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PROAD 360/2021 
PE 14/2021 (SRP)  
 
INTERESSADO(S): 
carlos.humberto - CARLOS HUMBERTO HONÓRIO DE MENDONÇA 
 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no fornecimento de Eletrodomésticos (bebedouro 
tipo gelágua, bebedouro de pressão, frigobar, refrigerador, freezer, forno micro-ondas, fogão a gás, 
ventilador, liquidificador, cafeteira elétrica, televisão e suporte para televisão) ao TRT da 19ª, 
conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência.  
 

 
Trata-se de Impugnação apresentada tempestivamente pela empresa FUTURA DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO EM GERAL EIRELI ao Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2021 (SRP). Sobre a 
matéria presto as seguintes informações e decisão: 
 
I - DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:  
Em síntese e no essencial, a impugnante reivindica o critério de adjudicação para menor preço por 
item, alegando estar prejudicada em sua disposição em participar do certame, e para embasar sua 
petição, invoca a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União, sem, contudo, esquecer que há 
possibilidade de julgamento por lote, quando for demonstrada inviabilidade de se promover a 
adjudicação por item e evidenciadas razões que demonstrem ser aquele o critério que conduzirá a 
contratações economicamente mais vantajosas. (Acórdão 1680/2015 – Plenário Data da sessão: 
08/07/2015 Relator MARCOS BEMQUERER).  
 
II - DA ANÁLISE E DECISÃO DO PREGOEIRO: 
É cediço que a regra é adotar o julgamento de menor preço por item, e no Termo de Referência 
(Anexo I, do Edital), a equipe de contratação, não robusteceu a justificativa de adoção de julgamento 
de menor preço por lote, não temos, por exemplo, como defender a agregação dos itens que formam 
determinado lote, porque esses podem ser adquiridos separadamente e de fornecedores distintos, já 
que não se exigiu que a natureza dos itens a serem licitados obedeçam a uma determinada 
padronização, também não se sustenta e nem foi levantado o argumento da onerosidade de vários 
fornecedores para o mesmo processo de compra, vez que não estamos lidando com uma extensa lista 
de compras, mas apenas 14 itens, e não há impedimento de que um fornecedor só abarque vários 
itens.  
 
III - CONCLUSÃO: 
Por todo o exposto acolhe-se a impugnação, conforme pedido dos representantes da impugnante e 
conclui-se que para adjudicação da proposta, será considerada a licitante que, apresentando sua 
proposta de acordo com as especificações exigidas, ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, no que 
merecem reforma o Edital e o Termo de Referência, consequentemente alteramos o pregão 14/2021, 
que seria realizado em 02/07/2021, para, com base n § 3º, do Art. 38, do ato interno nº 71/GP/TRT 
19ª, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, promover os ajustes necessários. Assim, estaremos 
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republicando o Edital retificado, com nova data para realização do certame. Cópia desta decisão será 
enviada a impugnante, através de seus representantes, nos e-mails por eles indicados e que faz parte 
dos pedidos. 
 
Maceió, 28 de junho de 2021 
 
 

 
Valter Melo da Silva 

Pregoeiro 

VALTER MELO DA 

SILVA:308191455
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