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R E L A T Ó R I O 

 A empresa VENTISUL INDÚSTRIA E COMÉCIO EIRELI apresentou Impugnação 

Administrativa em face do Pregão Presencial nº. 128/2021, Processo Administrativo nº. 17351/2021, cujo 

objeto é a “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES” 

Considerando a data da Sessão Pública de Pregão em, 24/11/2021 e a data da apresentação das 

razões recursais em 22/11/2021 conforme prazo previsto no item 1.4 do Edital em questão, constatou-se a 

tempestividade, além da legitimidade e interesse processual, portanto, foram preenchidos os pressupostos 

de admissibilidade, sendo autuado o Processo Administrativo nº 18684/2021. 

Em síntese a impugnante se insurge acerca da especificação do objeto, aduz que se trata de 

direcionamento do certame em razão da alteração da composição do tecido do objeto, alega também o 

prazo exíguo para a entrega das amostras e laudos e pugna pela procedência da impugnação para dobrar 

o prazo para a entrega e alterar as composições conforme padrão de mercado. 

Os autos foram remetidos à equipe técnica que apresentou manifestação sobre o assunto conforme 

segue: 

“- DA SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE: 
A Impugnante traz em suas razões que o edital deveria ser revisto com relação ao prazo de entrega 
das amostras e laudos. Esclarece ainda que a versão anterior do edital na forma de pregão presencial 
145/2020 constavam especificações usuais de mercado, questionando o motivo de alterações das 
especificações. Por fim, traz informações quanto à escassez de matéria prima no mercado em razão 
do avanço da doença no país, prejudicando os insumos importantes para a indústria, conforme 
amplamente divulgado nas mídias. 
É a apertada síntese dos fatos. 
Considerando a impugnação, esclarece: 
- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Afirma a impugnante que a versão anterior na forma de pregão presencial 145/2020 constavam 
especificações usuais de mercado, questionando o motivo de alterações das especificações.  
Cabe esclarecer que o pregão 145/2020 foi revogado justamente em razão das empresas vencedoras 
não conseguirem ofertar os produtos que atendiam plenamente às especificações técnicas originais. 
Assim, reduziu-se as exigências a fim de proporcionar e ampliar as opções dos produtos a serem 
ofertados, sem abrir mão da qualidade e segurança necessária; conforme se observa: 
 

Referência 145/2020 128/2021 Atualização nova versão 

Jaqueta, calça e 
short saia em 
malha 

Malha PA (poliéster e algodão) 
Malha PA (poliéster e algodão 
com elastano) 

Mantido, com correção 
elastano para maior 
conforto. 

Camisetas 
escolares 

Malha PAV (poliéster, algodão e 
viscose) Malha PV (poliéster e viscose) 

Reduzido para PV, para 
ampliar opções.  

Bermuda 
feminina 

Malha PE (poliamida e elastano) Malha PE (poliamida e elastano) Mantido 

Bermuda 
masculina Malha PV (poliéster e viscose) Malha PV (poliéster e viscose) 

Mantido 

Blusa e calça de 
moletom 

Malha PAV (poliéster, algodão e 
viscose) Malha PV (poliéster e viscose) 

Reduzido para PV, para 
ampliar opções.  

  
Cabe destacar que o edital possui critérios objetivos, buscando a ampla participação, ao destacar de 
forma expressa para todos os tecidos: 

"Serão permitidos demais tecidos desde que observadas as tolerâncias mínimas 
constantes nas especificações de cada um dos itens, tabelas e normas"  
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Assim, demostrado esta que o objeto da licitação não está direcionado a qualquer tipo de produto 
específico, considerando que foi atualizada a especificação técnica reduzindo em exigências para 
mais produtos comuns, ampliando assim as opções de fornecimento por parte dos licitantes 
interessados. 
No mais, mantem-se as exigências de qualidade e segurança definidas pelas normas do INMETRO, 
conforme consta no edital: 

"A peça deverá atender a todas as exigências das Normas ABNT NBR 15.778 
(Uniforme escolar: Requisitos de desempenho e segurança) e ABNT NBR 16.365 
(Segurança de roupas infantis)". 

