AO ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAFUNEC/SP

REF.: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

A empresa Sieg Apoio Administrativo LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
06.213.683/0001-41, com sede na Rua José Merhy, 1266, Curitiba, estado do Paraná, vêm por
intermédio do seu representante ao final indicado, tempestivamente à presença de Vossa
Senhoria, com fundamento no artigo 41º e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666/1993, interpor
a presente IMPUGNAÇÃO, ao Edital do Pregão Presencial nº 16/2019, pelos seguintes
fundamentos de fato e de direito:

I DOS FATOS
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.
II DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
II.I DA AQUISIÇÃO POR LOTE
O edital traz um formato de LOTE composto por itens divididos em Mesa Visualizadora
Interativa + Lousa Interativa atribuindo-lhes valor global do lote.
Ocorre que a junção destes itens num mesmo lote não está de acordo com a razão para
a qual foi criada a possibilidade de licitação por lotes, que seria apenas em casos excepcionais.
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Isso porque os equipamentos ora amarrados no lote único do Pregão Presencial em
pauta são produzidos, na maioria dos casos, por empresas autônomas. Significa que a empresa
que distribui apenas o item Lousa Interativa não poderá participar do certame em razão do
equívoco na elaboração dos anexos. No mesmo sentido, a empresa que produz apenas o item
Mesa Visualizadora Interativa, não poderá participar da licitação por ser incapaz de oferecer o
demais item.
Concessa máxima venia, não há justificativa para a junção em um mesmo lote dos
produtos ora licitados, tratando-se provavelmente de um equívoco que deve ser corrigido para
que se tenha o devido prosseguimento do certame.

Não bastasse isso, o entendimento dominante do TCU é pela excepcionalidade da
aquisição por lotes, utilizada apenas quando houver divisibilidade do objeto, a fim de se permitir
a ampla participação dos interessados, bem como a efetiva busca pela melhor proposta. É
neste sentido a Súmula nº 247:
"É obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço
global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços,
compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes
que,

embora

não

dispondo

de

capacidade

para

a

execução,

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade".
Data venia, está claro que não haverá qualquer prejuízo à Administração Pública ao se
realizar a divisão dos itens constantes no lote único do Pregão Presencial supracitado, seja em
razão do conjunto em si, de sua complexidade, ou por perda de economia de escala.
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Isso porque os interessados em apresentar propostas para ambos os produtos poderão
fazê-lo ainda que estejam separados por itens e, caso sejam capazes de oferecer o melhor
preço em ambos os produtos, adjudicá-los.
Diante disso, é por certo que há limitação na ampla participação obrigatória a todos os
certames, o que pode e deve, com todo o respeito, facilmente ser corrigido com a simples
aquisição dos produtos através de compra por itens.
II.II DO DIRECIONAMENTO
O Edital em tela no seu formato atual detalha as características técnicas do objeto que
denotam favorecimento e uma competição desigual com o sistema da marca/fabricante
“CSANMEK” perante os demais fabricantes, onde se identifica uma significativa limitação quanto
à oferta de fornecedores.
As semelhanças são claras e irrefutáveis, e podem ser comprovadas no site:
https://www.csanmek.com/produtos
No termo de referência do presente Edital, toda a descrição foi orientada pela
especificação técnica do fabricante em questão, desta forma limitando e restringindo o
Princípio da Ampla Competitividade que deve permear toda licitação.
Ao prever as especificações de marca e definição do produto de forma tão limitante, o
Edital afrontou a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que serve de base legal para a
realização do referido certame licitatório, que estabelece no artigo 3º:
...
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II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas

especificações

que,

por

excessivas,

irrelevantes

ou

desnecessárias, limitem a competição;
Como se pode notar há outros sistemas similares ao modelo do fabricante “CSANMEK”,
sistemas esses, que inclusive se tornam superiores em determinadas características, contudo,
esses mesmos equipamentos não são capazes de atender as exigências técnicas editalícias no
presente edital, pois o conjunto de especificações técnicas exigido somente este fabricante
poderá atender no que tange:
(...) PACS – Tecnologia de Imaginologia Médica que oferece armazenamento
econômico e acesso conveniente às imagens de várias modalidades (tipos de máquinas
de origem). - Software com capacidade de receber imagens no formato DICOM,
provenientes

