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Embasamento 

Nos procedimentos licitatários e vedada a realização dispute cujo objeto inclua 
bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações 
eXCIUSiVeS, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. A Lei n 8.666/93 
é  incisive  ao determinar que não deverão ser irnpostas restrig5es ao caráter 
competitivo da licitação não decorrentes de ustificativa suficiente para tanto, 
trazendo proibição expressa andcação de marca (Lei n. 8.666/93,  art,  3/, 'PAR' 
5'). Sedundo o TCLI, a "vedação imposta por esse dispositivo 6 um dos 
meranismos utilizados pelo legislador no sentido de conferir efetividade aos 
principios informativos da licitação. entre esses o da livre concorrencia, o do 
julgarriento objetivo e o da igualdade entre os licitantes"(AcOrdão 1553/2008 — 
Plenario.) 

Resposta:  Dr  suma a empresa Bente,s Sousa & Cia Ltda, faz referencias as leis citadas aorta a ora tarribem acordãos da  Tai,  conforme o seu pedido de impugnação anexado 
nos sistema e que faz parte do presente processo„ mais  ern  nenhum memento a MpUdnante demonstra no seu pedido onde, esta possivel regularidade, nenhum item do Edital 
50310 nenhum topico do Edital e citado, pelo simples fato oe que o Edital  co  Terrno de Referencia cumpre com todos os requisitos legais para sua continuidade sem nenhum 
alteração, pois o termo de referenc,ia  tern  apenas 7 item, ilennurn desses item descrimina o marca dos equipamentos e todos os equipamentos licitados 6 de uso laboratonal. 
A licitação destina-se a garantir a observância do principie constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentavel e  sera  processada e julgada em estrita conformidade  corn  os principios b:r1-',sic,os da legalidade, d impessoalidade, da moralidade,. da 
igurilldade, da publicidade, probidade  administrative,  de vinculação ao  instrument.°  convocatório, dojulgamento objetivo e dos que Ines são cc,rrelatos. 

Portanto o pedido de impugnação é INDEFERIDO. pôs o mesmo não demonstra irreguk-iridades do Edital ou Termo de Referencia. 
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Bentes Sousa & Cia Lida. inscrita no CNR1 sob o n° 6.3.424.121/0001-80  corn  sede na 
rua Paulo Frontin n" 217 Monte Castelo CEP: 65031-360, Silo  Las  — MA 

PREGÃO ELETRÔNICO) SRP N' 007/2021. 
Impugnante:  Bellies  Sousa & Cia Ltda, 

I-DOS FATOS: 

empresa Bentes Sousa & Cia Ltda.—Solicita a impugnação do Edital alegando que: Nos 
procedimentos licitatórios é vedada a realização disputa cujo objeto inclua bens e 
serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo 
nos casos em que for tecnicamente justificável. A Lei ni 8.666/93 é incisiva ao 
determinar que não deverão ser impostas restrições ao caráter competitivo da licitação 
não decorrentes de justificativa suficiente para tanto, trazendo proibição expressa A. 
indicação de marca (Lei n. 8.666/93,  art.  T § 51."  (GRIM  NOSSO).  

Ern  suma a empresa Bentes Sousa & Cia Lida, faz referencias as leis citadas acima e cita 
também acórdãos do  TUT,  conforme o seu pedido de impugnação anexado nos sistema e que 
faz parte do presente processo., mais em nenhum momento a impugnante demonstra no seu 
pedido onde esta à possível regularidade, nenhum item do Edital e citado, nenhum tópico do 
Edital é citado, pelo simples fato de que o Edital e o Termo  dc  Referencia cumpre com todos 
os requisitos legais para sua continuidade sem nenhum alteração, pois o termo de referencia 
tem apenas 7 item. nenhum desses item descrimina a marca dos equipamentos e todos os 
equipamentos licitados é de uso laboratorial. 

0 procedimento licitatário obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade 
Pregão, sob a égide Constituição da Republica Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a 
atuação da Administração Pública; Lei Federal n' 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o  art.  
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas 
alterações: Lei Federal n" 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União. Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nos termos do  art.  37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, 
Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,Regu1amenta o pregão, na forma eletrônica, 
para aquisição de bens e serviços COMLIDS e serviços comuns de engenharia, e dá outras 
providências e Lei Complementar n" 123, de 1 4/1 2/2006: Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela 
Lei Complementar 11'. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 -- Centro CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida-Ma 
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Processo em Epiarafe teve o seu procedimento seguindo toda a legislação. A Lei 8.666/93 
que regula o  art.  37 inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e da outras providências, estabelece no  art.  30  que: 

A licitação destina-se a garantir a observ(mncia do principio 
constitucional da is'onomia, 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 principios 
básicos da legalidade, da impessoalidade. da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatõrio. do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correia tos. 

Portanto o pedido de impugnação é INDEFERIDO, pós o mesmo não demonstra 
irregularidades do Edital ou Termo de Referencia. 

Magalhães  de Almeida/MA, 29 de Margo de 2021. 

AU: 
Paula 
Pregoeira  

a Costa 
Oficial  CPL  Magalhães de Almeida/MA. 
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