
 
 

Rio Grande do Sul , 24 de Janeiro de 2018   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul   •    ANO IX | Nº 2229 
 

                                                                     www.diariomunicipal.com.br/famurs                                                                             1 

Expediente: 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS 

 
Diretoria da FAMURS 

Gestão 2017/2018 
  

Presidente 
Salmo Dias de Oliveira (PP) 
Rio dos Índios – Amzop 
  
1º Vice-Presidente 
José Francisco Soares Sperotto (PTB) 
Guaíba – Granpal 
  
2º Vice-Presidente 
Evandro Agiz Heberle (PSDB) 
São Jerônimo – Asmurc 
  
3º Vice-Presidente 
Silvânio Antônio Dias (PSB) 
Três Palmeiras – Amzop 
 
1º Secretário 
Carlos Rafael Mallmann (PMDB) 
Estrela – Amvat 
  
2º Secretário 
Luiz Felipe Brenner Machado (PDT) 
Santa Margarida do Sul – Amfro 
  
1º Tesoureiro 
Margarete Simon Ferretti (PT) 
Nova Santa Rita – Granpal 
  
2º Tesoureiro 
Eduardo Buzzatti (DEM) 
Pejuçara – Amuplam 
 
 
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul  é uma solução 

voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 

 
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2017 
 
OBJETO: o objeto da presente licitação é a seleção de propostas 
visando o registro de preços para aquisição de ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO para atender às necessidades dos alunos das 
escolas dos municípios pertencentes ao CM GRANPAL e consórcios 
conveniados, durante o período de doze meses, a contar da assinatura 
da ata de registro de preços. 
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 
nas dependências da Diretoria de Licitações e Compras da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Canoas, sito na 
Rua Frei Orlando, 199, 4º andar Centro, Canoas (RS), a servidora 
Michele da Rosa de Oliveira, pregoeira, procedeu à análise da 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, interposta pela empresa BRINK 
MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, recebido 
por este pregoeiro em 15/01/178 A documentação está anexada ao 
processo licitatório MVP nº. 101.117/2017, em suas alegações, 
“[…] III - DO PEDIDO Estando o Edital em desacordo com as Leis 
10.520/02 e 8.666/93 e alterações, REQUER A SUSPENSÃO 
IMEDIATA DO CERTAME, para que seja ALTERADO O EDITAL, 
retirando-se as especificações direcionadoras, e o prazo inexequível 

