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AO ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO 

 

 

 

 

 

 

REF.: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2019 

 

 

 

A empresa Sieg Apoio Administrativo LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José Merhy, 1266, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 06.213.683/0001-41, por intermédio do seu representante 

infra-assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 41º e seus 

parágrafos da Lei Federal nº 8.666/1993, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO, ao Edital do 

Pregão Eletrônico nº. 011/2019, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito: 

 

 

I DO MÉRITO  

 

Inicialmente, cumpre mencionar que a presente impugnação pretende afastar do 

presente procedimento licitatório, exigências feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que 

disciplina o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição 

desnecessária do universo de possíveis e capacitados licitantes, obstando a BUSCA DA 

CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA para Administração Pública. 

 

II DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
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Ao analisar o teor das exigências Editalicias verificamos um excessivo formalismo no que 

tange as certificações exigidas ao item “B” e item “F” dos lotes 1 e 2 do presente objeto. 

 

Ocorre que os descritivos técnicos dos supracitados itens trazem consigo a seguinte 

exigência: “Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS”,  sendo que se trata de certificações 

internacionais para a comercialização de equipamentos eletrônicos nos continentes Europeu e 

da América do Norte. 

 

Indagamos, pois o certificado ETL trata de testes laboratoriais em cumprimento as normas 

de Segurança Elétrica em acordo com o ordenamento jurídico interno dos países dos 

continentes Europeu e Americano, assim como os certificados FCC e o CE. Todavia, o certificado 

CE é uma certificação Europeia, a ETL e FCC são certificações dos Estados Unidos da América.  

O que queremos demonstrar é que todas as certificações não se enquadram como exigências 

reconhecidas e aceitas em território brasileiro. 

Ainda, a certificação RoHS é um diretiva europeia que não se tornou lei, para tanto, em 

similaridade a todas pretensões das certificações exigidas temos certificações como ABNT NBR e 

INMETRO. 

Assim sendo, não entendemos ser uma exigência a presença de todas as certificações 

em conjunto, para tanto acreditamos que apenas uma das exigências já seja satisfatória para a 

entrega de um equipamento de qualidade, ou até mesmo a apresentação de certificações 

nacionais similares que possam proporcionar a igualdade da exigência técnica. 

 

 

II.I Dos Esclarecimentos 

 

Ao ensejo, após verificar ao disposto no descritivo técnico do LOTE 02, Itens B e F. que 

denotam o seguinte: 

Edital - 1.1 LCD – Matriz Ativa Mínimo de 15.6” até 17” 
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Ao constatar que nosso produto Monitor possui Matriz Ativa de 18,5”, entendemos que o 

poderá ser apreciado em primazia o principio do interesse público ao passo que estamos 

tratando de um produto superior que irá ser ofertado com valor menor face ao certame. 

 

Tendo em vista que a licitação se orienta na busca pela melhor proposta, com a 

busca pela ampla concorrência para que se cumpram todos os princípios constitucionais que 

regem os processos licitatórios, entendemos que a aceitação de produto com qualidade maior, 

qual seja, tela de 18,5 polegadas, poderá ser aceito por se tratar de produto em igualdade ou 

superior ao exigido. Está correto nosso entendimento? 

 

 

III DO DIREITO 

 

De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, é vedado aos agentes 

públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato; 

 

Nesta seara, caso não seja aceito nosso entendimento, cumpre destacar que aludida 

especificação viola o principio da igualdade previsto no Art. 3º, da Lei 8.666/93. 

 

 

IV REQUERIMENTO 
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Em síntese, requer que sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a 

correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que 

macule todo o procedimento que se iniciará. 

Tendo em vista que a sessão pública eletrônica está designada para 21/02/2019, requer, 

ainda, que seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão 

para data posterior à solução dos problemas ora apontados.  

Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual do artigo 4.º da lei nº 10.520/2002 ser 

considerado inválido, considerados os equívocos no edital ora apontados, com desperdício da 

atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de 

habilitação. 

Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a 

irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade 

competente para tanto. 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 

CPF: 792.323.299-72 
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