- DOS PRAZOS PARA AMOSTRAS E LAUDOS 
Afirma a impugnante que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de uma única amostra 
de cada item (total de 9 peças) é restritivo ao caráter competitivo. 
Razão não à assiste. 
As amostras e laudos estão sendo exigidos apenas ao licitante vencedor, como condição de 
homologação. 
No mais, é permitido a utilização de tecidos semelhantes ou alternativos, de acordo com tolerâncias 
definidas no Termo e referência. 
Contraria-se, ainda, a representada quando alega ser impossível a entrega de 9 (nove) peças de 

amostras em 15 (quinze) dias úteis quando não faz qualquer indagação quanto ao prazo de entrega 
dos uniformes, considerando os prazos estipulados de 60 (sessenta) dias para entrega de mais de 
700.000 pçs, fragilizando suas argumentações e coerência.  
Soma-se a isso que a impugnante requer que o prazo para apresentação das amostras, que é apenas 
de nove peças, seja de 30 (trinta) dias úteis, o que daria aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, ou seja, o total de dias requerido pela empresa Rara apresentação de amostras, é quase o 
mesmo estabelecido para entrega dos pedidos futuros, fato que enfraquece as alegações da empresa 
impugnante. 
Questiona ainda a necessidade de "... tingir os tecidos nas cores (pantones) especificas conforme 
edital", mas sequer observou que as cores exigidas são apenas "semelhantes", conforme se observa 
no edital: 
- DAS CORES — REFERÊNCIA 
Cor Azul Royal - Semelhante ao Pantone 18- 4045 TPG 
Cor Verde Bandeira- Semelhante ao Pantone 18- 6030 TPG 
Por fim, sequer juntou quaisquer provas ou documentos de suas alegações que pudesse 
fundamentar seus argumentos, demostrando seu inconformismo ser tão somente protelatório. 
A empresa impugnante protocolizou junto ao TCESP com o mesmo teor que foi julgada 
improcedente pelo conselheiro conforme folhas juntadas sob nº. 11 e 12. 
Sem mais. ” 

 

 Por conseguinte, os autos foram encaminhados a i. Procuradoria Consultiva do Município que 

apresentou parecer jurídico, in verbis:  

“1. Relatório:  
Trata-se de impugnação ao edital proposta pela empresa "Ventisul Indústria e Comércio EIRELI" (fls. 
03/04v.). 
Às fls. 11/12, consta decisão do TCE/SP indeferindo a suspensão do Pregão 128/2021, por ausência 
de provas hábeis a comprovar a suposta exiguidade do prazo de apresentação de amostras ou 
complexidade da composição têxtil exigida no certame. 
Por fim, às fls. 13/13v., consta manifestação técnica opinando pelo desprovimento da impugnação. 
É o breve relato do essencial. Passo a opinar. 
2. Fundamentação 
Ab initio, cumpre ressalvar que a presente manifestação é opinativa tomando por base 
exclusivamente a impugnação de fls. 03/04v., pelo que não serão analisados neste parecer o 
procedimento licitatório dos autos de nº. 17.351/2021 (que sequer foram encaminhados a este Órgão 
Consultivo) e nem a minuta do edital de nº. 128/2021 e seus anexos, partindo-se do pressuposto de 
que o processo administrativo foi desenvolvido de forma hígida e legal. 
Outrossim, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93, incumbe a este Procurador prestar consultoria sob 
o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar em aspectos relativos à conveniência e 
oportunidade dos atos praticados pelas Secretarias, nem analisar aspectos de natureza 
eminentemente técnica ou administrativa. Pois bem. 
Da análise dos autos, verifica-se que a impugnação se resume aos seguintes argumentos: (i) a 
composição têxtil exigida no edital seria demasiadamente complexa e fugiria do usualmente 
requerido; (ii) o prazo de quinze dias úteis para apresentação de amostras seria exíguo e 
representaria uma afronta a competitividade do certame. 
Pois bem. Nos termos previstos no art. 3º, I, da Lei 10.520/2002 e no art. 6º, II, alíneas “a”, “b” e “c” 
do Decreto Municipal 3.593/2003, cabe à Administração Pública, em um juízo discricionário e 
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devidamente assessorada pelo seu corpo técnico, elaborar edital definindo o objeto licitatório, os 
requisitos de habilitação, os critérios de aceitação das propostas e demais condições essenciais para o 
contrato: 

