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GABINETE MUNICIPAL 
 

 

Pregão Presencial nº 67/2.018 
Processo SA/DL nº 103/2.018 
Objeto: Aquisição de livros de inglês 
Impugnante: Izildinha Márcia Quinália. 
 

 
Trata-se de impugnação ao Edital n.º 82/2.018, do 

Pregão Presencial n.º 67/2.018, Processo SA/DL n.º 103/2.018, 
apresentada pela senhora Izildinha Márcia Quinália, que deve ser 
conhecida, por ter sido protocolada dentro do prazo estabelecido nos 
parágrafos 1º e 2º, do artigo 41, da Lei federal nº 8.666/93, com 
alterações posteriores.  

 
Insurge a Impugnante alegando que o Edital foi 

direcionado a uma obra específica em detrimento de todas as demais 
que cumprem o mesmo objetivo. 

 
Argumenta que o edital limita ilegalmente a 

concorrência, pois há somente uma editora e/ou seus 
distribuidores/revendedores que comercializam os livros licitados. 

 
Por fim, pugna pela modificação do edital, para que 

seja admitido outros materiais de ensino de língua inglesa que 
cumpram o mesmo papel da única obra ora admitida.   

 
DECISÃO 
 
A definição do objeto licitado é indispensável ao bom 

andamento do certame, com especificações técnicas claras, objetivas e 
estritamente vinculadas ao interesse público. 

 
Conforme Ofício nº 294/2018, da Secretaria da 

Educação, o objeto da licitação foi definido adequadamente, com a 
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observância dos princípios pedagógicos determinados pelo corpo 
docente da Administração municipal.   

 
A descrição do objeto licitado situa-se na seara da 

discricionariedade da Administração pública nas decisões acerca da 
confecção do edital. 

 
Ensina o renomado doutrinador Celso Antônio 

Bandeira de Mello em obra monográfica acerca do tema: 
 

“Discricionariedade, portanto, é a margem de 
liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo 
critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de 
cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da 
finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou 
da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente”. 

 
O objeto impugnado foi matéria de representações 

junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que indeferiu os 
pedidos, conforme TC-009725.989.15-6, de 1º de dezembro de 2015 e, 
mais recentemente, de 15 de outubro passado, o TC 021201.989.18-3, 
cuja parte da decisão está reproduzida a seguir: 

 
. . .  
E, a indicação do ISBN dos livros - sistema que o 

identifica segundo o título, o autor, o país e a editora, individualizando-
os inclusive por edição([1]) – objetiva facilitar sua busca no mercado e 
garantir a competitividade do certame. 

 
Nessa senda, pesquisa realizada na rede mundial de 

computadores demonstra que o objeto pode ser atendido por 
diversas livrarias e distribuidoras, tais como “Saraiva”, “Walmart”, 
“Americanas”, “Disal”, entre outras([2]), afastando-se, pois, a alegada 
restrição. 

 

Outrossim, conforme instruído nos autos do processo, 
a Secretaria de Educação consultou, para efeito de estimativa da 
despesa, quatro empresas distribuidoras com potencial para a 
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participação no certame, portanto, totalmente afastada a hipótese 
alegada pela impugnante com relação à restrição da participação de 
licitantes.  

 
Ademais, a jurisprudência apresentada na peça 

impugnatória referente a uma Ação Civil Publica contra o ex-Prefeito de 
Valinhos  não se harmoniza com o objeto combativo, pois remete a 
irregularidades causadas por vícios do edital relativo a: exigência de  
caução para participação em valor superior ao limite de 1% do valor 
estimado, apresentação de, no mínimo, dois atestados para 
demonstração da capacidade técnico-operacional e exigência de 
comprovação de capital social superior ao limite de 10% do valor 
estimado da contratação. Ou seja, exigências que restringem a 
participação no certame, todavia não se relacionam com a descrição do 
objeto licitado. 

 
Assim sendo, diante da característica do material a 

ser adquirido, a exigência editalícia está amoldada na legislação e na 
jurisprudência, não havendo motivo para alterá-la. 

 
Os argumentos apresentados pela impugnante não 

merecem prosperar, por não serem suficientes para justificar a 
modificação do edital, em razão de não apresentar elementos que 
pudesse mudar o juízo de convencimento da Administração municipal.  

 
Destarte, e por inexistirem razão para a anulação ou 

suspensão do presente procedimento licitatório, NEGA-SE 
PROVIMENTO à impugnação apresentada pela senhora Izildinha 
Márcia Quinália, determinando-se o regular prosseguimento do 
certame. 
 
Monte Alto, 29 de outubro de 2.018. 

   
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito 


