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De : casa da limpeza <casadalimpeza21@gmail.com>
Assunto : PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

Para : cpldpe@defensoria.pi.def.br

Zimbra cpldpe@defensoria.pi.def.br

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

Ter, 25 de mai de 2021 15:31
1 anexo

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PIAUÍ
PE SRP Nº 001/2021/DPE/PI
NESTA:

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

A CASA DA LIMPEZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, inscrita sob o CNPJ Nº
41.598.101/0001-93, 
vem solicitar de V.Sa., o fracionamento do Objeto Licitado, para MENOR PREÇO
UNITÁRIO POR ITENS, não por 
grupo, haja vista a possibilidade de várias empresas participarem dos itens que acharem
necessário, sendo assim
o certame será mais competitivo e sem dúvidas mais vantajoso para Administração
Pública.
Considerando o pedido acima, vale Informar que o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Piauí, realizou recente o 
PE Nº 00013/2021 (SRP) , nos moldes solicitados,  bem como o Governo do Estado do
Piauí especificamente na Secretaria de Justiça esta 
realizando, Processo Administrativo Nº AA.095.1.003077/20-00- SEJUS/PI Pregão
Eletrônico Nº 002/2020 – SRP, conforme
questionamento desta empresa.

Neste sentido solicitamos.

Teresina(PI), 25 de Maio de 2021

Viviane Pereira Diniz
Representante legal



Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria de Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 
 

 

SEI Nº 00303.000224/2021-40 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

SOLICITANTE: CASA DA LIMPEZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 

 41.598.101/0001-93 

 

 

  RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

1. DA TEMPESTIVIDADE 

1.1 A Sessão Pública da licitação em epígrafe foi marcada para o dia 02 de junho de 2021. 

1.2. A empresa CASA DA LIMPEZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, ora 

impugnante, apresentou impugnação aos termos do edital no dia 25 de Maio de 2021, às 15:31. 

Ressalte-se que a petição foi encaminhada fora do horário de expediente deste órgão, no dia 

25.05.2021, às 15:31, passando a contar o prazo de resposta no dia 26.05.2021. Em observância 

ao prazo estabelecido no Edital de 03 (três) dia úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, qual seja 02.06.2021, sendo, portanto TEMPESTIVA a impugnação.  

 

2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

 

2.1. Cuida-se de impugnação aos termos do edital apresentada pela empresa supramencionada 

com vistas a promover alterações no instrumento convocatório. 

2.2. Em suma, a empresa impugnante requer que seja feita a alteração do instrumento 

convocatório, de modo a  promover o fracionamento do Objeto Licitado, para MENOR 

PREÇO UNITÁRIO POR ITENS, não por grupo, haja vista a possibilidade de 

várias empresas participarem dos itens que acharem necessário, sendo assim o certame será 

mais competitivo e sem dúvidas mais vantajoso para Administração Pública. 

Passemos a análise detida da matéria impuganada. 
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3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

Cumpre registrar que esta Defensoria Pública, quando da elaboração de seus 

processos licitatórios alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores da Administração 

Pública, elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° da Lei n° 8.666/93, 

especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato administrativo e respeito ao Princípio 

da ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, primando 

pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos produtos e dos serviços a serem 

prestados.  

É sabido que é o juízo discricionário do Administrador que determina as 

especificações do produto que pretende adquirir, de modo a extrair as melhores condições de sua 

utilização para adequar-se as suas realidades, sempre pautadas na razoabilidade e 

proporcionalidade dos meios aos fins, pois quando a lei confere ao agente público competência 

discricionária, isso significa que atribuiu ao agente o dever/poder de escolher a melhor conduta, 

dentre um universo de situações possíveis, para a plena satisfação do interesse público, sendo a 

busca deste interesse  público que pautou as especificações e exigências contidas no termo de 

referência do certame em questão. 

