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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – RO  

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO 96/2019 

 

 

 

 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

W. DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, inscrita (o) no 

CNPJ sob o nº 26.851.678/0001-71, com sede a Rodovia PR 862, Km 9 Sala 01 - 

Contorno Norte km 09, Ibiporã-PR CEP. 86.200-000, empresa vencedora do PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 96/2019, instaurado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, 

tempestivamente, com fulcro no artigo 41 da Lei Federal 8.666/93, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

96/2019, com base nas razões que passa a expor. 

 

1 - DA TEMPESTIVIDADE 

Preliminarmente, é de assinalar que a presente impugnação é tempestiva, 

tendo em vista respeita os 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura das 

propostas, consoante o disposto no art. 41, § 2º, da Lei nº 8.666/93, como segue: 

“Art. 41. (...) 

(...) § 2º Decairá do direito de impugnar os termos do 
edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as 
propostas em convite, tomada de preços ou concurso, 
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades 
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que viciaram esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

 

2 - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

O município de PORTO VELHO instaurou procedimento licitatório 

na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 96/2019, cujo objeto consiste no 

“REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS 

E EQUIPAMENTOS, visando atender às necessidades da Administração Pública 

Direta e Indireta do Município de Porto Velho, notadamente a Subsecretaria 

Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP/SEMISB, conforme disposições 

deste Edital e seus anexos”. 

 

Contudo, a IMPUGNANTE, que pretende participar do certame,  tem seu 

intento frustrado devido às imperfeições verificadas quando da leitura do 

instrumento convocatório, contra as quais, com o devido respeito, ora se investe, 

justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas pela ora 

impugnante para participar de forma competitiva do certame. 

 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um 

processo licitatório é exatamente obter proposta mais vantajosa para 

contratação de bem ou serviço que lhe seja necessário, observados os termos 

da legislação aplicável, inclusive quanto à promoção da máxima competitividade 

possível entre os interessados, prestando informações precisas quanto ao objeto 

licitado e informações acessórias que possam influenciar na proposta a ser 

apresentada pelos participantes do certamente.  

 

Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, bem com 

ausência de informações complementares,  a competitividade pretendida e a 

melhor contratação almejada, poderão restar comprometidos, pois a melhor 

escolha depende de maior número de opções.  Assim, não resta à 
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IMPUGNANTE alternativa, senão impugnar os termos do Edital e seus anexos, 

o que o faz através da presente manifestação. 

 

 

 

3 - DAS ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL 

 

Inicialmente, como é cediço, o objetivo da licitação é possibilitar a 

participação do maior número de licitantes. Dessa forma, o edital deve 

estabelecer especificações, respeitado o Princípio da Livre Concorrência, 

todavia, jamais poderá conter exigências injustificadas, considerando o objeto, 

ou seja, a finalidade do certame.  

 

Todas as matérias aqui suscitadas dizem respeito especificamente aos 

itens 6 e 7 do referido Edital (Espargidor de Asfalto e Distribuidor de agregados) 

 

Deste modo, no que tange ao edital, em seu item 7 assim está previsto  

 

7.2. Para cumprimento do disposto no item 4 do Termo de Referência 

(Anexo II deste Edital), a Licitante deverá apresentar junto à sua 

Proposta, Declaração/documento indicando rede de concessionárias 

autorizadas pelo fabricante do produto ofertado, para Assistência 

Técnica, durante o período de garantia, que deverá ser realizada na 

cidade de Porto Velho-RO, com os seguintes dados: razão social, CNPJ, 

endereço, telefone e e-mail para contato, estando as informações 

fornecidas passiveis de comprovação. 

 

Todavia, é cediço que nos tempos atuais, uma expressiva parte das 

empresas possuem assistência técnica em todo o território, mediante envio de 

técnico especializado e/ou autorização direta de serviço para empresas 

especializadas.  A IMPUGNANTE tem eu seu escopo de venda produto de 

fabricante nacional, com assistência técnica em todo o país, através de 

solicitação por e-mail ou telefone.  
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A Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, 
estabeleceu, em seu art. 37, XXI, que somente poderão ser exigidas 
qualificações técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das 
obrigações.  

