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PROCESSO N.º 04.001112.22.09  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 060/2022  

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos e recreativos (bolas diversas, 

colchonetes, cones sinalizadores, redes para futebol, voleibol e basquetebol), para atendimento às 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME e Rede Parceira - 

RP, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 

ASSUNTO: Impugnação aos termos do edital. 

IMPUGNANTE: Heiller H. Maringolo dos Santos. 

 

 

1 ADMISSIBILIDADE 

 

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação aplicável.   

 
 
 
2 DOS ITENS IMPUGNADOS  
 

Em síntese, o Impugnante aduz:  

 

1) Que “a licitação em discussão apresenta vícios no termo de referência/memorial descritivo dos 

itens a serem adquiridos, comprometendo a disputa, trazendo prejuízos não apenas aos licitantes, 

como ao próprio Órgão comprador”; 

 

1.1. “Vícios estes que criam óbice à realização da disputa, porque deixa de estabelecer critérios 

essenciais de qualificação, ferindo dispositivos legais que regem o processo licitatório, sobre 

os quais discorreremos a seguir”. 

 

2) Que “no termo de referência, o memorial descritivo dos itens a serem adquiridos é absurdamente 

vago quanto à caracterização, especificações técnicas, desempenho e qualidade (Art. 15, I, Lei 

8.666/93), vejamos: (...)”; 

 

3) “É possível observar que na elaboração do Instrumento Convocatório e Termo de Referência, 

houve o descuido por parte da comissão no que tange a descrição dos itens. Levando em 

consideração a quantidade elevada de bolas a serem adquiridas, as descrições dos itens deveriam 

estar completas, até mesmo Indicando uma marca referencial, abrindo oportunidade para 

similares, porém de qualidade idêntica ou superior”; 
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4) Que “da forma que se encontra, podemos esperar que muitas empresas irão participar da licitação 

com produtos de má-qualidade e com valores impraticáveis, causando o rompimento dos 

princípios basilares das licitações públicas e com a concorrência leal”; 

 

5) “Válido instar que, ante a exigência de apresentação de amostras, restará inverossímil a 

conferência dos produtos ofertados pelas empresas licitantes em face de um descritivo devoluto 

e desprovido de informações objetivas e satisfatórias para descrever produtos esportivos”; 

 

6) Que “em se tratando de licitações cujos objetos sejam produtos, o instrumento convocatório deverá 

conter todas as especificações necessárias para a satisfatória qualidade do produto licitado. No 

entanto, com o advento da nova Lei de Licitações, o órgão licitante poderá indicar marca específica 

a fim de facilitar o atendimento das especificações e para adquirir produtos de qualidade superior”; 

 

7) Que “o art. 41, inc. I alínea “d” da nova Lei de Licitações traz uma novidade, qual seja a 

possibilidade de a Administração, excepcionalmente, no caso de licitação que envolva o 

fornecimento de bens, indicar marca específica, “quando a descrição do objeto a ser licitado puder 

ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo 

aptos a servir apenas como referência”; 

 

7.1. “Nesse caso, a marca indicada é capaz de ilustrar o produto que atende, perfeitamente, às 

especificações fixadas no instrumento convocatório. Significa, portanto, que os licitantes 

poderão cotar marcas diferentes daquela indicada pela Administração, mas, sendo esse o 

caso, deverão comprovar a qualidade do produto cotado, aplicando-se, para tanto, os 

procedimentos definidos no art. 42, da Lei 14.133/2021”. 

 

8) Assevera que “a indicação de marca do produto não enseja na restrição de participação no 

certame, tampouco rompe com a legislação ou princípios basilares, assegurando apenas que o 

órgão venha a adquirir um produto de qualidade superior e durável, bem como, caso o órgão esteja 

com intuito de padronizar a aquisição dos produtos por já possuir aquisição anterior de uma marca 

X ou Y, ou similar/superior”; 

 

9) “Sendo assim, visando à segurança e a observância da legislação e os princípios que regem as 

licitações públicas, o Termo de Referência deverá ser alterado, modificando as especificações dos 

itens a serem licitados, de forma que haja garantia de qualidade, in casu, indicando marca para 

referência e não aprovando a aquisição de produto inferior”; 
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10) Que “é nítido ao observar a descrição dos produtos, que em alguns itens são solicitadas 

certificações dos produtos, em caso de bolas de futebol/handebol e etc, ocorre que se exigem 

certificações alheias aos produtos de fato, devendo estas ser revistas com a devida urgência”; 

 

11) Que “o instrumento deve ser revisto de modo que classifique e especifique todos os itens da 

licitação de forma isonômica. Ademais, se observarmos a exigência de certificação internacional 

em bolas de Handebol em face aos demais itens, podemos notar uma inconsistência grave, onde 

se exige muito em um item e em outro o descreve apenas como Bola de Borracha 8”; 

 

12) Assevera que “muitos dos itens que se exigem certificações, as características e descritivos não 

são condizentes com itens de fato certificados, causando mais confusão e ambiguidade aos 

licitantes”; 

 

13) “Ainda, visando esclarecer eventuais dúvidas em face dos licitantes, poderá o órgão, inserir no 

instrumento convocatório valor referencial para que os interessados na participação venham ter 

direcionamento para quais produtos ofertar”; 

 

14) Requer a procedência da Impugnação e a alteração do edital.  

 

 

3 DO MÉRITO:  

 

Em síntese, a Impugnante alega que “a licitação em discussão apresenta vícios no termo de 

referência/memorial descritivo dos itens a serem adquiridos, comprometendo a disputa, trazendo 

prejuízos não apenas aos licitantes, como ao próprio Órgão comprador”. 

 

Realizada consulta junto à Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de 

Educação, Órgão Demandante, esta solicitou o cancelamento dos lotes 01 a 10 do certame com o 

objetivo de avaliar as especificações dos produtos contidos nos referidos lotes e fazer as adequações 

que se fizerem necessárias, frisando-se, porém, que não necessariamente estas mudanças 

ocorrerão nos moldes solicitados pela Impugnante. 

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada pela empresa Heiller H. Maringolo dos 

Santos, para, no mérito, declarar a perda do seu objeto.  
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Esclareço que os lotes 01 a 10 serão cancelados e posteriormente republicados em outra licitação, 

salientando-se que os demais lotes serão mantidos e a disputa destes ocorrerá normalmente. 

 

 

Belo Horizonte, de 10 de novembro de 2022. 

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Wander da Silva Guedes 

Pregoeiro 

 

 

 

 

      De acordo, 

                                                                                          ORIGINAL ASSINADO 

     Emerson Duarte Menezes 

. 

 

           


