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ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 092/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
245/2017 
 

Aos 23 (vinte e três) dias de novembro de 2017, às 15h00min, reuniu-se a Equipe 
de Pregão, designada pela Portaria SEAD número 014, de 27/10/2017, com intuito 
de analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico número 092/2017, 
Processo Administrativo número 245/2017, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE SO-
LUÇÃO DE SALA DE AULA INTERATIVA COM INSTALAÇÃO E CONFIGURA-
ÇÃO DE SISTEMA, CONFORME ANEXO I DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, 
PARA O INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EDUCAONLINE DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos termos da solicitação da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, apresentada pela Empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO 
LTDA. – ME. 
 
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu 
preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações subsequentes. 
 
O item 4.7 e subsequentes do edital em comento tratam do assunto: 
 

4.7 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas 
por qualquer pessoa, através do site www.licitacoes-e.com.br , 
ou através do e-mail cpl.contagem@contagem.mg.gov.br ou 
pessoalmente, na sala da comissão permanente de licitações, a 
partir da publicação do aviso do edital até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao 
Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
4.8 – A Prefeitura do Município de Contagem não aceitará 
impugnação realizada por outra forma que não as estabelecidas 
no item anterior. 
4.9 – A decisão do Pregoeiro poderá ser enviada ao impugnante 
via fac-símile e disponibilizada no site www.licitacoes-e.com.br  
4.10 – Alegações posteriores relacionadas com o 
desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas 
para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua 
entrega. 

 

A peça impugnatória apresentada traz como impugnante a empresa SIEG APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA. – ME. 
 
Diante disso, a peça apresentada será considerada como ato impugnatório oriundo 
de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei 
número 8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, 
o que, verifica-se ter sido atendido, vez que o documento foi enviado por e-mail no 
dia 22/11/2017, portanto, antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista 
inicialmente para o certame, qual seja, 24/11/2017. 
 
Portanto, a impugnações será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA. 
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Sustenta a impugnante, em síntese, que o Edital apresentaria vícios ensejadores 
da nulidade do certame, em especial especificação do objeto. 
 
 
DO MÉRITO: 
 
A Prefeitura de Contagem se fundamenta nos seus atos com o apoio e atendimento 
aos princípios básicos da Administração, elencados no artigo 37 da Constituição 
Federal, quais sejam: a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 
Eficiência. 
 
A Administração tem o dever de atender o interesse público e principalmente, no  
dar oportunidade ampla aos licitantes em igualdade de condições, visto que não 
poderá em qualquer tempo trazer benefícios a um determinado licitante em 
detrimento aos demais, pois sim, estaria em desacordo ao que determina a Lei 
Federal 8.666/93 assim como a Constituição Federal. 
 
DA PRETENDIDA DIVISÃO DO LOTE 

 
O impugnante alega basicamente a necessidade de divisão do objeto licitado 
desmembrando alguns itens com intuito primordial de aumento da competitividade 
do certame. 
 
Em que pese às razões da impugnação ao Edital interposto pelo impugnante deve-
se ressaltar que o objetivo maior do presente Edital é que o objeto a ser citado seja 
satisfatoriamente atendido pelo vencedor do certame. 
 
Do ponto de vista da eficiência técnica a licitação por meio de lote único é mais 
satisfatória, principalmente para se tratar de um único produto – SALA DE AULA 
INTERATIVA – composto de vários componentes, visando o funcionamento da 
solução como um todo – não sendo divisível. 
 
A Lei Geral das Licitações e Contratos da Administração Pública, nº 8.666/93, 
realmente prevê que os serviços sejam licitados em tantas parcelas quanto 
necessário, porém, igualmente estabelece essa obrigatoriedade quando o fato se 
comprovar técnica e economicamente viável, in verbis: 

 
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os 
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 
estimado da contratação: 
 
§ 1o 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. 

 
 

Nesse sentido podemos citar Jurisprudência do TCU, in verbis: 
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“O § 1º do art.23 da Lei nº 8.666/93 estabelece a 
possibilidade de a Administração fracionar o objeto em 
lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e 
econômica. Nos termos do § 2º, o fracionamento da 
contratação produz a necessidade de realização de 
diversas licitações. O fundamento do parcelamento é, em 
última instância, a ampliação da competitividade que só 
será concretizada pela abertura de diferentes licitações. 
Destarte, justifica-se a exigência legal de que se realize 
licitação distinta para cada lote do serviço total almejado” 
(Acórdão nº 2.393/2006. Plenário, rel. Min. Benjamin 
Zymler). 

 
A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e econômica. 
Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, 
mesmo, recomendável. 

 
O fracionamento em itens deve respeitar a integridade qualitativa do objeto 
a ser executado. 
 