para apresentação de amostras, sendo republicado escoimado dos 
pontos que o maculou, para restabelecer a observância aos princípios 
basilares que norteiam as contratações públicas, sem os quais a 
presente licitação torna-se passível de nulidade a qualquer tempo. 
Assim ao teor exposto, a ora impugnante REQUER, em razão do 
princípio da LEGALIDADE, que conheça desta IMPUGNAÇÃO, 
dando-lhe provimento, provendo as alterações necessárias e já 
descritas anteriormente neste edital. Outrossim, reserva-se ainda a 
Impugnante deste já ao direito de encaminhamento e solicitação de 
providências junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público e aos 
demais órgãos Responsáveis pela fiscalização dos agentes públicos e 
pela preservação do erário. [...]” Considerando a questão, o 
processo foi encaminhado para análise dos técnicos do Consórcio 
Público da Associação dos Municípios da Região Metropolitana 
de Porto Alegre – CM Granpal, que se manifestaram da seguinte 
forma: Trata-se de pedido de impugnação ao edital do pregão 
presencial 12/2017, que tem por objeto o registro de preço para 
aquisição de acervo bibliográfico. A impugnante alega, em síntese, 
que o objeto estaria direcionado a um determinado grupo de 
empresas em razão de o edital indicar título, autor e editora das 
obras. Entretanto, a impugnante não trouxe qualquer argumento 
técnico e apenas e tão somente questiona a indicação das obras, 
alegando ser essa a condição de um suposto direcionamento. Em 
primeiro lugar, não há outra forma de se formar um acervo 
bibliográfico sem que seja por meio da indicação das obras, caso 
contrário não haveria qualquer controle sobre o objeto pretendido e 
muito menos haveria condições de se comparar as propostas 
apresentadas. Sem a especificação completa dos itens a serem 
adquiridos, haveria espaço para incerteza por parte dos interessados 
no certame e para subjetivismo e personalismo por parte da 
administração pública, o que é vedado segundo os princípios da 
impessoalidade e do julgamento objetivo, previsto no artigo 37 da 
Constituição Federal e no artigo 45 da Lei 8.666/1993. Vale dizer, 
que, nos termos do que dispõe a Lei 8.666/1993, o objeto da aquisição 
deve ser descrito de forma clara e objetiva, de forma a garantir que 
os licitantes não ofereçam quaisquer produtos, sem qualquer padrão 
de especificação. Nesse sentido, aponta Marçal Justen Filho: “A 
descrição do objeto da licitação contida no edital não pode deixar 
margem a qualquer dúvida nem admite complementação a posteriori 
(...) Se a descrição do objeto da licitação não for completa e perfeita, 
haverá NULIDADE”. A definição correta do objeto é de tamanha 
importância para a adequada condução dos processos licitatórios, 
que mereceu do TCU a edição da Súmula 177, assim redigida: “A 
definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto da 
igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da 
publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes 
potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na 
hipótese particular da licitação para compra, a quantidade 
demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição 
do objeto do pregão. (g.n)”. Ainda sobre o do princípio do 
julgamento objetivo, José dos Santos Carvalho Filho nos ensina: 
“Importa, pois, salientar que o procedimento de licitação tem caráter 
instrumental, porquanto se espelha um meio para que a 
Administração alcance fim por ela colimado. Em virtude desse fato é 
que o objeto da licitação deve ser bem definido no instrumento 
convocatório (...), o que serve também para que as propostas sejam 
objetivamente julgadas. (g.n)”. Assim, resta demonstrado que seria 
impossível o julgamento imparcial das propostas por parte da 
administração pública sem a completa especificação dos itens a 
serem adquiridos e, consequentemente, restaria impossibilitada a 
perseguição do importante fim de promoção da leitura junto às 
crianças em idade escolar. É por esta razão que a aquisição de 
acervo bibliográfico é realizada por meio da indicação as das obras: 
basta uma simples busca na rede mundial de computadores e 
inúmeros editais podem ser encontrados com a mesma configuração. 
Ora, as obras foram selecionadas de acordo com o tema que deve ser 
trabalhado em ambiente escolar e a indicação da editora não impede 
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a participação de quem quer que seja, pois qualquer entidade 
interessada tem a liberdade para buscar promover a distribuição ou 
revenda das obras. Sobre a alegação de que uma das editoras 
indicadas teria fornecido material para a Secretaria de Educação do 
Estado da Paraíba por inexigibilidade de licitação, fomos informados 
de que a aquisição mencionada foi específica para a citada editora e 
que a região Nordeste não dispunha de distribuidores, situação 
diversa da encontrada na região Sul, já que na pesquisa de mercado 
foram encontrados mais de um distribuidor para as obras indicadas. 
Ademais, a Impugnante afirma que o valor estimado superaria a soma 
de 1 bilhão de reais e que, por esta razão, deveria ter havido prévia 
consulta pública. Este cálculo apresentado, porém, foge 
completamente à realidade, pois considera que todos os municípios 
irão adquirir todas as obras na quantidade máxima, o que não faz 
qualquer sentido. Uma das vantagens do registro de preços é 
justamente a conferir liberdade e flexibilidade aos municípios para 
escolher quais títulos e a quantidade que desejam adquirir, tendo em 
vista que cada município possui realidade pedagógica e prioridades 
diferentes. A própria minuta da ata de registro de preços, anexa ao 
edital, prevê de forma expressa tal possibilidade em sua cláusula 
oitava, conforme se observa: “CLÁUSULA OITAVA – DOS 
DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES I – Dos direitos a) do CM Granpal: 
contratar diretamente ou por meio dos municípios consorciados, e do 
CODEPAMPA, se necessário e nas quantidades que lhe aprouver, o 
objeto desta Licitação, respeitadas quanto aos pedidos, as seguintes 
limitações. (g.n)”. Aliás, fosse assim, todas as licitações para 
registros de preços padeceriam do mesmo mal, posto que todas estão 
sujeitas a adesões de órgãos participantes e não participantes. Não 
bastasse isso, trata-se de realização de procedimento licitatório de 
registro de preços, na modalidade pregão, para todos os municípios 
integrantes do CM Granpal, bem como consórcio conveniado. Assim, 
analisando de forma separada, cada solicitante não atingiria o valor 
determinado pela legislação para a realização de audiência pública. 
Além disso, a especificação de obrigatoriedade de realização de 
audiência pública não está indicada para a modalidade de pregão, de 
acordo com o espírito da lei, direcionou-se a concorrência pública de 
grande porte. Por fim, a impugnante realiza juízo de valor sobre o 
conjunto das obras que compõem o objeto do certame, afirmando ser 
“uma miscelânea de esdrúxulos títulos” e, ainda, que “não há 
qualquer preocupação efetiva com o cunho pedagógico”. É 
importante afirmar que não é verdade que esta instituição atuou de 
forma despreocupada com o caráter pedagógico, visto que no termo 
de referência anexo ao edital é explicitamente apresentada uma 
justificativa pedagógica para a adoção do acervo bibliográfico em 
questão: “Os estudantes que se encontram muito envolvidos em uma 
variada gama de atividades de leitura estão mais propensos do que os 
demais estudantes a aprenderem de maneira eficiente e a obterem 
bons resultados na escola. As pesquisas também documentam uma 
forte ligação entre as práticas de leitura, a motivação e a proficiência 
entre adultos. A proficiência em leitura é crucial para que os 
indivíduos compreendam o mundo em que vivem e continuem a 
aprender por toda a vida”. Salientamos, ainda, que os títulos 
indicados atendem aos temas transversais, que são constituídos pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) e compreendem seis 
áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, Solidariedade); 
Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, relações de 
gênero, prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis); Meio 
Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo 
e conservação ambiental); Saúde (autocuidado, vida coletiva); 
Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no 
Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano 
como agente social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e 
Cidadania); e Trabalho e Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho, 
Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação 
de Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania). O 
papel das escolas ao trabalhar estes temas transversais é facilitar, 
fomentar e integrar as ações de modo contextualizado, através da 
interdisciplinaridade e transversalidade, buscando não fragmentar as 
áreas de conhecimento em blocos rígidos, para que assim a Educação 
realmente constitua o meio de transformação social. Além disso, os 
títulos selecionados atendem ao previsto na Lei 11.769/2008, que 
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) — Lei 
9.394/1996 — e torna obrigatório o ensino de música no ensino 
fundamental e médio. Consideramos assim que o fortalecimento e 

