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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO  

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES/SC 

 

 

Pregão Presencial n. 37/2019 - SMS 

Registro de Preços 

 

 

 

Gráfica Guaramirim Ltda EPP., CNPJ 78.218.187/0001-91, com sede na rua 

Pedro Paulo Streit, s/nº, bairro Avaí, Guaramirim/SC, representada pelo seu 

sócio administrador o Sr. Ricardo Danilo Hackbarth, brasileiro, casado, CPF 

028.508.919-67, vem, por meio deste, interpor Impugnação ao Edital de 

Licitação, com esclarecimentos de dúvidas, pelas razões de fato e direito 

abaixo aduzidas: 

 

Ocorre que há questões pontuais que viciam o ato convocatório, quer por 

destoar do rito estabelecido pelas leis 8.666/93 e 10.520/02, e pelo Decreto 

7.892/13, quer por restringir a igualdade e a competitividade, condições estas 

essenciais para a validade de qualquer procedimento licitatório. 

 

 

I - Da ausência de quantum mínimo para requisição dos itens licitados – 

nos processos de aquisição de materiais gráficos, os preços unitários são 

cotados de forma inversa à quantidade licitada. Ou seja, quanto maior a 

quantidade prevista no edital para formulação da proposta, menor é o 

valor unitário de cada mercadoria. 

 

Mesmo que o sistema de Registro de Preços não obrigue a Administração 

Pública a adquirir os itens contratados, como também a faculta adquirir a quantidade que 

melhor atenda aos seus interesses, por óbvio, induz os licitantes ao erro quanto ao 

orçamento final, e tende a causar prejuízos à sua economia. Tal prática torna os preços 

INEXEQUÍVEIS, com consequências danosas à economia das empresas gráficas, já que o art. 

19 do Decreto 7.892/13 permite a revisão dos preços tão somente em momento anterior à 

emissão da nota de empenho, sendo, ainda, restritos os casos que possibilitam o pedido de 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 65 da Lei 8.666/93).  

 

É certo que o edital é a lei da licitação, suas disposições devem ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de nulidade. Cuida-se da aplicação do princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, decorrente do art. 3º da Lei 8.666/93, in verbis: 
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"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 sustentável 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"; e 

também do art. 41 segundo qual "A Administração não pode descumprir 

as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada".  

 

Contudo, essa vinculação ao instrumento convocatório não significa que o 

edital tenha de ser interpretado restritivamente.  

 

Exigências inúteis ou desnecessárias, bem como meras irregularidade formais 

na documentação, desde que não causem prejuízo a qualquer dos envolvidos, não devem 

servir de causa para reconhecimento de nulidade ou exclusão do participante, afinal, é 

interessante que se propicie o maior número de concorrentes para o certame, a fim de que a 

Administração possa, de fato, efetuar a melhor escolha. Acerca do excesso de formalismo na 

licitação, colhe-se o seguinte julgado do TJSC: 

 

"MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA 

DE PREÇOS (...) CARACTERIZAÇÃO DE EXCESSO DE FORMALISMO 

CAPAZ DE PREJUDICAR O OBJETIVO COMPETITIVO DA  LICITAÇÃO E A 

SELEÇÃO MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA 

IMPETRANTE NO PROCEDIMENTO SEM OFENSA À LISURA DA 

COMPETIÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA. 

PREVISÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA PERMITINDO SUPERAR-SE 

"ERROS MERAMENTE FORMAIS". ORDEM CONCEDIDA". "Sabe-se que o 

edital deve explicitar de forma clara e precisa a forma correta para o fiel 

cumprimento das exigências consideradas necessárias e indispensáveis 

à finalidade do certame. Na hipótese de dúvidas quanto ao atendimento 

dos requisitos, devendo-se ponderar, caso a caso, se a finalidade 

pretendida fora atingida, ainda que por meio diverso, garantindo a lisura e 

o caráter competitivo da seleção pública. Isso porque embora o 

procedimento licitatório pressuponha formalidades para a consecução de 

suas etapas, doutrina e jurisprudência repudiam o formalismo excessivo 

que em nada contribui para o propósito maior da licitação, qual seja, a 

seleção da melhor proposta para a administração pública. Fernanda 

Marinela em interessante passagem ressalta que os princípios 

regulamentadores do procedimento licitatório não acobertam o 

formalismo despropositado:   Como princípio específico da licitação, tem-

se a vinculação ao instrumento convocatório. Tal instrumento é, em regra, 

o edital, exceto no convite, que é carta-convite. Assim o edital é dito a lei 
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interna da licitação e deve definir tudo que é importante para o certame, 

não podendo o Administrador exigir nem mais e nem menos do que está 

previsto nele. A liberdade do Administrador, a discricionariedade ampla 

na elaboração do edital, entretanto, após sua publicação esse ficará 

estritamente vinculado às suas normas (art. 41 da lei). É relevante incluir 

também nessa lista o princípio do procedimento formal que o processo 

licitatório deve atender a todas as formalidades da lei, não podendo o 

Administrador inventar uma nova modalidade de licitação, nem mesmo 

misturar duas modalidades em um só certame. Afasta-se ainda a 

possibilidade de se pular uma fase ou inventar uma etapa nova. Assim, o 

procedimento deve seguir inteiramente a previsão legal. Apesar de tal 

formalismo, é importante lembrar que elas devem ser necessárias, 

evitando prejuízos às partes e ao interesse público, considerando que 

formalidade por mera formalidade não se justifica, as medidas devem ser 

as necessárias. Também o reconhecimento de nulidade de um processo 

licitatório por desatendimento ao formalismo só deve prosperar quando a 

ausência da exigência causar prejuízos aos licitantes ou à Administração 

Pública. (Direito Administrativo, 6. ed., Niterói: Impetus, 2012, p. 356/357)". 

