
 

 

P
á
g

in
a
1
 

MANIFESTAÇÃO Nº 005/2020/CPL/SENAR-AR/MT 
 

 

Pregão Presencial nº 033/2020/SENAR-AR/MT  

Processo nº 159674/2019 

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços gráficos, para a CONFECÇÃO DE CARTILHAS, para atender ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT. 

Assunto: Resposta a impugnação. 

Recorrentes: Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Mato Grosso - SIGEMT 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de impugnação apresentada pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIGEMT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 

sob o nº 03.750.130/0001-30, com sede na Avenida Historiador, nº 4.193, Bairro CPA, CEP 78.015-

285, Cuiabá/MT, em face dos termos do Edital de Pregão Presencial nº 033/2020/SENAR-

AR/MT, marcado para ser realizado no dia 25/08/2020 às 08h30min, na sede do SENAR/MT. 

I. DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE 

Consoante previsto no item 12.1 do procedimento em epígrafe “Qualquer cidadão poderá 

impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas”. 

Dessa forma, reconhecemos a presente impugnação, a qual merece ser recebida por ser 

tempestiva. 

II. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

A IMPUGNANTE contesta os termos do Edital de Pregão Presencial nº 033/2020/SENAR-

AR/MT, alegando em linhas gerais o seguinte: 
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É o relatório. 

Passa-se ao exame do pedido pelos fundamentos de fato e de direito 

 

III. DO EXAME DE MÉRITO 

Cumpre registrar, inicialmente, antes de adentrar a matéria e rebater os tópicos aventados 

pela impugnante, que as exigências estabelecidas no Edital epigrafado são mínimas e 

legitimamente indispensáveis, tendo em vista a imprescindibilidade da contratação pretendida 
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para atender às necessidades do SENAR-AR/MT. 

1. DA ALEGAÇÃO QUE O EDITAL NÃO ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO E 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Nesse ponto, a impugnante requer a alteração editalícia e consequentemente a alteração 

da data de abertura da sessão pública para a realização do procedimento licitatório em exame, 

argumentando que “conste a definição da quantidade de páginas corretas, bem como qual a 

quantidade de tiragem exata”. 

Defende que “O que se apresentou no presente Edital ora impugnado é um descritivo 

sem definição da quantidade de páginas corretas, não possui a quantidade de tiragem 

exata, ou seja, informações que interferem ou prejudicam a correta formação do custo e a 

consequente apresentação da proposta”. 

Salienta ainda que, todos os itens do instrumento convocatório “seguem a mesma forma 

de descrição”. 

Nessa esteira, cabe registrar que o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, deve 

ser interpretado com a integração das normas, aplicando de maneira sistêmica os seus preceitos, 

na busca da observância dos princípios descritos no art. 2º do aludido diploma legal que diz: 

“Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SENAR e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, 

inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.” 

Nessa confluência, in casu, constata-se do instrumento convocatório, que o mesmo tem 

por objeto o Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos, para a 

confecção de cartilhas, conforme condições, quantidades e especificações no edital e seus anexos, 

uma vez que as solicitações serão realizadas periodicamente ou eventualmente, de acordo com a 

necessidade e conveniência do CONTRATANTE, durante a vigência da contratação. 

Nessa ótica, imprescindível consignar que, as cartilhas são periódicos produzidos a partir 

da formatação de um curso/treinamento decorrente da demanda da equipe pedagógica do 

SENAR, cujo conteúdo não é possível mensurar o número exato de páginas a serem produzidos, 

devido a gama de informações que um determinado seguimento/assunto pode trazer para a 

reprodução através do manual “cartilha”, que pode abordar diversos temas. 

Nesse contexto, o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, cuidou de 

recepcionar a figura do Registro de Preços, consignando que, in vérbis: 
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“Art. 33. O registro de preço, sempre precedido de concorrência ou de pregão, poderá ser 

utilizado nas seguintes hipóteses: 

I – quando for mais conveniente que a aquisição demande entrega ou fornecimento 

parcelado; 

II – quando, pelas características do bem ou do serviço, houver necessidade de aquisições 

freqüentes; 

III – quando não for possível estabelecer, previamente, o quantitativo exato para o 

atendimento das necessidades”. 

