifica-se a possibilidade de se exigir, na licitação 

modalidade pregão, a apresentação de amostras visando a obtenção de qualidade mínima 

dos produtos a serem adquiridos pela Administração, desde que: 

a - conste do edital critérios técnicos e objetivos de avaliação; 

b - seja divulgado data e horário para a realização dos testes, oportunizando a presença dos 

6 	TCU. Acórdão 1.823/17. órgão Julgador: Plenário. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. Data da Sessão: 

23/08/17. 



licitantes e 

c - seja exigida apenas do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, não  

gerando custos a todos os licitantes.  

De todo o exposto, verificamos que o princípio da legalidade foi inobservado no 

edital de pregão presencial 147/2017, conforme justificativas e necessidades e apontadas 

nesta peça de impugnação, desatendendo uma pré-condição indispensável do Estado de 

Direito, como alerta a eminente Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

"Hoje, o princípio da legalidade exige a conformidade dos atos administrativos 

com a lei e com todos os valores que estão presentes na Constituição, de 

forma implícita ou explícita. Algumas Constituições, como a alemã e a 

espanhola, contêm normas expressas exigindo que a Administração obedeça à 

lei e ao Direito. "(In Licitação para contratos de publicidade - Economicidade. 

BLC b. 6, jun. 1993, p. 209)" 

Neste contexto, calha ainda o alerta da Professora Lúcia Valle Figueiredo: 

"(...) o princípio da legalidade não pode ser compreendido de maneira 

acanhada, de maneira pobre. E assim seria se o administrador, para prover, 

para praticar determinado ato administrativo, tivesse sempre de encontrar 

arrimo expresso em norma específica, que dispusesse exatamente para aquele 

caso concreto. Ora, o princípio da legalidade é bem mais amplo do que a mera 

sujeição do administrador à lei, pois abriga, necessariamente, a submissão 

também ao Direito, ao ordenamento jurídico, às normas e princípios 

constitucionais" (In Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 

1994, p. 3536)" 

Contribuindo e fundamentando ainda mais, pecamos pelo excesso mas nunca 

pela falta, oportuno destacar recente decisão do Tribunal de Contas da União - TCU - 

• Acórdão n° 2.096/2015, que firmou entendimento, extensível a estados, Distrito 

Federal e municípios, no sentido de que a amostra do produto deve ser exigida  

apenas do vencedor do certame, provisoriamente classificado em primeiro lugar.  

Após o exame da amostra, faz-se a adiudicacão do objeto ao vencedor.  (BRASIL. 

Tribunal de Contas da União. Processo TC no 009.726/2015-2. Acórdão no 2.096/2015 -

Plenário. Relatora: ministra Ana Arraes. Diário Oficial da União [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 27 ago. 2015. Seção 1, p. 83.) 

3. DOS VALORES DE REFERÊNCIA - ANEXO II do edital 

Os preços médios apurados pelo Município de Tupanciretã, para diversos 

produtos estão abaixo do valor de mercado. Ocorre que o Município, deve utilizar para 

obtenção do preço médio, no mínimo 03 (três) orçamentos, para assim chegar aos preços de 

mercado atual dos produtos. Desta forma se faz necessário verificar se tal item foi cumprido 



dispondo no processo, tais orçamentos e as médias realizadas, e de que forma foi 

realizado/obtido esse preço médio (de onde surgiu), para verificar-se se foi realizado dentro 

da legalidade e dos ditames de praxe utilizados para se obter um valor de mercado e que 

possa servir de preço de referência. 

Nesse contexto, a pesquisa prévia de preços configura-se como uma das mais 

importantes ferramentas das licitações públicas. O art. 40, §2°, da Lei 8.666/93, assim 

dispõe sobre o tema: 

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: 

(...) 

§20. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

(...) 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários (sem 

grifos no original). 

Outros artigos da mesma lei também tratam do assunto e referem-se ao 

julgamento das propostas. Vejamos: 

Art. 43 - A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

(...) 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 

conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 

oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de 

preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis; 

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. 

(...) 

§30. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 

e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

Assim, conforme art. 43, inc. IV (subsidiariamente aplicável também ao 



Pregão), a Administração dispõe dos seguintes mecanismos: 

• Pesquisas de mercado; 

• Preços fixados por Órgão Oficial competente, quando for o caso (como o SINAPI, por 

exemplo, utilizado nas licitações de obras e serviços de engenharia); 

• Preços registrados em Atas de Registro de Preços (ARPs), quando existentes. 