(TJSC, Mandado de Segurança n. 4007497-61.2017.8.24.0000, Relator 

Desembargador Ronei Danielli, julgado em 26/07/2017).  

 

 

Neste sentido, é trazido à baila o entendimento acima, para lembrar de que a 

premissa maior que norteia o interesse da administração pelo processo licitatório é a 

possibilidade do menor preço através da ampla concorrência. 

 

De forma alguma então, a administração pública pode permitir o lançamento de 

instrumento convocatório com deficiência técnica, formalismo exacerbado, ou ausência de 

especificação mínima.  A ocorrência de procedimento licitatório que não contemple ou permita 

a ampla competitividade, através da participação do maior número de interessados possíveis, 

frustra o interesse da lei e ofende o princípio da busca real pelo menor preço, o que, 

certamente, não pode ser tolerado pelo direito administrativo. 

 

Posto isso, passa-se a análise da questão. 

 

O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de fixação de 

quantitativos mínimos na modalidade de Registro de Preço, ou seja, da definição de lotes 

nesse sistema licitatório. 
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Neste sentido, é importante destacar o artigo 23, §1º da lei n.8.666/,93 que diz: 

 

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: 

[...]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.  (grifo nosso). 

 

No mesmo sentido, dispõe ainda o artigo 15 da referida lei: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:             

[...]  

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 

aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 

O decreto n. 7.892/2013, que trata do Registro de Preço, em seu artigo 8º, 

dispõe: 

 

Art. 8º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em 

lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior 

competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de 

entrega ou de prestação dos serviços. 

 

 

§ 1 º No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de medida 

adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada a 

demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame.   

 

Portanto, não existe vedação à realização de licitação para registro de preços 

em que o objeto a ser licitado esteja dividido em lotes. Pelo contrário, como preconiza o art. 15, 

inciso III da Lei nº 8.666/1993, as compras, sempre que possíveis, deverão ser subdivididas em 

tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 

economicidade.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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No mesmo sentido o art. 23, § 1° e o Decreto nº 7.892/2013, Art. 8º, dispõem 

que as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração deverão ser 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 que haja perda da economia de escala.  

 

Desta forma, 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, por lotes com quantidades mínimas, de 

nada valerá a avaliação econômica. 

 

Assim, a não definição de quantitativos mínimos torna impraticável a 

concorrência, pois, a título de exemplo, em um pregão de registro de Preço para eventual 

contratação de até 500 blocos de anotações, se durante a vigência daquela ata de julgamento 

da proposta, for solicitada a entrega de apenas 15 blocos ao vencedor, este não conseguirá 

praticar o ato de entrega do produto, pois o ínfimo requerimento torna o valor do produto total 

muito mais caro para empresa participante do certame, do que aquele valor cotado 

inicialmente, porquanto do lançamento das propostas. 

 

Não pode a administração pública e os interessados no certame sofrem o 

chamado “efeito surpresa”, que é o assombro decorrente da impossibilidade de praticar os 

valores apresentados na proposta de licitação, em decorrência de ato praticado pela 

administração, isto é, de solicitação minguada do produto, fazendo com que a proposta 

inicialmente formulada torna-se inexequível, causando problemas a todos os interessados. 

 

Na prática então, tanto a administração quanto os participes do certame 

acabam prejudicados, uma vez que quem licita não consegue o menor preço e competitividade 

exigidos por lei e ao fornecedor resta inviabilizado o preço cotado inicialmente. Na realidade a 

não definição de lotes afasta eventuais interessados em fornecer a administração pública. 

 

A definição de lotes, no certame de Registro de Preço, não atrai a obrigação da 

adjudicação, ou seja, da compra da totalidade dos itens licitados, apenas faz com que numa 

eventual solicitação por parte da administração seja observado uma quantidade mínima a ser 

entregue do produto, sendo que esta condição denota apenas um planejamento do setores que 

requisitaram o produto licitado. 
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Neste sentido, há posição pacífica do Tribunal de Contas: 

 

A falta de parcelamento de objeto que implique diminuição sensível de 

licitantes aptos a prestar parte dos serviços demandados configura 

violação ao comando contido no art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 

Representação formulada por empresa deu notícia de possíveis irregularidades 

no Pregão Eletrônico 229/7066-2011 conduzido pela Caixa Econômica Federal 

– CEF para a contratação de prestação de serviço de transporte de executivos 

da entidade, com disponibilização de um veículo blindado e 12 carros de 

passeio. O citado certame foi suspenso cautelarmente por meio de despacho 

de Presidente do Tribunal em substituição, o qual foi posteriormente endossado 

pelo Plenário. Os indícios que justificaram a adoção dessa medida consistiram 

na ausência de parcelamento do objeto. Acórdão n.º 491/2012-Plenário, 

TC 037.753/2011-8, rel. Min. Valmir Campelo, 7.3.2012. 