Por essa razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a 
competição no certame licitatório, além de justificada e pertinente ao objeto, deve 
ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da legalidade.  

Assim, para fins de garantir a ampla concorrência, sem que haja 

qualquer prejuízo ao ente licitador, impugna-se o Edital para fins de que seja 

alterada a redação do item supra, permitindo e aceitando declaração formal da 

Fabricante que oferece assistência técnica em todo o território nacional 

mediante solicitação por e-mail ou telefone.  

 

  O segundo ponto a ser impugnado no referido Edital é a ausência 

de especificações do veículo caminhão onde serão instalados os itens 6 e 7, 

uma vez que informações como qual marca, modelo, ano e distância entre eixos 

são fundamentais para a elaboração da proposta bem como para que o próprio 

ente licitador tenha segurança de que o equipamento oferecido é de fato 

compatível com o veículo a que se destina, sendo que a ausência de tais 

informações pode comprometer seriamente o resultado do certame, causando 

inúmeros prejuízos ao erário.  

  Por fim, há um terceiro ponto a ser impugnado no Edital quanto às 

informações necessárias para a apresentação da correta proposta de preços 

pelas licitantes. Da leitura do Edital, salvo melhor juízo, verifica-se que não houve 

especificação do ente licitador quanto à despesa relativa ao envio do veículo que 

em que serão instalados os itens 6 e 7, para as devidas providências de 

instalação, posto que se tratam de produtos de grande envergadura e apurada 

técnica de instalação. Sendo assim, ainda para a correta apresentação das 

propostas de preço pelas licitantes, IMPUGNA-SE o Edital para que seja 

especificado que o ente licitador será responsável pelo envio dos veículos até a 

sede das empresas proponentes para a instalação devida e/ou será o próprio 

ente licitador responsável pela instalação em caso de entrega dos itens em 
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questão, situação na qual assumirá a responsabilidades decorrentes do ato de 

instalação.  

A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública, veda que os agentes públicos 
pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo do 
certame, consoante se depreende da leitura de seu art. 3º, todavia, igualmente 
estabelece a responsabilidade de que o Edital possua informações efetivas para 
a seleção da proposta efetivamente vantajosa à administração:  

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  

Como se vê, o objeto da licitação necessita de especificidades técnicas 

compatíveis, logo não podem ser aceitáveis informações não específicas que 

podem ensejar propostas que causarão futuro dano ao erário,  logo, deve ser 

extirpada do Edital a exigência desnecessária e inseridas as especificações 

técnicas necessárias à formulação da melhor proposta pelos licitantes, 

atentando aos princípios da razoabilidade e interesse público.  

 

 Destaque-se ainda que as medidas necessárias para o sucesso do 

procedimento licitatório não estão ao livre arbítrio da comissão, mas sim 

constitucionalmente direcionadas para que se atendam aos princípios 

norteadores dos atos da administração pública: legalidade, moralidade, 

impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade.  Neste 

sentido já decidem nossos Tribunais, sendo oportuno destacar o extrato da 

decisão a seguir:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
ADMINISTRATIVO. PREGÃO. INABILITAÇÃO. Pedido de 
suspensão da homologação do objeto licitatório. Deferimento em 
liminar. Requerimento de antecipação de tutela para demonstração 
dos documentos tidos como irregulares pelo Pregoeiro. 
Possibilidade. Previsões editalícias não devem servir para criação 
de nulidades desarrazoadas ou formalismo exacerbado. Conceito 
de falha "não sanável" é fluido, devendo atender aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. Cópia de documento não 
autenticada pode ser apresentada posteriormente. RECURSO 
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PROVIDO. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 
22139429620148260000 SP 2213942-96.2014.8.26.0000 (TJ-SP) 
Data de publicação: 02/07/2015 

 

ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO.  PREGÃO PRESENCIAL. INABILITAÇÃO DE 
EMPRESA CONCORRENTE SEM AMPARO LEGAL. I - Na 
espécie dos autos, constatada a ausência de motivação idônea 
a ensejar a inabilitação da impetrante em procedimento 
licitatório de concorrência pública, verifica-se que não merece 
reparos o julgado monocrático que concedeu a tutela 
pretendida, mormente em face da ausência de fundamentação 
técnica para a referida inabilitação, sob pena de ofensa aos 
princípios da legalidade, da ampla concorrência e da 
vinculação ao Edital. II - Na inteligência jurisprudencial deste 
egrégio Tribunal, "O princípio da vinculação ao edital, previsto no 
ar. 41, caput, da Lei n. 8.666 /93, impede que a Administração e os 
licitantes se afastem das normas estabelecidas no instrumento 
convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados" (MS n. 
2000.01.00.048679-4/MA, Rel. Desembargadora Federal Selene 
Maria de Almeida, 3ª Seção, DJ de 10.11.2004, p. 03). III - 
Outrossim, não se pode olvidar da violação do princípio do devido 
processo legal perpetrada pela apelante, na medida em que tolheu 
o direito de recorrer do licitante, que assim desejava fazê-lo por 
ocasião de sua inabilitação oralmente manifestada em sessão 
pública, seguida da imediata abertura dos envelopes e propostas, 
contemplando-se pessoa jurídica diversa da recorrida. Por tais 
razões, padece de nulidade todo o procedimento, devendo 
permanecer incólume a decisão vergastada. IV - Remessa oficial e 
apelação desprovida. Sentença confirmada. (TRF-1 - APELAÇÃO 
CIVEL AC 00068999520134013200 (TRF-1)  Data de publicação: 
22/09/2015) 

 

Quanto à necessidade de que o procedimento licitatório seja conduzido 

de forma estritamente legal e buscando meios legítimos para se atinja a 

finalidade do certame, a eminente Ministra Carmen Lúcia, do E. SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, em artigo publicado na Revista de Informação Legislativa 

(v. 34, nº 136, out/dez 1997, p. 5-28), destaca que: 

 

O processo administrativo democrático não é senão o encontro da 
segurança jurídica justa. Ela é uma das formas de concretização 
do  princípio da legitimidade do poder, à medida que se esclarecem 
e se afirmam os motivos das decisões administrativas. Tais 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/205076000/agravo-de-instrumento-ai-22139429620148260000-sp-2213942-9620148260000
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/205076000/agravo-de-instrumento-ai-22139429620148260000-sp-2213942-9620148260000
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253376870/apelacao-civel-ac-68999520134013200
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253376870/apelacao-civel-ac-68999520134013200
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decisões são questionadas e deslindadas no processo 
administrativo e, nessa sede, o poder no exercício do qual elas 
foras adotadas recebe a sua condição legítima própria. Quanto 
mais democrático for o processo administrativo, mais 
demonstrativo ele é da essência e prática do exercício do poder em 
determinado Estado. 

 
(...) 
 
É, pois, para a realização dos princípios democráticos 
legitimadores do exercício do poder que se põe o processo 
administrativo como instrumento de ação do agente público, 
gerando-se em sua base jurídica o conjunto elementar dos  
subprincípios que dão ao cidadão a segurança de aplicação 
eficiente do Direito justo. 

 

5 - DO PEDIDO 

 

Isto posto, a Impugnante requer e aguarda o total acolhimento da presente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, com o intuito de que no 

Instrumento Convocatório exclua a exigência equivocada, para aceitar 

declaração do fabricante de que oferece assistência técnica em todo território 

nacional mediante solicitação, bem como fazer constar no Edital as 

especificações necessárias quanto ao veículo a que se referem os descritivos 

dos itens 6 e 7 além de especificar as condições de entrega e envio do veículo 

em questão para instalação dos equipamentos, posto que, de modo diverso,  o 

certame,  infringiria os princípios constitucionais que o norteiam, previstos no art. 

37, “caput” e seu inciso XXI da Constituição Federal.  

Termos em que pede deferimento. 

Londrina, 02 de agosto de 2018. 

 


