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RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS 

Ref.: Pregão Presencial n° 028/2018 — Registro de preço de kit escolar para atender a Secretaria de 

Educação.  

PRELIMINAR 

Esta Administração Municipal recebeu diversos questionamentos sobre os termos do Edital n° 

036/2018 do Pregão Presencial n° 028/2018, que visa o registro de preço de kit escolar para atender a 

Secretaria de Educação. Dentre eles, vieram ao nosso conhecimento pedidos de impugnação ao edital, 

encaminhados por e-mail. 

Preliminarmente, temos a esclarecer que o edital é claro ao exigir que os pedidos impugnação sejam 

apresentados fisicamente no prédio da Prefeitura Municipal de Mairinque, podendo ser efetuados no 

protocolo central, diretamente no setor de licitações ou por correspondência: 

20.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente 
PREGÃO PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os 
interessados deverão protocolizar expediente dirigido ao S.r. Prefeito Municipal na Av. 
Lamartine Navarro, n.° 514 — Centro — Mairinque — SP, CEP. 18.120-000, Estado de 
São Paulo no Serviço de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 horas. 

Portanto, todas as impugnações que não atenderam a este requisito, não foram recebidas como tal, não 

havendo o que se falar em efeito suspensivo ao presente certame. Todavia, o seu conteúdo foi 

considerado como questionamento e será abordado na presente resposta. 

PONTOS QUESTIONADOS 

Considerando a quantidade de questionamentos recebidos, achamos por bem agrupá-los por assunto. 

Os e-mails enviados serão anexados à presente para conhecimento dos termos e para conferência dos 

futuros licitantes, caso algum ponto deixe de ser abordado. 

• Exigência de materiais reciclados — Direcionamento do certame.  
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Muitas empresas questionaram a legitimidade do Pregão Presencial n° 028/2018, calcadas no 

argumento que a opção da Administração em exigir a que composição dos materiais escolares comum 

seja formada por poliestireno reciclado ou por PET restringe a competição, pois segundo as alegações, 

só há uma empresa que pode fornecer tais materiais. 

Nesse sentido, temos a esclarecer que ao contrário do alegado, esta Prefeitura Municipal não intenta 

direcionar o certame, mas sim seguir uma tendência mundial de sustentabilidade e racionalização dos 

recursos naturais, cuja opção está amparada pela Lei Federal n° 8.666/93, jurisprudência dos principais 

órgãos de controle e fiscalização e doutrina pátria, como se demonstrará adiante. 

A Lei Federal n° 12.349/2010 conferiu nova redação ao artigo 3° da Lei Federal n° 8.666/93, para 

incluir como princípio fundamental das contratações públicas a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável: 

Art. 3° 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. 
(negritos nossos) 

Contudo, a Lei Federal não esclareceu pormenorizadamente como a Administração implementará na 

prática tal conceito. A Lei Estadual n° 13.798/2009 avançou nesse sentido, ao trazer as seguintes 

disposições: 

Artigo 11 - Cabe ao Poder Público propor e fomentar medidas que privilegiem padrões 
sustentáveis de produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de 
insumos, utilizar materiais menos impactantes e gerar menos resíduos, com a 
consequente redução das emissões dos gases de efeito estufa. 
Artigo 12 - Para os fins do artigo 11 deverão ser consideradas, dentre outras, as 
iniciativas nas áreas de: 
I - licitação sustentável, para adequação do perfil e poder de compra do Poder Público 
estadual em todas as suas instâncias; 

O Tribunal de Contas da União firmou posição no sentido de considerar impropriedade a ausência de 

critérios sustentáveis nos objetos contratados pelo Instituto Nacional de Cardiologia: 

Acórdão n° 8404/07 — P Câmara, publicado recente: 
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1.7. Recomendar ao Instituto Nacional de Cardiologia que: 
(• • ) 
1.8. Dar ciência ao Instituto Nacional de Cardiologia sobre as seguintes 
impropriedades, de modo a serem adotadas medidas de prevenção à ocorrência de 
outras semelhantes: 
1.8.1. não aplicação, no contexto do INC, sobre o aspecto relativo à logística reversa, 
quando aplicáveis ao objeto contratado, em vista do disposto no Decreto 7.404/2010; 
1.8.2. não aplicação, no contexto do INC, sobre o aspecto relativo à separação dos 
resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto 
5.940/2006; 
1.8.3. não aplicação do plano de gestão de logística sustentável, de que trata o art. 16 
do Decreto 7.746/2012; 
1.8.4. não adoção de medidas com o objetivo de reduzir o consumo próprio de papel, 
energia elétrica e água, contemplando o detalhamento da política adotada pela 
unidade para estimular o uso racional desses recursos, conforme previsto na Decisão 
Normativa TCU 127/2013;e 
1.8.5. não apresentação de todas as declarações de bens e rendas (DBR), em 
desobediência ao disposto no art. 1° da Lei 8.730/1993. 

Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo elogiou a Universidade de São Paulo pela 

pretensão em adquirir produtos com processo produtivo e ciclo de vida que produzam a menor 

agressão possível ao meio ambiente, bem como defendeu que o zelo com o meio ambiente constitui 

princípio da atividade econômica e dever do estado brasileiro: 

Processo: 312.989.13-0 
Representante: Renato Pricoli Marques Dourado 
OAB/SP n° 222.046 
Representada: Instituto de Relações Internacionais da Universidade de 
São Paulo 
Prof a. Dra. Maria Herminia Brandão Tavares de Almeida — 
Diretora de Instituto Especializado 
Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão 
Eletrônico IV 00001/2013 — IRI — Processo n° 
12.1.14948.01.3, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São 
Paulo, que objetiva a "aquisição de IMPRESSORA ETIQUETAS DE CÓDIGO DE 
BARRAS, MICROCOMPUTADOR COMPATÍVEL IBM-PC, MONITOR DE 
VÍDEO DE ALTA RESOLUÇÃO, NO BREAK, SERVIDOR DE REDE conforme 
especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos". 
(...) 
Inicialmente, necessário registrar que o zelo para com o meio ambiente constitui 
princípio da atividade econômica e dever do estado brasileiro nos termos do artigo 170, 
VI, da Constituição Federal, decorrente do direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225, também de nossa Lei Maior. 
(...) 
Trazendo tais conceitos para o caso concreto, louvável a iniciativa da Universidade de 
São Paulo ao pretender adquirir produtos cujo processo produtivo e ciclo de vida 
produza a menor agressão possível ao meio ambiente, 
especialmente porque tomou a cautela de não inserir tais exigências entre as condições 
de habilitação, no que observou a Súmula n° 17 desta Corte, segundo a qual em 
procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, para fins de habilitação, 
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certificações de qualidade ou quaisquer outras não previstas em lei. 

Igualmente, a Advocacia Geral da União publicou o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, no qual 

sustenta que a licitação sustentável deve buscar, além da obtenção do menor preço e isonomia entre os 

licitantes, a aquisição de produtos ou serviços que diminuam o impacto ambiental da atividade 

administrativa pública: 

A licitação sustentável deverá considerar, no mínimo, ao lado de aspectos sociais e da 
promoção do comércio justo no mercado global, os seguintes aspectos: 

redução do consumo; 
análise do ciclo de vida do produto (produção, distribuição, uso e disposição) para 

determinar a vantajosidade econômica da oferta; 
estímulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de oferecer ao 

mercado, cada vez mais, obras, produtos e serviços sustentáveis, até que esta nova 
realidade passe a representar regra geral e não exceção no mercado brasileiro; 

fomento da inovação, tanto na criação de produtos com menor impacto ambiental 
negativo, quanto no uso racional destes produtos, minimizando a poluição e a pressão 
sobre os recursos naturais; 

Motivada por essa tendência, a forma encontrada pela Prefeitura Municipal de Mairinque para dar 

cumprimento a este princípio foi a inserção no descritivo dos produtos a exigência que sejam 

confeccionados por materiais reciclados, na medida do possível, visto que todos os outros itens que não 

existem ainda opções no mercado, foram destinados ao Lote — Diversos, nisto demonstrando a honra 

ao princípio da razoabilidade. 

Segundo artigo publicado por RAFAEL LOPES TORRES, este tipo de opção administrativa não é 

restritiva, pois é uma preferência legal tal quais as diferenciações e privilégios concedidos às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ainda mais porque "isonomia não significa que todos 

devam ser tratados de forma absolutamente igual, mas, sim, que não deve ser admitido tratamento 

diferenciado em função de circunstância irrelevante para o alcance da finalidade precípua da licitação, 

que é a de selecionar a proposta mais vantajosa». 

Em sede de suposição, a alteração máxima nestes itens pode se dar na porcentagem de materiais 

reciclados na composição de cada material escolar, com o fim de ampliar a disputa no limite que a 

sustentabilidade permite, mas não a completa retirada da exigência. É o entendimento sustentado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

' TORRES, Rafael Lopes. Licitações sustentáveis: sua importância e seu amparo constitucional e legal. Interesse Público — IP, Belo 
Horizonte, ano 14, n. 71, p. 219-241, jan./fev. 2012; 
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A solução que demonstra ser a mais apta a harmonizar o atendimento dos princípios 
da isonomia, da competitividade e da economicidade com o estímulo à aquisição 
ambientalmente sustentáveis, admite tanto a aquisição de produtos feitos a partir de 
material reciclado como aqueles fabricados com materiais recicláveis. De todo modo, 
estaria a Administração contribuindo para a promoção da ecoeficiência e do 
desenvolvimento sustentável, além do próprio incentivo à indústria da reciclagem. 
(Tribunal de Constas do Estado de São Paulo - Manual Básico de Licitações e 
Contratos - Principais Aspectos da Fase Preparatória - 2016. Estado de São Paulo) 