 

Licitação para aquisição de produtos de merenda escolar: 2 - Em regra, as 

aquisições por parte de instituições públicas devem ocorrer por itens, 

sendo que no caso de opção de aquisição por lotes a composição destes 

deve ter justificativa plausível. Ainda na representação que tratou de 

possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão 71/2010, analisou-

se a escolha, por parte da Prefeitura de Manaus, de aquisição dos produtos por 

lotes e não por itens, em aparente desacordo com o art. 15, inciso IV, da Lei 

8.666/1993, bem como com a Súmula TCU 247. A adjudicação dos bens, 

divididos em grandes lotes, já tinha sido examinada na ocasião da prolação do 

julgado anterior (Acórdão n.º 1291/2011-Plenário - ver informativo 63), tendo 

sido considerada irregular por diversas razões, tendo o relator destacado, na 

presente etapa processual, que o problema não teria sido a aquisição, em 

si, dos produtos divididos por lotes, mas sim a composição destes, os 

quais previram volumosas quantidades de produtos, envolvendo 

elevados montantes. Ilustrou destacando dois lotes que previam, 

respectivamente, as quantidades de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentas 

mil) toneladas de produtos e 925.000 (novecentos e vinte e cinco mil) toneladas 

de gêneros alimentícios e alcançaram mais de 10 milhões de reais, cada um. 

No caso concreto, de modo a garantir a competitividade do certame e a 

obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, haveria, no ponto 

de vista do relator, que se ter uma definição de número maior de 

lotes, contendo menos produtos e quantidades em cada um. De outra 

parte, caso a definição dos lotes trouxesse produtos com características mais 

próximas, poderia, concomitantemente, atender aos anseios da prefeitura e 

cumprir-se com ordenamento jurídico relacionado ao assunto. Citando decisão 

anterior do Tribunal, realçou o relator a necessidade de se determinar à 

Prefeitura de Manaus que, em suas futuras licitações, caso opte pela licitação 

em lotes, procedesse à análise mais detida quanto à real necessidade e à 
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conveniência de se agrupar itens, de modo a evitar a reunião em mesmo lote 

de produtos que poderiam ser licitados isoladamente ou compondo lote distinto, 

com vistas a possibilitar maior competitividade no certame e obtenção de 

proposta mais vantajosa para a administração, fazendo constar nos autos o 

estudo que demonstre a vantajosidade desse modo de contratação. Entendeu 

o relator, ainda, embora tenham sido observadas deficiências na composição 

dos lotes, não ser o caso de aplicar multa aos responsáveis, sendo a 

determinação à prefeitura o bastante para a correção das falhas na próxima 

licitação, apresentando voto nesse sentido, que foi acolhido pelo Plenário. 

Precedente citado: Acórdão no 3891/2011do Plenário. Acórdão n.º 2077/2011-

Plenário, TC-004.835/2011-5, rel. Min.-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 

10.08.2011  

 

Está conclusão lógica é oriunda da expressão economia de escala, que é 

a figura que possibilita a diminuição do custo médio do produto pela 

diluição dos custos fixos no maior número de unidades produzidas, 

sendo isso condição expressa da lei de licitações em seu artigo 23, §1º. 

 

Mais uma vez, torna-se importante ressaltar que a natureza da licitação não é 

afetada pela definição de quantitativos mínimos a serem solicitados pelo ente público. Assim, 

não estará a administração pública obrigada a contratar os produtos licitados, uma vez que se 

trata de registro de preço. Contudo, para aquele produto licitado ser vendido no preço cotado e 

ofertado, torna-se necessário, quando eventualmente solicitado, a requisição de quantidade 

mínima. Hipótese plenamente possível, conforme se depreende dos julgados acima citados. 

 

Portanto, tem-se demasiadamente comprovada a total possibilidade na 

modalidade de Registro de Preços de fixação de lotes mínimos a serem, eventualmente, 

solicitados porquanto da manifestação do interesse público na aquisição. 

 

 

II. DO PEDIDO 

 

Ante ao exposto, requer o recebimento do presente, bem como seja 

conhecido e provido o mesmo, retificando-se o edital de registro de 

preço, acima citado, passando a constar lotes mínimos a serem 

requisitados, eventualmente, pela administração pública municipal. 

 

Nestes termos pede e espera deferimento. 
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Guaramirim, 04 de Dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 

 
 
  

                            ________________________________ 
Gráfica Guaramirim Ltda. 
Ricardo Danilo Hackbarth 

Sócio Administrador 
CPF 028.508.919-67 

RG 372701-3 
 

 