Lei 10.520/2002: Art. 3º - A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I - a 
autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos 
prazos para fornecimento; 
Decreto Municipal 3593/2003: Art. 6º. A fase preparatória do pregão observará as 
seguintes regras: II — a autoridade competente ou, por delegação de competência, o 
ordenador de despesas ou, ainda o agente encarregado da compra no âmbito da 
Administração, deverá: a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em 
planilhas, de forma clara, concisa e objetiva, de acordo com o pedido elaborado pelo 
requisitante, em conjunto com a área de compras, obedecidas as especificações 
praticadas no mercado; b) justificar a necessidade da aquisição; c) estabelecer os 
critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitação, as sanções 
administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláusulas do contrato., inclusive 
com fixação de prazos e das demais condições essenciais para a contratação; 

Destarte, resta incontroverso a natureza eminentemente técnica do presente recurso: apenas o 
Departamento técnico da Administração pode (i) determinar a composição têxtil ideal para 
confecção e durabilidade dos uniformes escolares; e (ii) mensurar um prazo justo e exequível para a 
entrega de amostras pela licitante vencedora. Logo, por decorrência lógica, cabe ao setor técnico 
responsável se manifestar sobre eventuais impugnações ao edital, cujos conteúdos não possuam 
fundamentos jurídicos. 
Nesse sentido, a doutrina de Fernando Vernalha: 

"O exame a ser procedido pela assessoria deve ser jurídico stricto sensu. Não é 
adequado que o assessor jurídico, no manejo de sua competência técnica específica, 
pretenda aventurar-se em outras searas, expondo motivos pertinentes à expertise do 
objeto da licitação ou quanto à conveniência e oportunidade dela, ou mesmo, quanto 
a critérios técnicos de composição dos custos e execução do contrato. O jurista só 
pode analisar os aspectos jurídicos do instrumento convocatório". (Moreira, 
EgonBockman. Guimarães, Fernando Vernalha. 2ª Ed. A lei Geral de Licitações e o 
Regime Diferenciado de Contratação — RDC. São Paulo: Método, 2015. P. 262)” 

Por sua vez, o setor técnico apresentou manifestação de fls. 11/12, rechaçando todos os argumentos 
da impugnante, pois (i) a composição têxtil dos uniformes não seria complexa - mas peio contrário, 
seria ainda mais simples e comum do que a prevista no Pregão 145/2020; e (ii) o prazo de entrega de 
15 dias úteis seria mais do que suficiente para a empresa vencedora apresentar suas amostras. Veja-
se: 