de

equipamentos

de

Ressonância

Magnética,

Tomografia

Computadorizada e demais equipamentos-sistemas de diagnóstico por imagem; Deverá possibilitar reconstruções em imagens do tipo 3D com ferramentas que permitam
cortes oblíquos em qualquer ângulo ou posicionamento da imagem reconstruída; Deverá permitir a possibilidade de conexão a outros sistemas “PACS” disponíveis no
mercado; - O sistema “PACS” do equipamento deverá apresentar licença junto a
ANVISA visando atender a Nota Técnica nº. 04/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA; - Atlas
Fisiológico deverá apresentar animações realistas de todos os sistemas do corpo
humano; - Deverá acompanhar software específico para visualização de lâminas
histológicas “escaneadas”. O equipamento deverá acompanhar microscópio digital. (...)
Assim, as exigências mencionadas impedem que outras marcas participem com sistemas
do mesmo porte e preço do concorrente. 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.
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II.III DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
O objeto do presente pregão traz consigo o seguinte descritivo técnico: Especificações
Lousa Interativa – Tecnologia e Funcionalidades:
(...) Hardware: Tecnologia infravermelha, integrada nas laterais da lousa,
suporta a escrita por um toque e reconhecimento de dois dedos
simultaneamente para operações multi-touch. Com suporte lateral para 04
canetas (sem eletrônica); Dispositivos de interação (caneta): 04 canetas
sem eletrônica; Interface de comunicação: Conecta-se ao computador
pela porta USB, capaz de manter a comunicação e o fornecimento de
energia para o quadro;
Software: Software de interface amigável e intuitiva, com uma barra de
ferramentas flutuante e programável pelo usuário, que permite integrar mais
de 60 ferramentas e interagir com cada uma tendo várias configurações
distintas. É possível gravar a aula e visualizar as páginas de forma
minimizada, além de poder imprimir ou enviá-la por e-mail a todos os
alunos. Simula o mouse através do toque do dedo ou canetas; (...)
Ocorre que a breve visualização do supracitado descritivo técnico, mostra-se totalmente
contrária a lei, visto que, o ordenamento jurídico pátrio deixa claro no Código Civil e do
Consumidor a vedação em face de venda casada, sendo que, a jurisprudência afasta também
a possibilidade de venda casada nos certames licitatórios:
No caso, o objeto da licitação é "o registro de preços para aquisição de
lousa digital com integração de software e projetor multimídia com suporte,
devidamente instalados". (p.33) Verifica-se que o licitante exige a provisão,
pelo mesmo fornecedor, da lousa digital com o software já instalado, o que
limita significativamente a oferta do produto. Entretanto, em princípio, a
lousa digital consiste em um monitor, operado através de um computador
ou da própria tela, sensível ao toque, quanto que o programa solicitado
deve operar através da rede, não sendo residente e nem fundamental
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para o funcionamento do dispositivo. A relevância do fundamento
consubstancia-se na venda casada de hardware com o software, o que
inviabiliza a disputa em licitação, pois é incompatível com o princípio da
ampla concorrência. Tanto é que somente duas empresas foram
credenciadas para participar do pregão presencial (p.312), fato que
ocasiona prejuízos não apenas à impetrante como também à
Administração Pública.
(Processo: 0824668-04.2014.8.12.0001 - Classe: Mandado de Segurança Assunto:
Edital -Outros assuntos: Licitações, Liminar - Distribuição:
01/08/2014 às 18:38 – Automática - 3ª Vara de Fazenda Pública e de
Registros Públicos - Campo Grande - Controle:
2014/000701
Juiz:
Fernando Paes de Campos)
Denota excessivo formalismo sendo que há pelo menos duas vertentes do mesmo objeto,
uma referente ao software exigido para a finalidade do equipamento e outra referente ao
hardware para que possa suportar o software e ainda oferecer algumas ferramentas especificas
de uso, sendo que estes dois descritivos deveriam estar separados e alocados em duas
exigências distintas a fim de trazer maior concorrência e propostas ao certame.
Neste sentido, teríamos empresas que poderão participar somente do hardware ou
somente do software e ainda empresas que poderiam oferecer ambos componentes.
Ao caso desta licitante, temos total condição de ofertar equipamento com todas as
características técnicas de hardware exigidas e com ampla possibilidade de comportar demais
softwares que venham a fazer parte do uso prático. Assim, empresas que trabalham com a
comercialização apenas do software poderão também ingressar no certame para ofertar a
melhor proposta.
Neste modo, visando o interesse público face ao erário que será disposto na aquisição
deste objeto, entendemos que a compra separada com cláusula de suporte recíproco para
instalação do software diverso no equipamento diverso poderá se demonstrar mais vantajosa a
esta administração do que a compra de equipamento único.
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Ademais, não iria gerar nenhum prejuízo a esta administração estabelecer a aquisição de
equipamento e de software de forma distinta, porém para uso conjunto, visto que há no
mercado diversas empresas que comercializam softwares de altíssima qualidade, mas sem
providenciar o equipamento por não fazer parte do seu mercado assim como vice versa,
portanto poderá está administração obter a proposta mais vantajosa em ambos os objetos
(software e hardware).
É notório que a subdivisão em hardware e software na aquisição pode vir a ser a efetiva
contratação pela melhor proposta visto que dá abertura plena a diversos licitantes ofertarem
seus melhores valores inclusive optando pela proposta que inclua o equipamento completo.
Ademais, é notório que há exigências que devem ser aplicadas somente ao software para
que não se confundam ao hardware por não serem aplicáveis e racionais para este fim, como
por exemplo, as seguintes cláusulas editalicias:

