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FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA 

Comissao Permanente de Licitacao – CPL 

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 
 

 
ILMO(A) SR.(A) PREGOEIRO (A), 
 
 

A KAFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 11.088.468/0001-04, estabelecida na Av. 

Francisco Porto 990, Bairro Salgado Filho, Aracaju-SE Cep: 49020-570. Por intermédio do seu 

representante legal o Sr. CLEVERTON SANTOS NASCIMENTO, RG nº 757.298 SSP-SE, com 

fundamento no artigo 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal; no artigo 41, §1º, da Lei Federal 

nº 8.666/93; mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, para tempestivamente 

apresentar:  

IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO  

Ao Pregão Eletrônico 14/2020, pelos motivos e fundamentos que a seguir encontram-

se aduzidos: 

 DA HABILITAÇÃO À IMPUGNAÇÃO 

A ora recorrente, está devidamente de posse do Edital do Pregão Eletrônico 14/2020, mediante 
retirada digital do mesmo. Diante do objeto e condições da licitação, a impugnante se encontra 
legalmente interessada na apresentação de proposta ao certame “cujo objeto é:  registro de 
preço de Mobiliário em geral, para atendimento as necessidades da Fundação Estadual de 
Saúde, e, portanto, habilitada a presente Impugnação nos termos do item 4. DA IMPUGNAÇÃO 
E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO “ 4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital até 
03(três) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessão publica; 

  

PRELIMINARMENTE  

O Edital do Pregão Eletrônico 14/2020, foi reproduzido no sistema de registro de preços, 

objetivando aquisição de mobiliário em geral, sendo estes distribuídos em LOTES. A alegação 

para este formato é que objetivou-se garantir o princípio da padronização. 

Insurge-se a impugnante contrariamente ao agrupamento do Lote 1 na forma como foi 

concebida e, sendo mantido, que se respeite a regra básica de que os grupos sejam integrados 

por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si. 

Insurge-se a impugnante quanto ao agrupamento de armário em MDP ou MDF com armário/ 
arquivos de aço, pelas características exclusivas de cada produto, de uso especifico, sendo 
comumente fabricados por industrias distintas.  Torna-se, portanto, o certame inacessível nos 
termos que seguem, atentando contra os princípios fundamentais da licitação, em especial ao 
princípio da isonomia e da ampla competitividade. 
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“Para que se faça uma licitação de fato eficiente e econômica é preciso avaliar os itens 
demandados e determinar quais podem compor lotes e quais devem ficar de fora. Quando todos 
os itens são englobados em um único lote, perde-se a oportunidade de obter preços melhores 
individualmente”. 

 

SOBRE O AGRUPAMENTO DE ITENS NÃO CORRELATOS 

 O Edital fere os interesses de quem não possui em sua linha, produtos agrupados sem 

similaridade construtiva. Fato este que restringe a participação de outras empresas no processo 

licitatório. O próprio Tribunal de Contas da União manifesta que: Inexiste a ilegalidade na 

realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os lotes 

sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si. 

Entendemos que moveis em MDP e cadeiras devam ser padronizados e estes sim agrupados. 

Porém, armários/arquivos de aço/ guarda volumes são distintos fabricados por diferentes 

industrias não fazendo parte do escopo de padronização de mobiliário administrativo. 

Considerando ainda que as normatizações relativas aos espaços e mobiliários acima descritos 

também são distintas, não compreendemos as razões que levaram ao agrupamento por lote 

para estes itens.  Não há possibilidade de vislumbrar economia de escala com produtos 

extremamente distintos entre si, tanto no aspecto construtivo quanto no aspecto técnico. 

A impugnante possui interesse em participar do Certame, todavia, entende que as 

exigências aqui transcritas violam o princípio da ampla competitividade, uma vez que restringe 

de sobremaneira o número de participantes na licitação. Ao agrupar produtos não correlatos no 

mesmo lote, FRISE-SE: ITEMS 03, 07, 07 (LOTE 01), há violação dos princípios constitucionais da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e demais 

princípios correlatos, previstos no art. 37, XXI, da Constituição Federal e na Lei de Licitações 

Públicas. 

Exigindo que uma empresa apresente proposta de produtos não correlatos, a 

modalidade escolhida está alijando do certame várias empresas que possuem todas as 

condições de oferecerem produtos de procedência, originalidade, garantia comprovada e 

menor preço, o que trará grandes prejuízos ao erário público em atentado ao mais elementar 

bem administrar. A presente impugnação pretende evitar que ocorra restrição desnecessária do 

universo de possíveis e capacitados competidores, obstando a busca da contratação mais 

vantajosa. Com efeito, o exame do Edital revela situação que merece urgente reparo pela 

autoridade administrativa elaboradora do instrumento convocatório, pois cria óbice à própria 

realização da disputa, limitando o leque da licitação a determinadas empresas.  

No entendimento da ora impugnante, o Lote 01 deveria ser composto pelos ITENS 

CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF e o restante do LOTE (MOVEIS EM AÇO) estaria 

enquadrado em um outro LOTE  inclusive já existente (LOTE 04) que guarde relação entre si 

(mobiliário produzido em aço em sua totalidade), tendo como resultado uma similaridade de 

produtos. Portanto o princípio e o objetivo da padronização que é almejado para a referida 
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licitação não encontram lastro quando os itens agrupados num mesmo lote não possuem 

similaridade construtiva e estética. 

REQUERIMENTO  

 

Diante do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação e julgada procedente 

para conforme exposto, é a presente para que sejam efetuadas as retificações necessárias aos 

termos do edital, especificamente o desmembramento do Lote 01 para criar Lote exclusivo para 

mobiliário em MDP ou MDF e um outro para MOBILIÁRIO EM AÇO.  

 

 Nesses termos, pede deferimento. 

 

 

Aracaju, 29 de janeiro de 2021. 

 

 
________________________________________ 

CLEVERTON SANTOS NASCIMENTO 
REPRESENTANTE LEGAL 

 


