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O presente expediente destina-se ao processamento da análise dos termos de 

impugnação do Edital de Pregão Eletrônico nº. 07/2022, interposta por interessado, 

tendo-o feito tempestivamente e na forma disposta no item 10 do instrumento 

convocatório, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e 

tempestividade da peça interposta, em cujo teor apresenta impugnação ao edital onde 

pede a mudança do critério de julgamento, de “menor preço global” para “menor preço 

por item”. 

 

Alega a impugnante que se o pregão utilizar como critério de julgamento o de 

“menor preço global” haverá restrição à competitividade, e que, além disso, o 

julgamento por item garantiria a isonomia, a economicidade e a eficiência. 

 

Ao fim, pede a impugnante que conheça a impugnação, julgando-a procedente, 

e, como consequência disso, seja suspensa licitação e alterado o Edital no que diz 

respeito ao critério de julgamento, alterando-o de “menor preço global” para “menor 

preço por item”. 

 

Os produtos e matérias-primas que compõem os cardápios de coffee break e 

coquetel, são facilmente encontrados no mercado e, por consequência, estão disponíveis 

para todas as empresas do ramo que desejarem participar do certame. Além disso, as 

cerca de 3.000 refeições (em se tratando de item) ou 12.700 refeições (em se tratando de 

grupo único) não serão servidas de uma só vez, e sim de forma parcelada, a cada evento 

patrocinado pelo Tribunal, possibilitando que uma empresa de pequeno porte possa 

fornecer o serviço com a mesma eficiência de uma empresa de grande porte. O simples 

fato de agrupar os itens não gera, necessariamente, restrição à competitividade. 

 

Pelos argumentos acima expostos, vê-se que a isonomia, que nada mais é do que 

o tratamento equânime a todos os licitantes, está preservada. 

 

Com o agrupamento dos itens, a Administração busca a economicidade e a 

eficiência. E esta é consequência daquela.  

 

A economicidade é resultante da redução de custos, por parte da empresa, 

através do ganho de escala proveniente da aquisição das matérias-primas a um menor 



custo, em virtude da maior quantidade a ser adquirida e da produção de um maior 

número de unidades de um produto qualquer com uma mão-de-obra reduzida. 

 

A eficiência se dá, ainda, através da uniformização e padronização dos serviços 

e da concentração de todos os serviços em um único contrato, o que proporciona maior 

agilidade e segurança no gerenciamento da contratação pela Administração. 

 

Diante do exposto, decido não acatar o pedido de impugnação interposto pela 

impugnante, permanecendo inalterada a data para realização do certame, e mantido o 

critério de julgamento das propostas. 

 

 

Maceió, 24/05/2022 
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