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PARECER JURÍDICO 
 
 

PROC. ADM. N. 112/2022 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 028/2022 
 
REQUERENTE: Comissão Permanente de Licitação 
 
ASSUNTO: Impugnação do edital do pregão por permitir a participação no processo 
licitatório somente daqueles licitantes que formularem suas propostas de acordo com o 
menor preço por lote e por os lotes conterem itens de marcas diferentes 
 
 

A empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA., interpôs 
impugnação ao edital do Pregão Eletrônico n. 028/2022, alegando que a exigência do 
edital de que somente poderão participar do processo licitatório aqueles que formularem 
suas propostas de acordo com o “menor preço por lote” prejudicaria a participação de 
várias empresas licitantes. 

 
Argumentou que os produtos de diferentes marcas e fabricantes conjugados 

em um único lote, atentaria contra as regras estruturadas no mercado, e que um 
processo de licitação, sobre a égide da ampla competição, não poderia excluir as 
empresas que comercializam apenas determinados produtos. 

 
Disse que os bens adquiridos por meio do processo licitatório seriam de 

natureza divisível, de maneira que a compra, obrigatoriamente, deveria ser realizada por 
item e não pelo menor preço por lote. 

 
Acrescentou que mesmo que fosse mantida a decisão de realizar o 

julgamento das propostas adotando o critério de menor preço por lote, os lotes deveriam 
ser readequados considerando o fabricante dos produtos. 

 
Analisados os termos do pedido, cabem as considerações exaradas abaixo, 

que se resumem em atividade intelectiva de interpretação, com base na consulta 
formulada, não vinculando a decisão administrativa a ser tomada pela autoridade 
competente. 

 
É O RELATÓRIO. 
 
É certo que o art. 3º da Lei n. 8.666/93 estipula que a licitação se destina a 

garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, bem como a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração: 
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Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, 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 princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlato. 
 

De outro modo, o art. 15, IV, da Lei n. 8.666/93 estipula que o processo 
licitatório também deve levar em conta o princípio da economicidade para 
administração: 

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
[...] 
IV – ser subdividas em tatas parcelas quantas necessárias para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a 
economicidade;  
 

Logo, a seleção com vários itens em um mesmo lote não compromete a 
competitividade do certame, desde que várias empresas que atuam no mercado 
apresentem condições e aptidão para cotar os itens, levando-se em conta o tipo de 
licitação adotada, “menor preço por lote”. 

 
A própria Lei n. 8.666/93, em seu art. 40, VII e X, garante a possibilidade de 

utilizar o menor preço global como critério, nos seguintes termos: 
 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em 
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção 
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 
abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
[...] 
VII - critério para julgamento, com disposições claras e 
parâmetros objetivos; 
[...] 
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, 
conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados 
a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de 
variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto 
nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; 
 

No caso, o critério de julgamento do tipo “menor preço por lote”, escolhido 
pela administração para aquisição de itens de maneira agrupada não prejudica a 
competividade do certame e traz economia de escala que beneficia a administração 
pública municipal. 
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Por fim, o argumento de que os produtos de diferentes marcas e fabricantes 

conjugados em um único lote atentaria contra as regras estruturadas no mercado não 
subsiste, uma vez que o agrupamento de itens em lotes por marca e fabricante é que 
restringiria a competividade do certame, além de atentar contra o princípio de 
economicidade. 

 
ANTE O EXPOSTO, manifesto-me pela rejeição da impugnação do edital 

feita pela empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA., uma vez que o critério 
de julgamento do tipo “menor preço por lote” tem amparo legal na Lei n. 8.666/93, além 
de trazer economicidade para a administração pública municipal. 

 
É o parecer. 
 
S. M. J. 
 
Brasil Novo/PA, 18 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Dr. JÚNIOR LUIZ DA CUNHA 

Assessor Jurídico 
OAB/PA n. 15.432 
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