“Afirma a impugnante que a versão anterior na forma de pregão presencial 
145/2020 constavam especificações usuais de mercado, questionando o motivo de 
alterações das especificações. Cabe esclarecer que o pregão 145/2020 foi revogado 
justamente em razão das empresas vencedoras não conseguirem ofertar os produtos 
que atendiam plenamente às especificações técnicas originais. Assim, reduziu-se as 
exigências, a fim de proporcionar e ampliar as opções dos produtos a serem 
ofertados, sem abrir mão da qualidade e segurança necessárias (...) 
Cabe esclarecer que o edital possui critérios objetivos, buscando a ampla 
participação, ao destacar a forma expressa para todos os tecidos: 'Serão permitidos 
demais tecidos, desde que observadas as tolerâncias mínimas constantes nas 
especificações de cada um dos itens, tabelas e normas'. 
Afirma a impugnante que o prazo de 15 dias úteis para apresentação de uma única 
amostra de cada item (total de 9 peças) é restritivo ao caráter competitivo. Razão não 
à assiste. As amostras estão sendo exigidas apenas ao licitante vencedor, como 
condição de homologação. 
No mais, é permitida a utilização de tecidos semelhantes ou alternativos, de acordo 
com tolerância definida no Termo de Referência. 
Contraria-se, ainda, a representada quando alega ser impossível a entrega de 9 
amostras em 15 dias úteis, quando não faz qualquer indagação quanto ao prazo de 
entrega dos uniformes, considerando os prazos estipulados em 60 dias para entrega 
de mais de 700.000 peças, fragilizando sua argumentação e coerência (...)." 

Por fim, cabe ressaltar que o próprio TCE/SP, ao apreciar a impugnação ora analisada, entendeu 
pela ausência de provas sobre "qualquer excesso, irrelevância ou desnecessidade das especificações 
dos tecidos a serem utilizados nos uniformes escolares", bem como não considerou o prazo de 
quinze dias úteis como exíguo para a apresentação de amostras (cf. fls. 11/12). 
Destarte, tendo em vista o caráter eminentemente técnico da impugnação, aliada a manifestação do 
TCE/SP, não nos resta alternativa senão opinar pelo acolhimento da manifestação técnica de fls. 
13/13v., negando provimento a impugnação em análise. 
3. Conclusão: 
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Ante ao exposto, tendo em vista o caráter eminentemente técnico da impugnação, aliada a 
manifestação do TCE/SP (fls. 11/12), não nos resta alternativa senão opinar pelo acolhimento da 
manifestação técnica de fls. 13/13v., negando provimento a impugnação em análise. 
Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer toma por base, exclusivamente, os 
elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. 
Ademais, à luz do artigo 26, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº. 504/2008, 
incumbe a este Procurador prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe 
competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados pela Administração 
Pública, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. 
Estas eram, diante da urgência conferida a consulta, as principais considerações cabíveis. Parecer 
proferido em quatro laudas, todas carimbadas e assinadas por este Procurador Municipal Signatário, 
que submeto à criteriosa apreciação superior. ” 

 

Por todo o exposto, em consonância com a inteligência do parecer da i. Procuradoria consultiva do 

Município, bem como, a manifestação técnica, julgo IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO 

ADMINISTRATIVA apresentada pela empresa VESTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI vez 

que a decisão da Administração Pública encontra amparo nos princípios da legalidade,  pois o próprio 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao apreciar a impugnação ora analisada, entendeu pela 

ausência de provas sobre "qualquer excesso, irrelevância ou desnecessidade das especificações dos tecidos 

a serem utilizados nos uniformes escolares", bem como não considerou o prazo de quinze dias úteis como 

exíguo para a apresentação de amostras. 

Praia Grande, 14 de dezembro de 2021. 

 

 

MARIA APARECIDA CUBILIA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18684/2021 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES” 

 

DESPACHO 

Após análise da IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta pela empresa VENTISUL 

INDÚSTRIA E COMÉCIO EIRELI em face do Edital oriundo da licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº. 128/2021, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 

ESCOLARES”, Processo Administrativo nº. 17351/2021, julgo IMPROCEDENTE vez que a decisão da 

Administração Pública encontra amparo nos princípios da legalidade,  pois o próprio Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, ao apreciar a impugnação ora analisada, entendeu pela ausência de provas sobre 

"qualquer excesso, irrelevância ou desnecessidade das especificações dos tecidos a serem utilizados nos 

uniformes escolares", bem como não considerou o prazo de quinze dias úteis como exíguo para a 

apresentação de amostras. 

 

Praia Grande, 14 de dezembro de 2021. 

 

 
MARIA APARECIDA CUBILIA 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 
 
 

 


