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À 
PREFEITURA DE JACIARA 
 
 
REF.: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL 48/2021 
DATA DA SESSÃO: 27/09/2021 
OBJETO: KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 
 
 
EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.603.900/0001-84, com sede na 
Rua da Glória, n.º 72 salas 201 e 202 – Centro Cívico | CEP: 80030-060 | Curitiba – PR - 
Fone: (41) 3669-4408 - financeiro@ekipsulcomercial.com.br, por intermédio de seu 
representante legal, fulcro no § 2.º do artigo 41 da lei 8666/1993, comparece respeitosamente 
perante a Prefeitura, para apresentar IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL, conforme 
fundamentos à seguir: 

  
 

I. DOS FATOS  
A Prefeitura de Jaciara, tornou público a quem possa interessar que realizará em 

27/09/2021 o processo licitatório na modalidade Pregão na forma Presencial sob nº 48/2021, 
para aquisição de kit de robótica educacional. 

 
Embora a Administração Pública seja dotada de discricionariedade para determinar 

o objeto a ser adquirido, está condicionado aos limites legais, portanto, ao fazê-lo deve 
observar os princípios norteadores do processo licitatório elencados no art. 3º da Lei 8.666/93, 
dentre eles, cita-se o princípio da ISONOMIA, o qual estabelece o tratamento igualitário entre 
os licitantes, para que assim compareça o maior número possível de concorrentes e possibilite 
a Administração Pública SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 

 
Inobstante haver no mercado uma vasta gama de opções no mercado de kits 

estruturados de robótica educacional, nota-se a impossibilidade de ofertá-los devido ao 
grande direcionamento.  

 
Pois bem, o objeto a ser licitado é composto por um conjunto de bens e serviços a 

ser adquirido por meio de lote único, os quais correspondem a materiais paradidáticos 
(livros), kits de robótica, plataforma digital para tablet, plataforma digital para  web, plataforma 
digital para mobile e capacitação e assessoria. E, a fim de justificar a composição da solução 
em um único lote a municipalidade cita: 

 
“é fundamental que haja uma integração muito eficiente entre todos os bens e 
serviços, pois formam um conjunto indissociável que compõem o programa, como 
consequência de tal fato, os materiais paradidáticos devem estar alinhados aos Kits, 
à plataforma digital e dispositivo portátil e vice-versa, pois caso contrário o objetivo 
pedagógico poderá ser comprometido, o que irá acarretar em professores sem 
suporte técnico/pedagógico e equipamentos sem utilização”  
 
“O Dispositivo não poderá ser adquirido por empresa diversa da empresa licitante, 
notadamente, porque é imprescindível que o Dispositivo já seja personalizado 
conforme a Plataforma e os aplicativos, bem como atenda as especificações 
técnicas descritas neste Termo, de forma a proporcionar a maior eficiência à 
administração pública”. 
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“As Plataformas não poderão ser desenvolvidas ou contratadas por empresa diversa 
da empresa licitante, notadamente, porque é imprescindível que o programa venha 
completo, de forma a proporcionar a maior eficiência à administração pública” 

 

Com data vênia, discordando da r. justificativa, apresentamos de modo 
fundamentado a necessidade de DIVISIBILIDADE DO OBJETO LICITADO E/OU 
TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE MEIO, a fim de dar real efetividade a ampla 
competitividade. 

 
Do modo que o edital foi elaborado é exigido que a licitante tenha internamente, uma 

equipe que desenvolva plataformas digitais, não possibilitando a participação de empresas 
que possam a vir terceirizar o desenvolvimento dos ambientes para web, tablets e mobiles. 

 
O fato de uma empresa que possua uma solução de robótica educacional contratar 

uma empresa especialista para customizar uma plataforma digital, ou seja, criar sites ou 
aplicativos que possibilite a criação de um ambiente virtual de aprendizagem, não traz nenhum 
prejuízo em relação a sua utilização, a sua integração com a proposta pedagógica a ser 
ofertada. 

 
Embora conste a informação que houve pesquisa técnica para elaboração do 

descritivo licitado, se faz necessário apresentar os resultados das pesquisas e as empresas 
cujas soluções de robótica foram avaliadas. Porque, em relação ao kit descrito, nitidamente é 
a especificação do kit da Lego, o Wedo, que apresenta exatamente os tipos de sensores 
exigido na proposta, sendo que marca LEGO possui como representante exclusiva no 
Brasil a empresa POSITIVO  (https://tecnologia.educacional.com.br/project/lego-education/) 
a qual também oferta computadores e tablets, a qual encontra-se sob investigação no 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) dado os indícios de cartel em 
licitações junto as suas revendedoras, isto é, inviabilizando a ampla competitividade. 

 
Nota-se que foi selecionado a marca LEGO diante da influência da marca, conduta 

esta reprovável. E nesse sentido leciona Marçal [JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei 
de licitações e contratos administrativos. 10ª. ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 273]  

 
‘(...) as avaliações da Administração têm de ser rigorosamente objetivas. Não 
podem ser influenciadas por preferências subjetivas, fundadas em critérios 
opinativos. A Lei volta a reprovar escolhas fundadas na pura e simples preferência 
por marcas. (...) Em suma, não há reprovação legal à utilização da marca como 
meio de identificação de um objeto escolhido por suas qualidades ou propriedades 
intrínsecas. A Administração deve avaliar o produto objetivamente. Poderá valer-
se da marca como forma de identificação do objeto que escolheu, desde que tal 
escolha tenha sido baseada em características pertinentes ao objeto. O que se 
reprova de modo absoluto é a contaminação da escolha do objeto pela influência 
publicitária que uma marca apresenta, especialmente agravada numa sociedade 
em que os processos de ‘marketing’ são extremamente eficientes. Em última 
análise, a Lei veda a escolha imotivada. Quando o critério de decisão é 
simplesmente a marca, existe decisão arbitrária. 
 
A consequência desta cadeia de atos ilegais resulta prejuízos ao erário, uma vez 

que diante da inexistência de disputa haverá a aquisição no preço estimado, ou seja, sem 
possibilidade de desconto no preço e real seleção da proposta mais vantajosa.  
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Outrossim, incontroverso a INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO, sendo que a 
empresa POSITIVO é quem irá sagrar-se vencedora ou indicara terceira para tanto, de 
qualquer forma detém o monopólio do certame. Logo, dado a ausência de competitividade 
haverá apenas uma simulação de processo licitatório em tela, posto que já temos 
conhecimento prévio do resultado. 

 
 

Diante da conduta irregular se faz necessário encaminhar a exordial para análise 
e providências do Tribunal de Contas. 

 
DOS PEDIDOS 
Ante o exposto, requer-se o recebimento e provimento da impugnação para 

ANULAR o certame. 
 
Nesses termos, 
Pede deferimento. 
 
De Curitiba para Jaciara, 22 de setembro de 2021 

  

 
 


