
 

 

 

ILUSTRE SENHOR PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO 
MARANHÃO - UEMASUL 

 
 

 
Referência: Pregão Eletrônico – nº 007/2022 – Processo Administrativo nº 0068518/2022 

 
 

Pensalab Equipamentos Industriais S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade 

de São Paulo, SP, na Rua Minerva, 129 – Perdizes, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.382.559/0001-96, vem, respeitosamente, à presença de V. Senhoria, com fulcro no art. 41, §2º 

da Lei nº 8666/93 e 7.1 do Edital, tempestivamente, apresentar 

  

I. DOS FATOS 

A  UNIVERSIADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO 

MARANHÃO - UEMASUL, por meio do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, 

procedimento licitatório que tem como objeto, aquisição de equipamentos utensílios para 

laboratórios, para atender aos cursos de Engenharia Agronô,ica, Engenharia Florestal e Medicina 

Veterinária do Campus de Ciências Agrárias de Imperatriz/MA, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

 

 

 

 

1.1. aquisição de equipamentos utensílios para laboratórios, para 
atender aos cursos de Engenharia Agronô,ica, Engenharia Florestal e 
Medicina Veterinária do Campus de Ciências Agrárias de 
Imperatriz/MA, 

 

facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu 
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 
compõem. 

 



 

 

II. DO DIREITO 
 

É o presente para, formalizar, IMPUGNAÇÃO dos item 01 uma vez que 

CLARAMENTE direcionam a um unico fabricante ,pois desconsideram o princípio da ampla 

competitividade, excluindo a participação de empresas que comercializam o mesmo 

equipamento, além de desconsiderar um dos princípios basilares e peculiares da licitação, o 

princípio da ampla competitividade contido na lei nº 8.666/93, a fim de que não haja limitação de 

participantes no processo licitatório. 

Assim, demostramos efetivamente pontos de direcionamento para a empresa 

INSTRULAB: 

 
Ponto 01 – Na especificação técnica, cito “com movimentos rotacionais e longitudinais” encontra-se direcionado 
para o fornecedor Blue Sun, que no Brasil é representado pela Instrulab de acordo com o site 
https://instrulab.com.br/assets/downloads/catalogo%20phoenix%20nir%20pdf-19f50.pdf, no catálogo na página 3. 

 

Ponto 02 – Na especificação técnica, cito “Pacote de Calibração Nirvana” encontra-se direcionado para o 
fornecedor Blue Sun, que no Brasil é representado pela Instrulab de acordo com o site 
https://instrulab.com.br/assets/downloads/catalogo%20phoenix%20nir%20pdf-19f50.pdf, no catálogo na página 5. 

 

Tais exigências carecem de amparo legal, além de ferirem os princípios da 

isonomia e da competitividade, o que fundamenta a presente Impugnação ao Edital e motiva o 

acolhimento dos pedidos que serão oportunamente articulados. 

 
 

O Ilustre doutrinador, Hely Lopes Meirelles, explica em sua obra que: 
 
 

“A licitação de menor preço é a comum; os demais tipos 

atendem a casos especiais da Administração. É usual na contratação de obras singelas, 

de serviços que dispensam especialização, na compra de materiais ou gêneros 

padronizados, porque, nesses casos, o que a Administração procura é simplesmente 

a vantagem econômica. Daí por que, o fator decisivo é o menor preço, por mínima 

que seja a diferença.” 

 

Vejamos o que diz o artigo 3º da Lei 8.666/93: 

“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 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 na mesma Lei o §1º fala: É vedado aos agentes públicos: 

“Inciso 1 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinja ou frustrem o seu 

caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato”. 
 
 

O princípio da competitividade é considerado pela doutrina, como um dos 

princípios cardeais da licitação, tanto que se existirem conluios ou de qualquer forma faltar à 

competição, o instituto da licitação é inexistente. 

Nesse sentido, assevera o ilustre doutrinador Adilson Abreu Dallari em seu 

livro Aspectos Jurídicos da Licitação: 

“... interessa para a administração receber o maior número de proponentes 

porque, quanto maior a concorrência, maior será a possibilidade de 

encontrar condições vantajosas”. 

“... na fase de habilitação não deve haver rigidez excessiva, deve se 
procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-se verificar se o 

proponente tem concretamente idoneidade. Se houver um defeito mínimo 

(negritou-se), irrelevante para essa comprovação isso não pode ser colocado 

como excludente do licitante. Deve haver certa elasticidade em função do 

objetivo, da razão de ser da fase de habilitação; convém ao interesse público 

que haja o maior número possível de participantes.” 

 
 
 

Ao perfeito encontro, destacamos os valiosos ensinamentos do ilustre 

doutrinador Diogenes Gasparini: 
 



 

 

 

“O objeto da licitação não é mais tratado pelo Tribunal de Contas da União 

e pela doutrina como uno e indivisível, nem assim deve ser considerado pelo 

instrumento convocatório e pelos proponentes. Para que possa ser tratado 

como uno e indivisível há necessidade de ser demonstrada sua vantajosidade 

para a Administração Pública. A regra vigente é a sua divisão, desde que 

fisicamente possível e previsto tal procedimento no edital. (...) Nesses casos, 

o edital prevê, e o proponente, em sua proposta, oferece todos, alguns ou 

apenas um dos bens licitados. É o que comumente se chama de licitação por 

item, em oposição à licitação global. Nesse caso poder-se-á ter vários 

vencedores, pois o julgamento também será por item”. (Direito 

Administrativo, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 495)” 
 

 

Asseverando que: 

“Nesses casos o preço deve ser ofertado por lote e assim considerado para 

fins de julgamento, sem levar em conta o preço dos bens componentes do 

lote. Todos os lotes são licitados pelo mesmo processo, disciplinado pelo 

mesmo edital, sagrando-se vencedor o proponente que ofertar proposta para 

um, alguns os todos os lotes. Assim poder-se-á ter um ou mais vencedores. 

Ter-se-á um quando um único proponente for o vencedor da licitação de 

todos os lotes e ter-se- á mais de um quando vários proponentes forem os 

vencedores dos diversos lotes. Essa forma de licitar não deve ser prestigiada, 

pois afronta o princípio da competitividade na medida em que o 

proponente deve fazer sua proposta para o lote escolhido e poucos poderão 

fazê-lo”. (Direito Administrativo, 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.496). 

 

III. Conclusão 

Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta Impugnante, 

requer com supedâneo na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais 

legislações vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça, para que o ato convocatório 

seja retificado no assunto ora impugnado DETERMINANDO-SE a correção da especificação 

técnica, assim ampliando a gama de particpação de putras fabricantes - única forma de se recuperar 

a característica essencial da disputa, sem os graves indícios de direcionamento e restrição do 

certame. 
 



 

 

Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de 

Pregoeiro. Informa, igualmente, que na hipótese, ainda que remota, de não modificados os 

dispositivos editalícios impugnados, tal decisão certamente não prosperará perante o Poder 

Judiciário, pela via mandamental, sem prejuízo de representação junto ao Tribunal de Contas. 

 
 

                                                      São Paulo, 26 de agosto de 2022. 

 

 

parecer, informando quais os fundamentos legais que embasaram a decisão do Sr. 