Nesse sentido, é possível conceituar o Registro de Preços como um procedimento 

antecedido por licitação, nas modalidades concorrência ou pregão, para o Registro de Preços de 

bens e serviços rotineiros. Ou seja, como a entidade presume que irá necessitar daqueles 

determinados bens ou serviços, abre um único certame no qual o vencedor terá seus preços 

registrados e vinculados ao prazo de vigência da ata. Quando o ente contratante necessitar dos 

bens ou serviços, basta recorrer ao registro e providenciar a contratação, quantas vezes achar 

necessário, sem estar, entretanto, obrigada a contratar toda a quantidade informada no edital da 

licitação.  

Para facilitar a compreensão, é importante comparar tal procedimento com a licitação 

comum. Com efeito, numa licitação comum, a administração necessita de um objeto específico, 

bem delimitado, sendo possível identificar quando necessitará do serviço ou do fornecimento, 

em quais locais, com qual periodicidade e seus respectivos quantitativos. Nesse caso, encerrado 

o procedimento licitatório, a instituição deve convocar o vencedor do certame para assinatura do 

contrato ou do instrumento equivalente, estando sujeita à contratação da integralidade do objeto. 

Diferente ocorre com o Registro de Preços que, conforme destacado, a administração 

estima os quantitativos necessários, indica as especificações do objeto e, após a conclusão da 

licitação, convoca o vencedor para a formalização da Ata de Registro de Preços (e não do 

contrato). Formalizada a Ata, sempre que necessitar daquele objeto, basta formalizar um contrato 

ou instrumento equivalente, de forma célere e eficaz. Dessa feita, as contratações são 

materializadas conforme a demanda, não estando o ente contratante obrigado a contratar a 

totalidade do objeto.  

Cumpre colacionar doutrina de Marçal Justen Filho: 

“Para melhor compreender o sistema de registro de preços, é necessário compará-lo com a 

situação comum, em que a Administração realiza contratação específica, antecedida de 

licitação com objeto específico. Nesses casos, a licitação tem um objeto específico e 

determinado e o contrato dela derivado terá de respeitar esses limites (com as modificações 
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admissíveis nos termos do art. 65). Isso significa, como regra, licitações e contratações de 

objeto unitário. 

Já numa licitação de registro de preços, os interessados não formulam propostas unitárias 

de contratação, elaboradas em função de quantidades exatas. As propostas definem a 

qualidade do produto e o preço unitário, mas as quantidades a serem adquiridas e a ocasião 

em que ocorrerá a aquisição dependerão das conveniências da Administração. Uma vez 

decidia a contratar, a Administração verificará se os preços registrados são compatíveis com 

os praticados no mercado. Em caso positivo, realizará as aquisições com eficiência, rapidez 

e segurança. 

(...) 

No sistema de registro de preços, a principal diferença reside no objeto da licitação. 

Usualmente, a licitação destina-se a selecionar um fornecedor e uma proposta para uma 

contratação específica, a ser efetivada posteriormente pela Administração. No registro de 

preços, a licitação destina-se a selecionar fornecedor e proposta para contratações não 

específica, seriadas, que poderão ser realizadas durante um certo período, por repetidas 

vezes”.1 

Sobre o tema, o TCU deu destaque em seu Informativo Semanal de Licitações e Contratos 

nº 244/2015 com a seguinte decisão: 

“1. A ata de registro de preços caracteriza-se como um negócio jurídico em que são 

acordados entre as partes, Administração e licitante, apenas o objeto licitado e os 

respectivos preços ofertados. A formalização da ata gera apenas uma expectativa de 

direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo à contratação. 

Pedido de Reexame interposto por empresa licitante contestara deliberação proferida pelo 

TCU mediante a qual foram expedidas determinações à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte para que ‘se abstivesse de adquirir ou de aditar, individualmente, os itens da Ata 

de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico (...), cujos preços unitários estavam 

acima do estabelecido no respectivo instrumento convocatório, assim como que não 

autorizasse adesões à aludida Ata de Registro de Preços’. A recorrente, vencedora do 

certame, alegara, em síntese, que ‘não foi oportunizada defesa e contraditório (...) durante o 

presente processo, bem como que as limitações quanto à adesão à Ata de Registro de Preços, 

determinadas pelo Tribunal, implicaram modificação injustificada das regras do edital’. Na 

análise de admissibilidade, a unidade técnica propusera o não conhecimento do recurso, 

pois defendera a inexistência de interesse recursal, visto que a recorrente não possuiria 

direito líquido e certo à contratação. Dissentindo dessa posição, o relator reconheceu a 