Outro ponto relevante a ser abordado referente as alegações de direcionamento é que itens 1, 7, 8, 9, 

14, 17, 18, 22, 26, 50 e 49 são produzidos por apenas uma marca. Em pesquisa rápida, ficou claro que 

os itens são produzidos pelas marcas spiral, tilibra jandaia, foroni, leo&leo, acrinil, waleu, arilex e 

demais demonstrados abaixo, não havendo o que falar sobre direcionamento nestes itens: 
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Pelo todo esclarecido, não há o que se falar em direcionamento do certame, pois a escolha 

administrativa está amparada na Lei, Jurisprudência e Doutrina. 

• Exigência de laudos e certificados - Restrição à competitividade. 

Diversas empresas encaminharam seus questionamentos nesse ponto, alegando que as fabricantes 

escolhem determinados grupos de empresas para fornecer os certificados dos produtos e que a 

, ao 
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competição fica prejudicada pelo fato da Administração requer tais certificados para validar a 

contratação. 

Primeiramente, importante esclarecer que a solicitação da Prefeitura Municipal de Mairinque de laudos 

e certificados de qualidade visa garantir que os materiais adquiridos são seguros para utilização, 

principalmente se tratando que os itens adquiridos na presente licitação serão entregues para crianças 

em idade escolar, motivo pelo qual este Ente Público não pode deixar de exigi-los. 

Pode-se argumentar que tais laudos e certificados não estão listados no rol de documentação elencada 

pela Lei de Licitações. Tal é o motivo que o TCU e o TCESP opinam que estes laudos não podem ser 

• requeridos para fins de habilitação nos certames, entretanto, permitem que os Entes Públicos assim o 

façam para fins e no momento da contratação da licitante vencedora: 

A jurisprudência deste Tribunal admite a exigência de laudos para comprovação da 
qualidade do objeto licitado, desde que haja previsão no instrumento convocatório, 
que sejam exigidos apenas na fase de julgamento das propostas, e somente do licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar. Deve-se, ainda, estabelecer prazo 
suficiente para a obtenção desses laudos [...] (Tribunal de Contas da União - Acórdão 
1677/2014 - Plenário - Data da sessão 25/06/2014 - Relator AUGUSTO 
SHERMAN). 

SÚMULA TCESP N° 17 — Em procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, 
para fins de habilitação, certificações de qualidade ou quaisquer outras não previstas 
em lei. 

Nessa esteira, o próprio TCESP firmou jurisprudência nesse sentido, que as certidões e laudos 

destinados a verificar a qualidade podem ser solicitados: 

Todavia, com atenção à necessidade de preservar condições para a aquisição de 
suprimentos que atendam a requisitos mínimos de qualidade e desempenho, decisões 
desta Corte têm admitido que o edital exija, exclusivamente do vencedor, a 
apresentação de laudos emitidos por laboratórios idôneos ou certificações que atestem 
que o produto ofertado é similar; que estão atendidas as normas aplicáveis; que não 
existem indícios de remanufaturamento, recondicionamento, reprocessamento, 
recarregamento, manipulação ou falsificação de qualquer das partes, tanto visíveis 
quanto internas; que não existem vazamentos; e que a forma física do produto é 
compatível, em saliências e reentrâncias, com o original de referência. A decisão de 
exigir ou não atestado ou laudo técnico do vencedor, no entanto, reside na 
discricionariedade da Administração (TCE-SP - TC-21296/026/11 e TC-
22022/026/11 — relatoria do E. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues; TC-
30494/026/11 — relatoria do E. Auditor Substituto de Conselheiro Alexandre Manir 
Figueiredo Sarquis.) 
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É em função deste posicionamento que não cabe aqui a proibição contida na Súmula n° 15 do TCESP: 

"Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de qualquer documento que configure 

compromisso de terceiro alheio à disputa.", visto a certificação ou laudo deverem sempre  serem 

emitidos por terceiro para possuir credibilidade e confiabilidade. Caso contrário, cada fabricante 

estabeleceria seu critério de qualidade auto atestável e a Administração não teria padrão confiável para 

suas contratações. Este documento, seja laudo, certificado ou declaração, no mais, não vincula 

qualquer terceiro porque não cria para quem o emitiu ou a quem o solicitou qualquer obrigação que 

afete a bilateralidade característica do procedimento licitatório. 

