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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E DIGNA EQUIPE DE APOIO 

DESIGNADOS PARA A CONDUÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA 

REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº 048/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACIARA/MT (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3602-01/2021) 

 

 

“é perfeitamente sabido que não se pode 

confundir discricionariedade com 

arbitrariedade, mas é preciso salientar que 

não existe ato absolutamente discricionário: 

primeiro, porque a discricionariedade não é 

um atributo do ato e sim da competência do 

agente que o pratica; segundo, porque a 

discricionariedade nunca é absoluta. 

Quando se diz que um ato é discricionário, 

na verdade o que se pretende dizer é que o 

agente pode praticá-lo ou não, compondo 

especifica e concretamente, dentro de uma 

certa margem, a vontade geral e abstrata da 

lei”. (Adilson Abreu Dallari) 

 

 

STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

31.761.603/0001-30, com endereço na Rua Emanuel Kant, 60, 5º 

andar, sala 504 – Edifício H.A. Officers Linha Verde, Capão 

Raso, Curitiba/PR, CEP 81.020-670, endereço eletrônico 

comercial01@stemeducacional.com.br, por intermédio de seu 

representante legal (nos termos de seus atos constitutivos), vem 

mui respeitosamente perante essa autoridade administrativa, com 

fulcro no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição 

da República c/c artigo 41, §§ 1º e 2º (primeira parte), da Lei 

nº 8.666/1993 (subsidiariamente) c/c Subitem 8.1 do instrumento 
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convocatório do Pregão Presencial SRP nº 048/2021, a fim de 

apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a 

seguir articuladas. 

 

 1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Incialmente, de bom alvitre comprovar a 

tempestividade da presente impugnação, mormente diante do 

contido no artigo 41, §§ 1º e 2º (primeira parte), e no artigo 

110, parágrafo único, ambos da Lei nº 8.666/1993 (de aplicação 

subsidiária) c/c artigo 9º da Lei nº 10.520/2002 c/c Subitem 

8.1.1 do instrumento convocatório do Pregão Presencial SRP nº 

048/2021. 

 

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

definem que a impugnação pode ser intentada até dois dias úteis 

antes da realização da licitação. Da interpretação das referidas 

normas, que utilizam a expressão ‘até’, pode-se concluir que o 

segundo dia útil anterior ao certame também deverá estar 

incluído no prazo (ou seja, a impugnação poderá ser apresentada 

inclusive no segundo dia útil que antecede a disputa)”.1 

 

“Tal entendimento é corroborado pelo Acórdão TCU n. 

1/2007 – Plenário e pelo Acórdão TCU n. 539/2007 – Plenário, que 

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

Unânime. 
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pode ser adotado como paradigma de método a ser utilizado na 

contagem do prazo do caso que ora se analisa”.
2
 

 

Destarte, tendo em vista que a sessão de julgamento 

do certame está prevista para ocorrer às 9:00 (horário de 

Brasília) do dia 27 de setembro de 2021 (segunda-feira), reputa-

se tempestiva a impugnação apresentada até as 23:59 do dia 23 de 

setembro de 2021 (quinta-feira), mormente em razão do disposto 

no parágrafo único do artigo 110 da Lei nº 8.666/1993 

(subsidiariamente), e da aplicação subsidiária e supletiva3 do 

artigo 212, caput, c/c artigo 15, ambos do CPC
4
 e do previsto no 

Subitem 8.1 do ato convocatório, tendo em vista se tratar da 

contagem de prazo em dias úteis e não na forma do § 4º do artigo 

132 do Código Civil Brasileiro – CCB
5
. 

 

2. DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A IMPUGNAÇÃO 

 

A presente impugnação encontra-se instruída com os 

seguintes documentos: a) cópia do ato constitutivo da empresa 

                                                 
2 Idem. 
3 “Trata-se, como sugere a expressão 'subsidiária’, de uma possibilidade de enriquecimento, de 

leitura de um dispositivo sob um outro viés, de extrair-se da norma processual eleitoral, trabalhista ou 

administrativa um sentido diferente, iluminado pelos princípios fundamentais do processo civil. A 

aplicação supletiva é que supõe omissão” (g.n.). (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria 

Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva e MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros 

comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo (livro eletrônico), São Paulo:  RT, 2015. 

p. 45) 
4“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 

administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. 

(...)  

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas”. (g.n.) 
5 “Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído 

o dia do começo, e incluído o do vencimento. 

(...) 

§ 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”. 
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impugnante (10 fls.); b) cópia de documento pessoal do 

representante legal da empresa impugnante (2 fls.). 

