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IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

 

RECORRENTE: BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 38/2017. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES 

 

Protocolo: 0018.0008915/2017. 

 

 

Inicialmente ANALISA-SE no mérito impugnação de edital 

oferecida pela licitante acima identificado  por se tratar de 

protocolo TEMPESTIVO. 

 

 
BREVE REALTO 
 

É preciso dizer: a Representante está tumultuando compras 

LÍCITAS e REGULARES da Administração Pública de Almirante 

Tamandaré. E que, além de tentar impugnar o edital também 

faz expediente no Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

conforme protocolo 355648/17, despacho 1054/17.  

 

Veja-se que SEM JUNTAR PROVA alguma de suas alegações, 

a Representante cinge a destacar que as justificativas e o largo 

estudo realizado pelo Município são inverídicos. 
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Apenas alega, sem apresentar qualquer prova ou documento 

que pudesse desconstituir o que já foi provado pelo Município 

nos autos de n.º 210984/2017. 

 

Com a máxima vênia, a Representação não deveria sequer ser 

conhecida e a Representante condenada à litigância de má-fé, 

vez que simplesmente alega, ao seu bel prazer, que a 

exigências editalícias configurariam direcionamento, mesmo 

com a apresentação de estudo pelo Município no outro caso em 

que também figurou como Representante. 

 

Enveredando por um PRIMEIRO enfoque, é preciso destacar 

que há cerceamento de defesa do Município a partir do 

momento em que várias passagens da infundada 

Representação estão sem a devida concordância verbo-nominal 

e com omissões na continuação da frase argumentativa, 

culminando na impossibilidade de total entendimento dos 

fundamentos – ainda que frágeis – da Representante. 

 

Na tentativa vã de MAIS UMA VEZ suspender licitação correta e 

lícita, a Representante utiliza-se de argumentos vagos e vazios 

que em nada contribuem para a discussão do feito. 
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Também não se verifica em suas alegações desprovidas de 

prova, já que os documentos juntados pela Representante são 

aqueles que o Município apresentou na Representação 

210984/17, qualquer nexo de realidade, pois várias marcas 

atendem as exigências editalícias. 

 

A licitação em comento possui uma infinidade de materiais 

escolares que serão utilizados pelos alunos da rede municipal 

de ensino, e a Representante insurge-se apenas contra alguns, 

demonstrando sua inaptidão para tanto. 

 

Num SEGUNDO cariz, especificamente com relação aos itens 

impugnados, tem-se que o Município já comprovou a existência 

de, ao menos, três fabricantes que atendem ao edital. Prova 

esta que não foi refutada por qualquer outro documento e 

jamais poderia ser refutada por meros argumentos trazidos 

pela Representante. 

 

Destarte, numa simples pesquisa na internet1, é possível 

verificar que, por exemplo, a Faber-Castell, ao contrário do que 

destaca a Representante, possui sim os laudos e certificações 

requeridas no edital: 
                                                
1
 http://educacao.faber-castell.com.br/wp-content/uploads/2014/07/Colecao-ECO-Parte-4-Planeta-A-vida.pdf 
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No mesmo diapasão, bem que se lembre que muitos editais de 

licitação do país indicam uma marca de referência para compra 

dos produtos inquinados pela Representante como meio de 

garantir a sua eficiência e qualidade. 

 

In casu, o Município sequer fez isto, simplesmente requerendo 

que as empresas participantes do certame apresentassem suas 

propostas com produtos que possuem especificações e laudos 

necessários para que o produto seja de qualidade. 

 

Neste sentir, conforme comunicado enviado a todos os 

licitantes que retiraram o edital, os laudos e certificações dos 

produtos estão disponíveis para os licitantes, sem maiores 
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dificuldades. E ainda os laudos deverão sem entregues 

juntamente com as amostras, 15 dias a contar da declaração 

vencedor. 

 

NA REALIDADE, A LICITANTE, DE MÁ-FÉ DA 

REPRESENTANTE DEMONSTRA EXATAMENTE QUE ESTA, 

COM ARGUMENTOS PÍFIOS, TENTA DIRECIONAR PARA SI 

AS MARCAS QUE TRABALHA EM CLARA CONTRADIÇÃO DE 

ARGUMENTOS E ATÉ POR MEIO DE MENTIRAS QUE JÁ 

FORAM DEVIDAMENTE RECHAÇADAS. 

 

Portanto, a presente licitação está MANTIDA. Ou seja, pelo 

NÃO ACATAMENTO da impugnação. 

 

 

 

Almirante Tamandaré, 17 de maio de 2017. 

 
 

 
 

ARISTIDES GUSTAVO MACHADO 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 

 

 