Nessa linha, vejamos o seguinte entendimento da Primeira Câmara do TCU 

para obter-se uma pesquisa de preços eficaz: 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 10, inc. II e 43, inc. I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 

1992, c/c os arts. 10, inc. XXVI; 17, inc. IV; 143, inc. III; 237, inc. VI, do 

Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, 

considerá-la parcialmente procedente, acolher as razões de justificativas 

apresentadas e arquivar o processo, sem prejuízo da expedição dos alertas 

propostos, devendo ser dada ciência deste acórdão à Receita Federal do Brasil e 

aos responsáveis. 

(...) 

1.7.1. à Receita Federal do Brasil - RFB, quanto às seguinte impropriedades 

constatadas, decorrentes do descumprimento do art. 60, inc. IX, alínea "f", do 

art. 70, §20, II, da Lei 8.666/93 e do art. 44, §30, e 48, II, da Lei 8.666/93: 

1.7.1.1. ausência de orçamento do objeto a ser contratado com base em 

uma "cesta de preços aceitáveis", oriunda, por exemplo, de pesquisas 

junto a cotação específica com fornecedores, pesquisa em catálogos 

com fornecedores, pesquisa em bases de sistemas de compras, 

avaliação de contratos recentes ou vigentes, valores adjudicados em 

licitações de outros órgãos públicos, valores registrados em atas da 

SRP e analogia com compras/contratações realizadas por corporações 

privadas, expurgados os valores que, manifestamente não representem 

a realidade do mercado e, ainda, devidamente detalhado a ponto de 

expressar a composição de todos os seus custos unitários (cf. item 5.7, 

fl. 42 dos autos). TCU. Acórdão 5.323/10. grifamos) 

O Tribunal de Contas da União tem prestado esclarecimentos significativos no campo 

das estimativas preliminares de preços, indicando, por exemplo, a necessidade de 

refinamento das pesquisas. 

É recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do orçamento 

estimativo da licitação não se restrinja a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, 

adotando-se, ainda, outras fontes como parâmetro, como contratações similares realizadas 

por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados, portais 

oficiais de referenciamento de custos. 

É a lei que exige a demonstração da compatibilidade de preços com o de 

mercado (art. 24, inc. VIII, da Lei no 8.666/93). A amplitude da pesquisa e a obtenção de 

orçamentos válidos são outros requisitos essenciais à eficiência e confiabilidade da consulta 

realizada junto ao mercado. Dentre vários canais de informação distintos, a Administração 

deve fazer uso do maior número de fontes de pesquisa possível, confeccionando e analisando 

os dados e registros mais seguros para a identificação dos preços e suas estimativas. 



Esta observação geral de dados poderá se dar junto aos preços fixados por 

Órgão Oficial competente, preços registrados em Atas de Registro de Preços, preços 

contratados por outros Órgãos e Entidades administrativas (em contratos similares) e 

orçamentos enviados por e-mail/obtidos via internet, dentre outras fontes de pesquisa 

possíveis. 

III - Do PEDIDO/REQUERIMENTO 

Por todo o exposto, e em razão dos fatos e fundamentos apresentados, que 

comprovam a necessidade de imediata modificação do Edital da Licitação Pregão Presencial 

no 147/2017, expedido pela Prefeitura Municipal de Panambi/RS, respeitosamente requer-se: 

1. O conhecimento da presente IMPUGNAÇÃO em face de sua legitimidade e 

tempestividade; 

2. A concessão de efeito suspensivo à presente IMPUGNAÇÃO; 

3. No mérito, a concessão de integral PROVIMENTO à presente IMPUGNAÇÃO, face à 

total pertinência dos argumentos e fundamentos legais apresentados; 

4. Que seja realizada modificação no edital, solicitando-se a apresentação de 

amostras posteriores a disputa, apenas da empresa classificada em 10  lugar 

(e assim sucessivamente), informando ainda prazos, horários e os critérios 

técnicos e objetivos de avaliação; 

5. Que em razão do disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar n° 

123/2006, seja realizada a reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do objeto para a participação exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, tendo em vista que conforme apurado e comprovado, 

existem regionalmente empresas que cumprem com tal condição; 

6. A correção dos valores de referência dispostos no Anexo II do edital, 

realizando a média de preços para obtenção de um valor real de mercado; 

7. A divulgação de nova data para a realização do certame, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, em conformidade com o previsto pelo § 40  do art. 21 da Lei 

no 8.666/93; 

8. Requer, por derradeiro, que da r. decisão dessa Administração seja intimada a 

Impugnante, para que, em sendo o caso, seja possível requerer o que de direito 

perante os órgãos de fiscalização de legalidade, tal como o Ministério Público e 

respectivo Tribunal de Contas. 

Nestes Termos, 

Por ser a único e mais razoável medida de justiça, 

Pede e confia no deferimento. 



Novo Cabrais, 10 de abril de 2018. 