Não é possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em contratações 
diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução satisfatória. 

 
A Prefeitura Municipal de Contagem está contratando “AQUISIÇÃO DE 
SOLUÇÃO DE SALA DE AULA INTERATIVA”. 

 
Como conceber a contratação por itens, sem observar o todo, ou seja, o produto 
SALA DE AULA INTERATIVA? 

 
A Prefeitura Municipal de Contagem necessita é do produto final. Em resumo, o 
impedimento de ordem técnica significa que a unidade do objeto a ser executado 
não pode ser destruída através da divisão. 

 
As alegações apresentadas na impugnação se restringem em afirmar que com a 
divisão do objeto em itens se alcançaria uma maior economia diante do aumento 
da competitividade do certame. Ocorre que tal afirmação deve ser ponderada, uma 
vez que se trata de aquisição de produto não divisível e que o aspecto da eficiência 
técnica também deve ser analisado. De nada adiantaria buscar eventual 
economicidade, se o objeto licitado fosse fornecido de modo ineficiente, isto tudo 
porque não se pode afirmar que o certame dividido em itens é mais econômico. 

 
Ressalta-se, no entanto, que Administração Pública tem o dever de sempre zelar 
pela economicidade de suas contratações, respaldado sempre na maior 
competitividade dos certames licitatórios. Buscando tal intuito, esta Administração 
Pública não afastou a economicidade do presente certame licitatório, pois adotou 
a modalidade licitatória do pregão, que possui as rodadas de lances objetivando-
se sempre se alcançar o menor preço. 

 
 

É de fácil percepção que o impugnante fundamenta sua irresignação na imputação 
à Comissão de Licitação de conduta ofensiva aos princípios da impessoalidade, 
da moralidade administrativa, da probidade, da isonomia, da vantajosidade, entre 
outros, porém não apresenta uma única prova de suas alegações, limitando-se a 
afirmar que para vários produtos a licitação estaria supostamente direcionada, em 
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face do suposto excesso de descrições, o que, todavia, não corresponde à verdade, 
pois há concorrência para todos os produtos licitados. 

 

O TCU já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no caso 

específico, a licitação por lote único seria a mais eficiente à administração:  

 

 

“Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada adotado 

nesse parecer utilizou uma excessiva pulverização dos serviços. Para cada um 

de cinco prédios, previram-se vários contratos (ar condicionado, instalações 

elétricas e eletrônicas, instalações hidrossanitárias, civil). Esta exagerada 

divisão de objeto pode maximizar a influência de fatores que contribuem para 

tornar mais dispendiosa a contratação (...) embora as estimativas numéricas 

não mostrem consistência, não há nos autos nenhuma evidência no sentido 

oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administração. Ao 

contrário, os indícios são coincidentes em considerar a licitação global mais 

econômica” (Acórdão no 3140/2006 do TCU).  

 

Assim, nas hipóteses de licitação com diversidade de serviços, o entendimento 

dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou não do objeto da 

licitação deve ser auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se 

essencialmente acerca da viabilidade técnica e econômica do parcelamento e 

da divisibilidade do objeto. O TCU, no Acórdão no 732/2008, se pronunciou 

no sentido de que “a questão da viabilidade do fracionamento deve ser 

decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, 

devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso 

concreto”.  

 

O Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer nº 2086/00, elaborado 

no Processo nº 194/2000 do TCDF, ensina que:  

 

“Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito 

que a própria lei definiu: só se pode falar em parcelamento quando há 

viabilidade técnica para sua adoção. Não se imagina, quando o objeto é 

fisicamente único, como um automóvel, que o administrador esteja vinculado a 

parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados 

pela Administração Pública evidencia que embora sejam divisíveis, há 

interesse técnico na manutenção da unicidade, da licitação ou do item da 

mesma. Não é pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que 

dirige o processo decisório. Observa-se que, na aplicação dessa norma, até pela 

disposição dos requisitos, fisicamente dispostos no seu conteúdo, a avaliação 

sob o aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto econômico. É a visão 

jurídica que se harmoniza com a lógica. Se um objeto, divisível, sob o aspecto 

econômico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja 

licitado em separado, de nada valerá a avaliação econômica. Imagine-se ainda 

esse elementar exemplo do automóvel: se por exemplo as peças isoladamente 

custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendável o não parcelamento, 

pois sob o aspecto técnico é a visão do conjunto que iria definir a garantia do 
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fabricante, o ajuste das partes compondo todo único, orgânico e harmônico. 

Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto 

é divisível. Em caso afirmativo, o próximo passo será avaliar a conveniência 

técnica de que seja licitado inteiro ou dividido”.  

