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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DA MUNICIPALIDADE DE IGUAPE 

 

 

 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 044/2018 – REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 104/2018 

 

 

 

PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS  LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob. nº 00.504.095/0001-80, com sede na Rua 

Zilda, 1200 – Casa Verde Alta – São Paulo – SP, CEP 02545-001, por seu 

representando legal que esta subscreve, vem, respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência interpor IMUGNAÇÃO ao edital de licitação em epígrafe,  nos 

termos do art. 41, § 2º, da Lei 8666/93, consoante motivos de fato e de direito a 

seguir articulados: 

 

I – DOS FATOS 

 

A PAPA LIX, ora requerente, teve acesso ao edital de licitação na modalidade 

de pregão presencial, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

UTILIDADES DOMÉSTICAS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SEÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, consoante especificações do 

instrumento convocatório. 

 

Todavia, em que pese o zelo e o brilho na elaboração do edital ora 

impugnado, o instrumento convocatório padece de algumas inconsistências, 

configurando ilegalidade, que pode levar o certame ao irremediável fracasso, 

devendo, pois, ser alterado, consoante restará provado a seguir. 

 

II – DO DIREITO 
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A licitação tem por objetivo escolher a melhor proposta para o contrato de 

interesse da Administração, respeitados, no entanto, os princípios vetoriais do art. 37 

“caput” de nossa Lei Fundamental, dentre os quais figura o princípio da legalidade. 

 

Isso tanto é verdade, que o art. 3º da Lei 8.666/93, de todo aplicável às 

licitações na modalidade de pregão, por força do art. 9º da Lei 10.520/02, dispõe, 

dentre outros, sobre o vetor da legalidade. Vale trazer à colação as suas expressas 

disposições: 

 

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, 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. 

 

Despiciendas maiores considerações para se concluir que o princípio da 

legalidade determina que o Administrador, no exercício  da atividade administrativa, 

somente poderá fazer aquilo que a lei determina, motivo pelo qual certo é asseverar 

que a elaboração do edital deve acontecer nos estritos trilhos da lei, sob pena do 

cometimento de vício, passível de anulação. 

 

Nesse passo, conveniente se faz nos debruçarmos sobre as disposições do 

art. 14 e 15 da Lei 8.666/93 que traz em seu bojo os condicionantes para a definição 

do objeto da licitação. Vejamos: 

 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  
 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
 
(...) 
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§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 
 
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem 
indicação de marca; “ 
 

É de se ver, que a perfeita e adequada caracterização do objeto é medida que 

se impõe nas compras desejadas pela Administração, implicando, pois, na 

necessária e correta especificação do objeto licitado, sem indicação de marca. Em 

outro dizer, o objeto da licitação deve ser satisfatoriamente definido. Marçal Justen 

Filho, aliás, é incisivo neste ponto: 

 

A descrição do objeto da licitação contida no edital não pode deixar 
margem a qualquer dúvida nem admite complementação a posteiori. 
Entre a opção de uma descrição sucinta e uma descrição minuciosa, 
não pode haver dúvida para a Administração Pública: tem de 
escolher a descrição completa e minuciosa. Certamente a descrição 
deve ser clara. No caso, “sucinto” não é sinônimo de “obscuro”. Se a 
descrição do objeto da licitação não for completa e perfeita, haverá 
nulidade (...)1 

  

Postas estas considerações, passemos, pois, a examinar o edital de licitação 

e apontar as inconsistências, que podem levar a licitação ora discutida ao 

irremediável fracasso. 

 

Um simples compulsar do edital leva-nos a afirmar que o item 162 padece de 

omissão, eis que na descrição do produto não se encontra determinada a largura e o 

cumprimento do objeto licitado, impedindo, assim, que a licitante possa ofertar um 

preço de mercado, adequando e competitivo. 

 

Decorrente disso, o licitante poderá ofertar o produto de qualquer dimensão, 

implicando, portanto, em preços variáveis, em franca inobservância dos arts. 14 e 15 

da Lei 8.666/93 e do princípio da isonomia, haja vista que estarão sendo cotejados 

preços de produtos com especificações distintas. 

 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª ed. São Paulo: 

Dialética., 2010, p. 538. 
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Afora parte isso, ainda termos os 161 e 217 que,  em suas  descrições não se 

encontra a exigência da norma ABNT NBR, tal qual exigido como para os itens 160 

e 162. 

 

Logo, e levando-se em consideração que os produtos constantes do item 161 

e 217 são da mesma matéria prima e da mesma categoria dos itens 160 e 162 – 

papel higiênico e papel toalha – o princípio da isonomia indica que referidos objetos 

deverão ser exigidos de forma igualitária, ou seja com a observância das normas da 

ABNT. 

 

Finalmente, os itens 177, 179 e 181, embora exijam a normatização de   

acordo com a Norma NBR 9191/08 e alterações posteriores, as medidas constantes 

dos referido itens estão sendo exigidas fora das determinações do instrumento 

normativo sobredito. (20L, 40L, 60L respectivamente - para de lixo domiciliar). 

 
  

Vale salientar que o objetivo das normas da ABNT reside na necessária 

proteção à saúde pública, bem como na compra em que seja prestigiada a 

qualidade. 

 

Veja-se que a Lei de Licitações, ao instituir o critério de julgamento pelo 

menor preços, nos termos do § 1º, I do art. 45 não condenou a Administração a 

adquirir produtos de qualidade inferior ou minimamente de caráter duvidoso. Ao 

contrário, é perfeitamente possível adquirir pelo menor preço e, mesmo assim, 

prestigiar o critério da qualidade, desde que o objeto da licitação seja conveniente 

definido, conforme preceituam os art. 14 e 15 da Lei 8.666/93. 

 

Doutra parte, o não cumprimento da norma da ABNT NBR 9191 implicará, por 

consequência, no desatendimento do Código do Consumidor, de todo aplicável às 

compras públicas, ainda que subsidiariamente: 

 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: 
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(...) 
         
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Conmetro); 

 

Desta feita, é lógico afirmar que, se é vedado ao fornecedor colocar no 

mercado produto em dissonância com as normas, também é vedado adquiri-los, não 

podendo, portanto, o edital dispor em desacordo com as normas vigentes. 

 

Consigne-se, portanto, em razão de tudo o se disse até o presente momento, 

que o edital de licitação deverá ser reformado. 

 

III - DO PEDIDO 

 

À vista de todo o exposto, requerer-se o recebimento da presente 

IMPUGNAÇÃO, por tempestiva, postulando, desde logo, pela REFORMA DO 

EDITAL. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 29 de novembro de 2018. 

 

 

 

PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS  LTDA 
Samuel Paiva Garcia 
Assistente Comercial 

RG. 40.498.678-x 
CPF. 344.551.458-50 

 