L.J BREDOW REPRESENTAÇÕES — ME 

Representante Legal : Vinicius Matos Barcelos 

CPF: 079.136.506-99 

• 
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SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE CERRO BRANCO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

NÚMERO 7.745. Procuração bastante que faz L.J. BREDOW 

REPRESENTAÇÕES - ME, como abaixo se declara: saibam quantos 

este público instrumento de procuração bastante virem que. aos vinte e 

dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (22/02/2017). 

nesta Cidade de Cerro Branco, Comarca de Cachoeira do Sul, Estado 

do Rio Grande do Sul, neste Tabelionato de Notas compareceu como 

outorgante, L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES - ME, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas número 23.969.712/0001-19 MATRIZ, empresa individual 

com sede na Avenida 28 de Dezembro, n° 1065, CEP 96545-000 

Novo Cabrais, registrada na JUCERGS em 14/01/2016 sob 

43109263613, sendo proprietária, conforme documentos arquivados 

nestas notas, sob o n° 180, nas fls. 033 a 034, do livro 09 de Registros 

de Procurações e Autorizações Judiciais e Documentos de 

Representação Legal, de 18/10/2016, LUANA JESSICA BREDOW, 

Cédula de Identidade RG 9108238511-Si S/ICiP/1)1/RS expedida em 

04/10/2006. CPF 030.859.260-38, nascida em 11/12/1992, brasileira, 

solteira, maior, empresária, residente e domiciliada na Avenida 28 de 

Dezembro, sem número, 96545-000 Novo Cabrais RS, neste ato 

presentada por seu bastante procurador GABRIEL MÜLLER FELIX, 

Carteira Nacional de Habilitação número 05437150964 Detran RS, 

Cédula de Identidade RG 1101970646-SJS/WRS, CPF 030.969.030-

77, nascido em 21/11/1993, brasileiro, solteiro, maior, empresário, 

residente e domiciliado na Avenida 28 de Dezembro, sem número, 

96545-000 Novo Cabrais RS, conforme procuração pública n° 7.646, 

fls. 068 a 069, do livro 45 de Procurações, de 06/04/2016, deste 

Tabelionato de Notas; identificada documentalmente por mim, Aguiel 

Moisés Rodrigues, Tabelião de Notas, e de cujas identidades e 

capacidades jurídicas dou fé, e disse que fazia seu bastante procurador 

VINÍCIUS MATOS BARCELOS, Carteira Nacional de Habilitação 

n° 03259490138 Drtran RS, Cédula de Identidadé RG MG 

03259490138-SSP MG, CPF 079.136.506-99, nascido em 03/03/1985, 

brasileiro, solteiro, maio•, representante comercial. residente e 



domiciliado na Rua Alfredo Brenner, 226, apartamento 101 B, centro, 

Cruz Alta RS; para o fim especial de gerir e administrar os interesses 

da outorgante, conferido-lhe poderes para o fim especial de 

representar a outorgante em todos e quaisquer procedimentos 

licitatórios, processos administrativos. concorrência públicas, em 

quaisquer de suas modalidades; podendo promover a participação da 

outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus 

termos, assistir a abertura de propostas, assinar declarações, prestar 

informações, fazer novas declarações, promover provas, efetuar 

lances; estando autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas; 

interpor recursos, fazer impugnações, reclamações, protestos; 

formular propostas, oferecer lances de preços; pagar taxas, multas e o 

que preciso for; assinar, entregar e retirar documentos; prestar 

cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou 

depositadas; transigir, desistir; receber as importâncias caucionadas ou 

depositadas; transigir. desistir; constituir procurador ad judicia; 
assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome da outorgante; substabelecer, com ou 

sem reserva de poderes; e enfim, praticar todos os atos por mais 

amplos que sejam ao fiel desempenho deste mandato. E assim me 

ediu que lhe fizesse este instrumento que lhe li. achou conforme, 

aceitou, outorgou, ratifica e assina. Feito o procedimento previsto no 

art. P do Pr4vimento CNJ n° 42, de 31 de outubro de 2014. 
Eu 	 (Aguiel Moisés Rodrigues), 

tas, a digitei 'e assino, subscrevendo-a. Emol. R$ 67,30 

0068.0 400002.01130) + R$ 4,50 + R$ 1,40 
(0068.1 	02.03277). 

CE t RO BRANCO, em 22 de fevereiro de 2017 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel. (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

le DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo' Se/o Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoriatipb,jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa L. J. BREDOW REPRESENTACOES -
ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa L. J. BREDOW 
REPRESENTACOES - ME a responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/12/2017 13:19:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqitatazevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração.  

Código de Consulta desta Declaração: 872898 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/12/2018 12:59:53 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 80022012171258520707-1 a 80022012171258520707-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8,935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ 	003/2014. 

O referido é verdade. dou fé. 

• 
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