 

Cumpre salientar, ainda, que a viabilidade técnica e econômica alegada pelo 

administrador público para a licitação por lote único deve ser previamente 

comprovada e juntada aos autos do processo licitatório, como demonstram os 

seguintes excertos: 

 

 “Depara-se, portanto, que o edital abrange uma diversidade de objetos com 

características técnicas distintas, sem interferências e, que diante de sua 

independência, deveriam ser licitados de forma parcelada. (...) Assim, a 

intenção do legislador é que a licitação seja sempre realizada de forma 

parcelada quando houver viabilidade técnica e econômica, observada a 

modalidade pertinente para o valor total da contratação. Em outras palavras, a 

lei estabelece que o administrador deve demonstrar a inviabilidade técnica e 

econômica da divisibilidade, quando deixar de adotar o parcelamento”. 

(TCE/MT - Processo nº 30503/2008). 

 

 “Abstenha-se de realizar procedimentos licitatórios, mediante fracionamento 

de despesa, sem que a modalidade de licitação escolhida tenha permitido, 

comprovadamente, o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 

mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, 

nos termos do § 1º do art. 23 da Lei n. 8.666/1993 (arts. 2º e 23, § 2º, parte 

final). (Acórdão 1049/2004 Primeira Câmara)”.  

 

“O TCU determinou ao Ministério da Fazenda que, nas licitações cujo objeto 

fosse divisível, previamente à definição da forma de adjudicação a ser adotada, 

realizasse estudos que comprovassem as vantagens técnicas e econômicas da 

compra em lote único, comparativamente à parcelada, a fim de atender ao 

disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, e à Súmula/TCU nº 247 (item 

9.2, TC-015.663/2006-9, Acórdão nº 3.140/2006-TCU- 1ª Câmara)”. 

 

 “Avalie a viabilidade técnica e econômica do parcelamento de compras 

administradas por aquele órgão, em articulação com o solicitante, com o 

objetivo de aproveitar as peculiariedades do mercado, visando a 

economicidade, e que os resultados da mencionada avaliação figurem nos 

autos do processo de compra. (Acórdão no 496/1998 do Plenário).” 

 

 Portanto, ao se licitar por lote único, deve o administrador analisar por meio 

dos setores técnicos acerca da viabilidade técnica e econômica de dividir-se o 

objeto licitatório, pois segundo Justen Filho, “a obrigatoriedade do 

fracionamento respeita limites de ordem técnica e econômica. Não se admite o 

fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, 

recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade 

qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado 
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não pode ser destruída através do fracionamento” 7 . Esclarece-nos Carvalho 

Carneiro acerca do conceito de viabilidade técnica e econômica, informando 

que “a viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, não se 

admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação, 

onde em risco a satisfação do interesse público em questão. Já a viabilidade 

econômica significa que o parcelamento deve trazer benefícios para a 

Administração licitante, proporcionando um aumento da competitividade e 

uma conseqüente diminuição dos custos para a execução do objeto. No 

entanto, para uma real noção da viabilidade econômica do parcelamento, é 

preciso ter em mente a redução de custos proporcionada pela economia de 

escala” 
 

Ademais, acaso existisse alguma situação de produto de fabricante único para as 
especificações exigidas, o que não se admite, a licitação envolve os fornecedores 
e não os fabricantes, pelo que a busca da vantajosidade ainda assim seria 
alcançada e observada. 

 
Fato é que não existe qualquer direcionamento na licitação, muito menos intenção 
de se privilegiar tal ou qual fornecedor e as especificações exigidas são as que 
atendem, no entender da comissão de licitação, e do órgão solicitante, aos 
objetivos pretendidos com a aquisição 
 
Recebemos os argumentos da IMPUGNANTE, decidindo NEGAR PROVIMENTO 
da impugnação apresentada, mantendo as condições do edital e a data de 
abertura do Pregão Eletrônico 092/2017, para as 09:00 horas do dia 
24/11/2017, conforme agendado anteriormente. 

 
 
 
Jáder Luís Sales Júnior  
Pregoeiro 
 
 
 
 
Márcia Mendes Siqueira 
Equipe de Apoio 
 
 
 
 
Luiz Adolfo Belém 
Equipe de Apoio 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
 

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO 
LTDA. – ME., eis que é tempestiva, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo 
em vista que a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita 
observância da legislação pertinente. 
 
Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e mantendo 
a abertura do Pregão Eletrônico número 092/2017 – PA número 245/2017, para 
a data de 24/11/2017. 
 
 
Contagem, 23 de Novembro de 2017. 
 
 
Hugo Otávio Costa Vilaça 
Secretário Municipal de Administração 
 