respeito às práticas musicais constituem um fator potencialmente 
favorável para a transformação social dos grupos e dos indivíduos. 
Desta forma, mostra-se que os títulos não foram escolhidos de 
maneira aleatória, nem esdrúxula, mas respeitando a legislação 
educacional vigente no Brasil e acreditando no papel transformador, 
lúdico e sensível da literatura como mobilizadora. Portanto, observa-
se que os argumentos trazidos pela Impugnante não indicam qualquer 
irregularidade relativa a este certame, do que se conclui que a 
impugnação deve ser recebida e no mérito indeferida. Porto Alegre, 
22 de janeiro de 2018. José Calvi, Diretor executivo. Ante ao exposto, 
julgo improcedente a impugnação interposta pela empresa BRINK 
MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, portanto 
ratifico o edital, mantendo a data de abertura do certame no dia 
25/01/2018 às 09 horas. A presente ata será publicada na mesma 
forma em que se deu a publicação original. Nada mais havendo digno 
de registro encerra-se a presente ata que vai assinada pela pregoeira. 
  
MICHELE DA ROSA DE OLIVEIRA 

Publicado por: 
Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:F719A5F7 
 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017 

 
OBJETO: Registro de Preços de Uniforme para Guarda Municipal 
  
COMUNICAÇÃO 
  
COMUNICAMOS aos interessados no Pregão Presencial nº. 11/2017, 
cujo objeto é Registro de Preços de Uniforme para Guarda Municipal, 
que no dia 26/01/2018, as 08 horas e 30 minutos, será divulgado o 
resultado do julgamento das amostras, habilitação e continuidade do 
certame. 
  
Canoas, 23 de janeiro de 2018. 
  
MICHELE DA ROSA DE OLIVEIRA 
Pregoeira  

Publicado por: 
Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:F2D03BD9 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 
 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 001/2018 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 001/2018 
  
Contrato n° 001/2018 – Locação de multifuncional a Laser Color A3 
Ricoh e software de bilhetagem de impressões PaperCut NG em 
substituição a atual; com base no inciso II do art. 24 da Lei nº 
8.666/93. 
Adjudicatário:  
CALL TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ Nº 03.975.565/0001-82. 
Prazo: 12 (doze) meses 
Valor: R$ 10.920,00 
  
São Leopoldo, 15 de janeiro de 2018. 
  
ADEMIR GOMES GONÇALVES 
Prefeito Municipal de Rolante 
Presidente do Consórcio PRÓ-SINOS  

Publicado por: 
Demétrius Jung Gonzalez 

Código Identificador:0E5AD049 
 