- Equipamento e Software de visualização do tipo DICOM devem ser de
fabricação nacional, indústria brasileira;
- Deverá apresentar garantia nacional de 01 (um) ano cobrindo defeitos de
fabricação, desgaste por uso (dentro das condições normais conforme
estabelecido nos manuais) podendo ser estendida, com direito a todas as
atualizações de software que ocorrerem no período; Deverá apresentar manuais
em português;
- Deverá oferecer atendimento em caso de problemas técnicos
online/telefônico/presencial; Suporte e treinamento do produto deverá ser
presencial e gerida por uma equipe capacitada, sem custos adicionais ao cliente pelo período de 02 (dois) dias a serem agendados entre a Contratada e a
Instituição.
- Vídeo aulas disponíveis para treinamentos e dúvidas;
- Deverá oferecer todas as atualizações dos softwares do produto sem custos
adicionais dentro do período de garantia, e após o período a possibilidade de
extensão de garantia;
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- Suporte, treinamento e assistência técnica especializada baseada em São
Paulo, Brasil. O serviço pós-venda deverá ser prestado por profissionais capacitados
presencialmente e certificados pelo fabricante; Todas as configurações e
especificações dos equipamentos ofertados no certame deverão ser iguais ou
superiores ao especificado nesse descritivo técnico.

II.IV DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO
Após inúmeras participações em processos licitatórios, verificamos que se tornou de praxe
a cópia do descritivo técnico editalício na apresentação das propostas, ou seja, grande parte
das licitantes não apresentam em suas propostas o objeto que realmente irão prover ao final do
processo, mas sim uma proposta genérica para que possa ir a disputa de lances e assim
apresentar realmente seu objeto.
Isto não significa que o objeto final não atende, mas o principio da vinculação ao edital é
mal interpretado com a aplicação do “copiar e colar” nas propostas, que acabam apenas por
usar da lacuna legal para passar até a próxima fase do processo licitatório.
Para tanto, acreditamos que com base na finalidade dos princípios da isonomia e
publicidade de todos os atos, e com base no diploma legal 8.666/93, em seu art. 43, inciso IV, as
propostas, por mais que possuam descritivo genérico, deveriam obrigatoriamente vir
acompanhada das informações de Marca e Modelo que a licitante irá ofertar, bem como o
envio de catálogo ou link de acesso ao catálogo que possa dar a base de verificação das
propostas em conformidade com o edital.
Desta forma, requeremos desde já que seja exigido de todas as licitantes participantes o
envio prévio de catálogo que contenha a marca e modelo a ser ofertada contendo o descritivo
técnico do objeto, ou ainda o link de acesso à internet que contenha o catálogo online para
apreciação, atendendo assim ao princípio da publicidade e da isonomia, e ainda o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, logo que a licitante interessada ingressa de boa-fé em
sua proposta visto que se não puder atender a algum ponto do edital terá os institutos da
impugnação ou esclarecimentos a seu favor.
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III DO DIREITO
De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, 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
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato;
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 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.
Aprofundando a exigência de uma licitação equitativa, temos o artigo 23º, § 1 º, da Lei nº
8.666/93 prevê:
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"As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade,
sem perda da economia de escala".

Não bastasse isso, o entendimento do TCU é pela pauta ao princípio do formalismo
moderado, é neste sentido o acórdão 357/2015-Plenário:
“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve
pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção
de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda,
as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.”
Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio
que busca o atendimento das necessidades públicas.
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.

IV DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a Solicitante:
Se digne Vossa Senhoria a receber tempestivamente a presente Impugnação,
determinando-se o seu imediato processamento;
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Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a
correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que
macule todo o procedimento que se iniciará.
Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual do artigo 4.º da lei nº 10.520/2002 ser
considerado inválido, considerados os equívocos no edital ora apontados, com desperdício da
atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de
habilitação.
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, 26 de abril de 2019.
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