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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022 - PML 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022 - PML 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, destinado à aquisição de livros de inglês 

para as aulas da educação infantil e do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo 

de 2023, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO 

 

Trata-se o expediente de Impugnação ao Edital do Processo Licitatório nº 109/2022, Pregão 

Eletrônico n° 065/2022 - PML, inserida dentro do prazo legal na plataforma eletrônica do Portal de Compras 

Públicas, e, portanto, tempestiva, da empresa PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, matriz inscrita no CNPJ sob o nº 01.404.158/0020-52, localizada à Avenida José Luiz Mazzali, nº 

450, Sala B – Módulo 3B, Bairro Santo Antônio, Louveira/SP, neste ato representada pela sr. Gustavo José 

Ramos Jorge, inscrito no CPF sob o nº 046.414.607-01. 

 

 

2.  DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

Insurge a Impugnante alegando que o Edital foi direcionado a uma obra específica em detrimento de 

todas as demais que cumprem o mesmo objetivo. 

Argumenta que o edital fere a livre concorrência, pois a solicitação estaria direcionada para aquisição 

do material da Coleção Hello! Kinder e Hello! Kids da Editora Ática, limitando assim que todas as outras 

empresas participem por não possuírem o referido material. 

Por fim, requer que seja julgada procedente a Impugnação, para que seja reconhecida a nulidade do 

Edital em razão da frustração da competitividade em razão do direcionamento da Licitação, bem como que seja 

determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto. 

É o breve relatório. 
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3. DA ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

A definição do objeto licitado é indispensável ao bom andamento do certame, com especificações 

técnicas claras, objetivas e estritamente vinculadas ao interesse público. 

Conforme Solicitação nº 954/2022 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, o objeto da 

licitação foi definido adequadamente, com a observância dos princípios pedagógicos determinados pelo corpo 

docente da Administração Municipal, e com vistas a dar continuidade aos trabalhos realizados junto aos alunos, 

utilizando-se de livros da literatura inglesa da mesma autora, os quais há mais de 5 (cinco) anos têm se mantido 

esse padrão de material de ensino. 

Ensina o renomado doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello em obra monográfica acerca do 

tema:  

“Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao administrador 
para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a 
solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das 
expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente”. 
 

 

O objeto impugnado foi matéria de representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, que indeferiu o pedido, conforme TC-021201.989.18-3, de 16 de outubro de 2018, cuja parte da decisão 

está reproduzida a seguir: 

“Com efeito, cabe à Administração, no exercício de sua competência discricionária, a 
escolha da obra que melhor atenda o plano pedagógico dos alunos da rede pública municipal 
de ensino. 
E, a indicação do ISBN dos livros - sistema que o identifica segundo o título, o autor, o país e 
a editora, individualizando-os inclusive por edição(1) - objetiva facilitar sua busca no mercado 
e garantir a competitividade do certame. 
Nessa senda, pesquisa realizada na rede mundial de computadores demonstra que o objeto 
pode ser atendido por diversas livrarias e distribuidoras, tais como "Saraiva", 

"Walmart", "Americanas", "Disal", entre outras(2), afastando-se, pois, a alegada restrição” 
(grifo nosso). 

 

Outrossim, conforme instruído nos autos do processo, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 

consultou, para efeito de estimativa da despesa, três empresas distribuidoras com potencial para a participação 

no certame, portanto, totalmente afastada a hipótese alegada pela impugnante com relação à restrição da 

participação de licitantes. 

Assim, diante da característica do material a ser adquirido, a exigência editalícia está amoldada na 

legislação e na jurisprudência, não havendo motivo para alterá-la. 
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Dessa forma, julgo IMPROCEDENTE as alegações lançadas pela empresa PEARSON EDUCATION 

DO BRASIL LTDA, em razão de que as especificações do objeto não ferem o caráter competitivo e não 

extrapolam os limites do razoável. 

Por fim, cumpre-se ressaltar que o Município de Luzerna tem ciência de todo arcabouço legal que 

rege o funcionamento da Administração Pública, e, sobretudo, utiliza de todos os meios para cumpri-los, a fim de 

elaborar especificações que mais se adequem à legalidade, moralidade e competitividade do processo licitatório. 

 

4. DA DECISÃO  

 

Diante do exposto, à luz das razões que fundamentam sua resposta à impugnação ora em tela, a 

Pregoeira DECIDE, como forma de garantir todos os princípios legais, em especial, o interesse público, a 

legalidade e a lisura de todos os seus atos, NEGAR O PROVIMENTO à impugnação, mantendo-se todas as 

condições e prazos do Processo Licitatório nº 109/2022, modalidade de Pregão Eletrônico nº 065/2022/PML. 

 

Luzerna/SC, 06 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

DEBORA TAIS MENLAK 

Pregoeira 

Município de Luzerna/SC  
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