Importa mencionar o estabelecido no Termo de Referência item 2.1 - Justificativa 

para Escolha dos Lotes, vejamos: 

A licitação por lote é mais adequada do ponto de vista da eficiência técnica, 

por consolidar as entregas a partir de um único fornecedor vencedor do 

referido LOTE, gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem 

como no processo de entrega, haja vista que é notório o fato de que ao se 

utilizar de muitos fornecedores para entrega, aumenta-se a incidência de 

possibilidades de atrasos, resultando em necessidade de armazenamento de 

itens no almoxarifado visando a consolidação de todos os itens relacionados 

ao LOTE para a localidade aplicada, consequentemente ampliando-se o 

custo operacional do projeto para a Administração.  
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Ademais, ressaltamos que ao agregar o quantitativo de recursos dentro de 

LOTES, conseguem-se maiores vantagens nos preços em relação à compra 

segmentada, pois há um montante maior de produtos a serem adquiridos em 

determinado fabricante, atendendo o princípio da razoabilidade e da 

economicidade para a Administração. 

Legitima-se, também, a presente aquisição em vários grupos, trazendo à baila 

exposição análoga manifesta no Acórdão 861/2013-Plenário: "lidar com um único fornecedor 

diminui o custo administravo de gerenciamento de todo o processo de contratação: 

fornecimento, vida útil do móvel e garanas dos produtos. O aumento da eficiência 

administrava do setor público passa pela omização do gerenciamento de seus contratos de 

fornecimento. Essa eficiência administrava também é de estatura constucional e deve ser 

buscada pela Administração Pública”. 

Dessa forma, no que se refere ao pedido de fracionamento requisitado, é importante 

elucidar que a licitação está sendo realizada no tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR GRUPO 

DE ITENS, já dividida em GRUPOS SEPARADOS conforme a natureza dos produtos licitados, 

tendo em vista que a aquisição separadamente item a item, é totalmente inviável, no caso em 

tela. 

Assim, dividir, ainda mais, os GRUPOS referentes aos assentos desta licitação em 

outros ITENS, como foi sugerido pela impugnante, não se mostra razoável e nem econômico 

para este órgão, pois poderia ter inúmeras contratadas tratando cada uma delas de apenas um 

único objeto. 

Outro fato relevante que cabe destacar, é que a pesquisa referencial foi realizada por 

consulta a empresas, utilizando-se do mesmo descritivo a ser licitado em grupo.  

Não houve objeções quanto ao detalhamento ou restrições que impedissem o envio 

de cotações por essas empresas, configurando-se como atendidas as especificações detalhadas. 

Ademais, a Súmula 247 do TCU diz ser obrigatória a admissão da adjudicação por 
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item e não por preço global desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda 

de economia de escala. Nesse sentido, ter várias contratadas para o fornecimento do objeto 

licitado exigiria maior dispêndio para se cuidar e zelar da coisa pública, pois poderia se perder a 

concentração da responsabilidade pela execução do objeto, tendo de designar várias pessoas para 

fiscalizar, o que poderia comprometer a garantia dos resultados.  

Por fim, à luz de todo arcabouço legal verifica-se que neste diapasão, nosso 

entendimento técnico é que há plena justificativa para a composição do certame em GRUPOS, 

sendo ratificado que os itens agrupados possuem a mesma natureza, que há um elevado 

quantitativo de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao pleno atendimento ao processo 

licitatório e que o formato de GRUPOS é mais vantajoso para a Administração.  

Sendo assim, mantem-se inalteradas as condições estabelecidas no edital. 

4. CONCLUSÃO 

Pelo exposto e a pela pertinência dos fundamentos trazidos na presente peça, esta 

Pregoeira, com lastro nos posicionamentos levantados conheçe da impugnação apresentada, 

para, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo inalterado o Edital e seus anexos 

referentes ao Pregão Eletrônico SRP nº 001/2021/DPE/PI. 

Por fim, registre-se que a presente impugnação foi apreciada antes da realização da 

sessão pública. 

Teresina/PI, 27 de maio de 2021 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira CPL/DPE/PI 
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