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A ILUSTRÍSSIMA SENHORA  

 

PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS /PA 

 

 

 

 

A empresa FUNERÁRIA URUAPAX EIRELI, CNPJ: 08.877.973/0001-15, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.262.289-6 localizada na:  Av. Pará, 364. Centro, Uruará-Pará 

neste ato representada por sua proprietária Sra. THAIS SILVA AGUIAR, portadora da 

Carteira de Identidade: 6876942 PC/PA e CPF: 014.386.062-30, vem, à presença de Vossa 

Senhoria, apresentar, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, com fulcro no Art. 41§ 1 da Lei 8666/93 

e item 3 do Edital, conforme segue: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

Conforme o item supracitado, os termos do edital deverão ser impugnados, se 

necessário for, no prazo de até 03 (três) dias úteis antecedentes a realização da sessão 

pública. 

Assim, levando em conta que a sessão pública objeto deste ato será realizada no 

dia 13/09/2021 é tempestiva a presente peça impugnatória. 

 

 

2. DO ITEM IMPUGNADO 

 

O Município de Placas-Pará, publicou edital de licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico sob o nº 024/2021, cujo objeto é: “ REGISTRO DE PREÇO PARA SELEÇÃO 
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DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS..”. 

Devido ao interesse na participação do certame, a Empresa impugnante analisou o 

presente ato convocatório, de forma minuciosa, onde verificou que no preâmbulo do edital 

afirma que o critério de julgamento será o menor PREÇO POR ITEM. Entretanto no item 

5.1. afirma que “Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE”. Nesse 

sentido, resta à dúvida, quanto ao julgamento que  será adotado: por ITEM ou por LOTE, 

contém assim vícios que o tornam ilegal. 

O  artigo 23, § 1o, da Lei 8666/93, afirma que: 

“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”. 

O TCU, na Decisão 393/94 do Plenário, assim se posicionou:  

“firmar o entendimento, de que, em decorrência 

do disposto no art. 3º, §1º, inciso I; art. 8º, § 1º 

e artigo 15, inciso IV, todos da Lei nº 

8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas 

licitações para a contratação de obras, serviços 

e compras, e para alienações, onde o objeto for 

de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto 

ou complexo, da adjudicação por itens e não 

pelo preço global, com vistas a propiciar a 
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ampla participação dos licitantes que, embora 

não dispondo de capacidade para a execução, 

fornecimento ou aquisição da totalidade do 

objeto, possam, contudo, fazê-lo com 

referência a itens ou unidades autônomas, 

devendo as exigências de habilitação 

adequarem-se a essa divisibilidade” 

Na esteira desse entendimento, foi publicada a Súmula no 247 do TCU, que 

estabeleceu que:  

“É obrigatória a admissão da adjudicação por 

item e não por preço global, nos editais das 

licitações para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, cujo objeto 

seja divisível, desde que não haja prejuízo para 

o conjunto ou complexo ou perda de economia 

de escala, tendo em vista o objetivo de 

propiciar a ampla participação de licitantes que, 

embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com 

relação a itens ou unidades autônomas, 

devendo as exigências de habilitação adequar-

se a essa divisibilidade”. 

A licitação por itens, nas palavras de Marçal Justen Filho, “consiste na concentração, 

em um único procedimento, de uma pluralidade de certames, de que resultam diferentes 

contratos. A licitação por itens corresponde, na verdade, a uma multiplicidade de licitações, 

cada qual com existência própria e dotada de autonomia jurídica, mas todas desenvolvidas 

conjugadamente em um único procedimento, documentado nos mesmos autos”. Continua, 
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ensinando que “a licitação por itens derivado interesse em economizar tempo e recursos 

materiais da Administração Pública, agilizando a atividade licitatória”.  

Nesse ponto, resta claro que o legislador presume que os princípios da isonomia e 

da competitividade, tão caros à Administração, se coadunam mais com esse tipo de 

licitação, o qual deve ser a regra, deixando a licitação por lote único como exceção. Para 

Jessé Torres Pereira Júnior, ao comentar acerca do parcelamento do objeto, o dispositivo 

quer “ampliar a competitividade no âmbito do mesmo procedimento licitatório, destinado à 

compra da integralidade do objeto. A ampliação adviria da possibilidade de cada licitante 

apresentar-se ao certame para cotar quantidades parciais do objeto, na expectativa de que 

tal participação formasse mosaico mais variado de cotações de preço, barateando a 

compra, de um lado, e proporcionando maior acesso ao certame a empresas de menor 

porte, de outro”. O mesmo autor ensina que, existindo a possibilidade de parcelamento do 

objeto, esse é dever da Administração, sob pena de descumprir princípios específicos da 

licitação, tal como o da competitividade. 

Ainda, a permanência de itens autônomos em um único lote acaba por infringir a 

imposição do artigo 5º, parágrafo único do Decreto nº 5.450/2005, in verbis: 

“Art. 5º […] 

Parágrafo único. As normas 

disciplinadoras da licitação serão 

sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não 

comprometam o interesse da 

administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação”. 

(grifo e negrito nosso) 
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Por fim e última ressalva, ao fazer uma busca pelo sitio do TCM/PA, verificou-se que no 

exercício de 2020 essa municipalidade realizou licitação para o mesmo objeto tendo como critério 

de julgamento menor preço POR ITEM, e não logramos êxito em encontrar uma justificativa no 

Edital 024/2021 da vantajosidade para a administração na aquisição do objeto em pauta pelo 

agrupamento em LOTES, haja vista que vai diminuir a competitividade.  

 

3. DOS PEDIDOS 

Ex positis e sem prejuízo do uso das garantias constitucionais, demonstrado que as 

exigências contidas no edital contrariam e também afrontam os princípios norteadores das 

compras públicas pelos as quais a Administração Pública deve observar 

a) Seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, sendo julgada PROCEDENTE 

pelo Senhor Pregoeiro; 

b) Requer, ainda, que os itens do supracitado  edital, passem por alterações e sendo 

Considerado o critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM , sendo necessária a 

publicação de nova data para a realização do Pregão, ampliando a participação no certame 

licitatório. 

 

URUARÁ-PARÁ 04 DE SETEMBRO DE 2021 
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