                                                           
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética: São Paulo, 2012, p. 219. 
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existência de direito subjetivo passível de ser afetado, tendo em vista que ‘a deliberação 

recorrida gerou sucumbência da parte, pois interferiu em disposições constantes da própria 

ata de registro de preços e não apenas em futuras e incertas contratações’. Nesse sentido, 

considerou que a ata de registro de preços ‘é um acordo de vontades, assinado pela 

Administração e pelas licitantes que ofertaram os preços registrados. Caracteriza-se 

como um negócio jurídico entre as partes, criando vínculos e estabelecendo 

obrigações recíprocas, embora predominantemente do particular signatário. Na ata 

de registro de preços, é acordado entre as partes apenas o objeto licitado e os 

respectivos preços ofertados, diferenciando-se de um típico contrato administrativo, 

no qual também são acertadas as quantidades a serem contratadas e existe a 

obrigação, e não mera faculdade, de o contratante demandar as quantidades 

previamente acordadas’. Assim, concluiu o relator, quanto à admissibilidade do recurso, 

pelo seu conhecimento, uma vez restar ‘incontroverso que o Acórdão recorrido questionou o 

preço de alguns itens constantes da Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico 

(...), interferindo, por conseguinte, nos direitos subjetivos da recorrente estabelecidos em 

cláusulas e condições presentes na própria ata, e não em eventuais contratações futuras 

advindas de adesões ao instrumento’. Ao examinar o mérito do recurso, o relator observou 

que a sua análise estaria prejudicada por perda de objeto, tendo em vista que a ata de 

registro de preços encontrava-se expirada. O Tribunal, pelos motivos expostos pelo relator, 

conheceu do recurso para, no mérito, considerá-lo prejudicado por perda de objeto. Acórdão 

1285/2015-Plenário, TC 018.901/2013-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 

27.5.2015.”[grifo nosso] 

Nesse compasso, verifica-se que o certame licitatório em testilha está em consonância 

com as normas acima mencionadas. 

De outra banda, denote-se que o processamento da licitação requer a elaboração de um 

instrumento convocatório, no qual constem todas as regras que serão aplicadas quando da 

realização do certame que selecionará o contratado, bem como todas as condições para a 

execução do futuro ajuste. Cuida-se do edital da licitação, o qual “é a lei interna da licitação”, 

segundo nos ensina Hely Lopes Meirelles. 

Uma vez publicado o edital, as licitantes poderão solicitar o esclarecimento de dúvidas ou 

impugnar esse instrumento. 

Nesse contexto, impugnar significa atacar, combater, contradizer, reprimir, refutar, 

contestar, opor-se aos termos do edital, dada a suposta ilegalidade apontada. Ao impugnar o 

edital, o objetivo consiste, portanto, em alterar seus termos, de modo a adequá-los aos limites da 

Lei. 

O procedimento licitatório perfaz-se em duas fases estanques e subsequentes, quais 
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sejam, as fases interna e externa.  

Com efeito, a fase interna da licitação compreende a prática de uma série de atos 

sucessivamente ordenados, com escopo de, na forma da lei, propiciar a instauração pública do 

certame. Importa dizer que, a fase interna corresponde aos atos preparatórios, anteriores à 

convocação dos interessados em contratar com a administração.  

De tal modo, cabe a administração definir os termos do edital em observância aos 

ditames da lei e de acordo com suas necessidades. 

Nesse compasso, abstrai-se que as regras previamente estabelecidas no instrumento 

convocatório quando da sua elaboração é ato discricionário do contratante defini-las de acordo 

com as suas necessidades previamente definidas e de acordo com a demanda preexistente, de 

modo que cabe aos licitantes interessados, a seu juízo, decidirem a conveniência ou não de 

participar do certame nestas condições. 

Destarte, vislumbra-se do item 3 do Termo de Referência (Anexo I ao edital), a relação dos 

objetos a serem contratados, a qual consta as especificações de cada item, de forma clara e 

suficiente para que os licitantes interessados possam analisar, e caso queiram participar do 

procedimento em tela. 

Dessa forma, ao contrário do que alega o impugnante, extrai-se que apenas os itens 01 e 

02 constam a expressão “Tiragem entre”, conforme se vê abaixo: 

 

Item Descritivo 

01 

Serviço especializado em confecção de cartilha, com capa tamanho 15,5x22,5cm (fechado), em papel couche 

liso 170 gramas, 4x4 cores, colada. Miolo em papel couche 90 gramas, 4x4 cores. Até 80 (oitenta) páginas. 