Tais laudos, certificados, declarações não tratam de obrigação, tarefa, prestação que deva ser cumprida, 

mais tarde, por qualquer pessoa que não sejam as partes contratantes, mas sim constatam uma verdade 

acerca do produto, cuja exigência é plenamente lícita e saudável, visando o bem estar e a segurança do 

destinatário do que se pretende adquirir. Por esta razão, ainda, inaplicável a Súmula 15, mal citada na 

pretensão de se obter razão. 

No caso em comento, é possível verificar que o edital n° 036/2018 atende ao entendimento dos órgãos 

externos de fiscalização, pois em nenhum momento é solicitado das licitantes que os apresentem dentro 

do envelope de habilitação, cuja ausência implicaria em inabilitação. Ademais, o edital também oferta 

alternativa ao licitante que obtenha certidões equivalentes às descritas, ampliando a possibilidade de 

participação no certame. 

Se, porventura, as fabricantes estão utilizando deste artificio para manipular o universo competitivo das 

licitações, não é a retirada desta exigência o canal para eliminar tal comportamento do mercado. Tal 

comportamento exige investigação especializada do Ministério Público e das entidades policiais, a fim 

de inibir essa prática. 

No que tange ao prazo para apresentação dos laudos, reconhecemos que o tempo ora destinado para 

apresentação é exíguo e deverá ser alterado, tópico que será abordado no próximo item. 

• Tempo para entrega dos itens, apresentação dos laudos e quantidades.  

Várias empresas urgiram em face do tempo destinado no edital para entrega e para apresentação dos 

laudos e certificados. 
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Sobre este tópico, entendemos que é razoável que seja aumentado para 10 dias, haja vista que, embora 

o quantitativo seja apenas um parâmetro, não significa que será adquirido em sua integralidade, 

tampouco de uma só vez, já que a ata tem duração de 12 meses, conforme bem estipulado no edital. 

Igualmente, vai o prazo para apresentação dos laudos. A obtenção deste tipo de documentação é 

burocrática e geralmente leva tempo, motivo pelo qual também aumentaremos o prazo para 10 dias. 

Nesta toada vai a questão das quantidades. A administração, dentro do seu mister, compra o que 

precisa ou o que estima precisar, no caso da ata de registro de preços. Bem melhor que faltar é sobejar, 

sobretudo quando ainda há prazo de vigência da ata. Até porque está é uma característica primária 

para o cabimento do registro de preço. • 
O que não se pode admitir é que a empresa, a seu turno, queira escolher o quantitativo, marcas, 

especificações e condições de acordo com o que pode oferecer, sob a escusa que o edital, tal como está, 

não vem primando pela imparcialidade, competitividade e ampla divulgação e possibilidade de 

participação, o que não é verdade, e acabe por rechaçá-lo somente porque não reúne condições de 

concorrer. Da forma requerida, seria direcionar toda a possibilidade de fornecimento a uma única 

empresa. 

• Descritivo dos itens 

Por fim, o último ponto trata do descritivo de determinados itens, os quais oferecem ao participante 

opção de fornecimento, requerem "personalização dos itens" e dúvidas sobre a forma de fornecimento 

IP 	do item 27. 

Nesse sentido, temos a sustentar que a Administração só pode exigir dos licitantes o que está 

consignado no edital, ou seja, se no descritivo há opção entre "sextavado" ou "triangular", a empresa 

deverá optar por uma das opções, considerando o custo e preço que lhe aprouver, sem que incorra em 

perigo de ser desclassificada. 

Além disso, a suposta alegação de personalização como ilegalidade do certame não se aplica ao caso, 

pois depende única e exclusivamente da programação da licitante vencedora, que com a expertise do 

mercado destinado às compras públicas, deve compreender que há um equilíbrio entre a preparação 

para atender aos eventuais pedidos que serão efetuados pela Administração, mediante o contato prévio 
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do fabricante no layout necessário, sem, contudo, solicitar quantitativo que poderá não ser autorizado 

pela Prefeitura. 

Em específico ao item 27 — giz de cera, o mesmo requer seja acompanhado de apontador próprio para 

giz de cera. Em honra ao princípio de ampliação da disputa, entendemos que não é necessário que giz e 

o apontador seja entregue na mesma embalagem, tampouco sejam da mesma marca, desde seja 

possível identificar na proposta que a marca do giz e do apontador, sem que configure a vedação 

contida no item 8.7.2 do edital: 

8.7.2 Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidade ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 

Dado a determinados pontos suscitados pelos questionamentos e as alterações necessárias deles 

decorrentes, o edital n° 036/2018 será suspenso para as devidas modificações, cuja data para reabertura 

respeitará o disposto no artigo 21, § 4° da Lei Federal n° 8.666/93. 

Mairinque, 23 de outubro de 2018. 

Marina sabei ueir dos Santos 

OAB/SP 38 714 
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