 

3. DO ITEM IMPUGNADO 

 

Trata-se de Pregão Presencial nº 048/2021, do tipo 

menor preço por lote, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Jaciara, tendo por objeto o “Registro de Preços para futura e 

eventual contratação de empresa especializada para implementação 

do programa denominado Solução de Robótica Educacional (Kit de 

Robótica), contemplando o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano da 

Rede Pública Municipal, incluindo aquisição de materiais 

paradidáticos, acesso a Plataforma Digital integrada para 

aplicação de modelo híbrido de aulas (presencial e online), 

assessoria técnica periódica e prestação de serviços para 

capacitação de docentes da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Jaciara/MT” 

 

A partir da análise do instrumento convocatório do 

Pregão Presencial SRP nº 048/2021 e de seu Anexo I (Termo de 

Referência – TR), percebeu-se especificações que têm o condão 

obstar a seleção da proposta mais vantajosa e frustrar o caráter 

competitivo do torneio licitacional, em descompasso com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da vantajosidade, da economicidade, da 

publicidade e da probidade administrativa, exigência do artigo 

37, inciso XXI, da Constituição da República, do artigo 3º, 

inciso II, e do artigo 9º, ambos da Lei nº 10.520/2002, do 

artigo 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993 (subsidiariamente). 
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Primeiramente, imperioso asseverar que a forma da 

modalidade licitatória adotada pela por essa Municipalidade, 

qual seja, Pregão Presencial, vai de encontro aos princípios 

reitores da Administração Pública insculpidos no artigo 37, 

caput, da Constituição da República
6
, mormente os da legalidade, 

da moralidade e da eficiência. Além de estar a infringir os 

princípios norteadores das licitações públicas plasmados no 

artigo 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993 (de aplicação 

subsidiária), cujo termo assim dispõem: 

 

“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”. [grifos nossos] 

 

Noutro ponto, o TR (Anexo I) do instrumento 

convocatório do Pregão Presencial SRP nº 048/2021 também padece 

de vício insanável, na medida em que na situação em análise não 

há descrição precisa, suficiente e clara do objeto.  

 

Não por acaso, já sumulou o E. Tribunal de Contas 

União – TCU, que “A definição precisa e suficiente do objeto 

licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo 

como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, 

do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o 

                                                 
6 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”. [grifos nossos] 
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conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições 

básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da 

licitação para compra, a quantidade demandada uma das 

especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do 

pregão”.”
7
 (g.n.). 

 

A descrição técnica dos componentes gera 

interpretações não concretas, mais de uma interpretação o que 

acarretará a apresentação de propostas divergentes tanto em 

quesitos técnicos quanto financeiros. 

 

Ao compulsar de forma acurada o teor do ato de 

convocação e do TR do Pregão Presencial SRP nº 048/2021, não se 

faz possível constatar a quantidade mínima de cada peça, apenas 

relata que deve ter 280 peças no total: 

 

 

 

Além disso, a quantidade de motores e sensores estão 

bem reduzidos, sendo assim não há possibilidade das montagens 

solicitadas na pag.31 (Kits de Inovação): 

 

                                                 
7 TCU. Plenário. Processo 017.960/2006-2 (Acórdão nº 1.553/2008). 

Relator: Augusto Sherman Cavalcanti. Unânime. Julgamento: 06/09/2008 
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Ainda, vale ressaltar a ausência de informações 

técnicas dos sensores e motores, por exemplo, qual a tensão de 

alimentação do motor (?) o motor é médio ou grande (?) 

 

Quanto ao descritivo do material de Robótica parece 

ser direcionado pois, ao invés de apresentar os conceitos e 

princípios da Robótica, indicam conteúdo específicos, ano a ano, 

que confirmam tal direcionamento.  

 

Entendemos que as proposições de Robótica para o 

Ensino Fundamental, se justificam pela necessidade das montagens 

de protótipos relacionados às temáticas trabalhadas no livro. 

Tais conteúdos e montagens deverão ser articuladas e 

relacionadas aos fundamentos e princípios da Robótica, como 

rodas e eixos, alavancas, estruturas, ligação elétrica de 

lâmpadas e engrenagens e, podem ser exemplos para as proposições 

de montagens. 
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As temáticas e montagens trabalhadas devem servir 

para ilustrar as possibilidades e podem ser ampliados e 

modificados conforme a temática / princípio e objetivo de 

aprendizagem elencado pelo professor em seu planejamento de 

ensino, desde que estejam diretamente relacionados ao conceito 

da Robótica que se pretende trabalhar com os alunos. 

 

Ante os argumentos expostos, entende a Impugnante que 

as especificações do Anexo I se apresentam em desconformidade 

com preceitos legais, assim exigem reparação. 

 

 4. DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

 Face ao exposto, em respeito aos princípios reitores 

da Administração Pública e aos princípios gerais das licitações 

públicas, bem como à legislação complementar referenciada, 

requer, respeitosamente, o recebimento a presente impugnação, 

bem como seja-lhe atribuído efeito suspensivo – cf. artigo 24, § 

2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019 (de aplicação analógica 

supletiva) -, e, ao final, seu acolhimento para rever os atos 

desse Órgão, como possibilita a lei, a fim de retificar, na 

forma acima apontada, o texto do edital do Pregão Eletrônico nº 

048/2021 e de seu Anexo I.  

 

 Termo em que, pede deferimento. 

 

 Curitiba, 23 de setembro de 2021. 
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