Diversos modelos, embalados em pacotes com 15 unidades - Tiragem entre 150 a 450 unidades 

por título. 

Será necessário envio de 01 amostra para aprovação do material. 

02 

Serviço especializado em confecção de cartilha, com capa tamanho 15,5x22,5cm (fechada), em papel couche 

liso 170 gramas, 4x4 cores, colada. Miolo em papel couche 90 gramas, 4x4 cores. Diversos modelos. Entre 81 

(oitenta e um) e 96 (noventa e seis) páginas. Embalados em pacotes com 15 unidades - tiragem entre 

451 a 600 unidades por modelo 

Será necessário envio de 01 amostra para aprovação do material. 

03 

Serviço especializado em confecção de cartilha, com capa tamanho 15,5x22,5cm (fechado), em papel couche 

liso 170 gramas, 4x4 cores, colada. Miolo em papel couche 90 gramas, 4x4 cores. Entre 97 (noventa e sete) 

e 112 (cento e doze) páginas. Embalados em pacotes com 15 unidades - tiragem acima de 601 

unidades por título. 

Será necessário envio de 01 amostra para aprovação do material. 

04 
Serviço especializado em confecção de cartilha, com capa tamanho 15,5x22,5cm (fechado), em papel couche 

liso 170 gramas, 4x4 cores, colada. Miolo em papel couche 90 gramas, 4x4 cores. Entre 113 (cento e treze) a 
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Ademais, a quantidade de tiragem mínima especificado nos itens 01 e 02 será definida 

conforme a demanda recebida para a realização de cursos/treinamentos, e de acordo com o 

quantitativo mínimo estipulado no instrumento convocatório. 

Quanto a ótica da economicidade, impede elucidar que o SENAR/MT sempre realizou as 

contratações do objeto almejado desta forma, ao passo que nunca houve em qualquer dos 

procedimentos licitatórios realizados, questionamentos no contexto ora impugnado. Nesse bojo, 

cabe ilustrar, que os ajustes celebrados foram satisfatoriamente executados, indo ao encontro 

com a seleção da proposta mais vantajosa para a instituição, bem como a observância dos demais 

princípios licitatórios consagrados no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

Vale ainda trazer a baila, que até o momento não houve nenhum pedido de 

esclarecimento/impugnação por outra empresa do ramo em relação ao objeto do certame em 

evidência. 

Portanto, as alegações da impugnante não guardam razão, motivo pelo qual não devem 

ser acatadas. 

 

IV. DA DECISÃO 

Diante de todo o exposto, tendo-se por fundamento os dispositivos constantes do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, os termos do instrumento convocatório, os 

princípios gerais que regem as licitações públicas, as orientações do controle externo, a 

jurisprudência pátria e a melhor doutrina, DECIDE-SE:  

CONHECER da impugnação apresentada pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIGEMT em face dos termos do Edital de Pregão Presencial 

nº 033/2020/SENAR-AR/MT, por ser tempestiva, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, 

144 (cento e quarenta e quatro) páginas. Diversos modelos, embalados em pacotes com 15 unidades - 

tiragem acima de 601 unidades por título. 

Será necessário envio de 01 amostra para aprovação do material. 

05 

Serviço especializado em confecção de cartilha, com capa tamanho 15,5x22,5cm (fechado), em papel couche 

liso 170 gramas, 4x4 cores, colada. Miolo em papel couche 90 gramas, 4x4 cores. Diversos modelos. Entre 145 

(cento e quarenta e cinco) a 240 (duzentos e quarenta) páginas. Embalados em pacotes com 15 unidades 

- tiragem acima de 601 unidades por título. 

Será necessário envio de 01 amostra para aprovação do material. 

06 

Serviço especializado em confecção de cartilha com capa tamanho 21x29,7 (fechado), tipo retrato (ou 

paisagem) em papel couchê liso 170 gramas, 4x4 cores, colada. Miolo em papel couchê 90 gramas, 4x4 cores. 

Até 80 (oitenta) páginas. Embalados em pacotes com 15 unidades - tiragem acima de 601 

unidades por título. 

Será necessário envio de 01 amostra para aprovação do material. 
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mantendo-se inalterados os termos do Edital de Pregão Presencial nº 033/2020/SENAR-AR/MT, 

uma vez que não há argumento que enseje a sua reforma. 

 

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2020. 

 

 
(Original assinado) 

JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS 

Pregoeiro 

SENAR-AR/MT 
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Equipe de Apoio 
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