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EDITAL N.º 086/2011 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2011 
 
 
 
 
 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
 
 

 Impugnação ao Edital da Licitação em epígrafe, proposta pela empresa BRASIF 
S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 52.226.073/0001-08, estabelecida na cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Rua Margarida Assis Fonseca, 171, Bairro Califórnia. 
 
 

I – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 
 
 

 A empresa acredita haver irregularidade nas regras do Instrumento de Convocação 
na descrição do objeto, junto ao Anexo I, regra esta também contida no item II, subitem 1, ou 
seja ....”com filial para assistência técnica localizada dentro de um raio de no máximo 100  
(cem) quilômetros a partir do Pátio do Almoxarifado da Prefeitura.” em razão disso requer a 
Impugnação ao Edital, e que seja sanada a ilegal exigência. 
 
 

II – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
 

 A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja 
existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifesta tempestividade, a inclusão de 
fundamentação e pedido de reforma do instrumento convocatório. 
 A Legislação no caso da Modalidade Pregão, disciplina, que até dois dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, cabendo ao Pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
 Recebida a petição em 23/11/2011, e, portanto obedecendo ao prazo legal de 2 
dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a sessão pública de condução do 
certame, mostra-se, portanto tempestiva. 
 Preenchido também o requisito de inclusão de fundamentação, pois a petição é 
fundamentada, em tese, bem como contém ao final o pedido, ou seja: EXCLUIR do Edital a 
exigência de que a licitante possua filial para assistência técnica localizada dentro de um raio de 

no máximo 100 (cem) quilômetros a partir do Pátio do Almoxarifado da Prefeitura, passando-se 
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a aceitar a participação de empresas que disponibilizem de departamento de assistência técnica, 
porém, a uma distância de 150 km da cidade de Ariranha, requerendo, ainda, a republicação das 
previsões editalícias retromencionadas escoimadas dos vícios apontados, reabrindo-se o prazo 
inicialmente previsto conforme § 4º, do artigo 21, da Lei nº. 8.666/93. 
 
 

III – MÉRITO 
 
 
 A Impugnante pretende a impugnação do Edital com a EXCLUSÃO da exigência 
citada na admissibilidade do Recurso, com a inclusão da mesma exigência, porém, com a 
participação de empresas que disponibilizam de departamento de assistência técnica, a uma 
distância de 150 Km de Ariranha, com republicação, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 
conforme § 4º., do artigo 21 da Lei nº. 8.666-93. 
 Alega a Impugnante que a inclusão de tal regra do Instrumento Convocatório, na 
descrição do objeto, junto ao Anexo I, bem como no item II, subitem “1”, tal exigência, 
RESTRINGE A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO A EMPRESAS LOCAIS, 
inviabilizando a participação de empresas que disponham de plena capacidade operacional em 
prestar serviços de manutenção e assistência técnica de forma satisfatória, porém, dispondo de 
assistência técnica a uma distância que ultrapassa os 100 (cem) quilômetros exigidos no Edital, 
já que, tal previsão editalícia apresenta restrição desnecessária, FERINDO O PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA E DA AMPLA COMPETITIVIDADE, insculpidos no § 1º. Do artigo 3º. da Lei de 
Licitações transcrito a seguir:  
  

“Art. 3, Lei 8.666/93 
(...) 
§ 1º - 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, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, 
ressalvado o disposto nos §§ 5º.a 12 deste artigo e no 
art. 3º. da Lei nº. 8.248, de 23 de Outubro de 
1991;”(g.n.). 
 

 Aponta que, por esta razão, não resta dúvida que o ato de convocação consigna 
cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter competitivo que deve presidir 
toda e qualquer licitação, corolário do princípio da igualdade consubstanciado no artigo 37, XXI, 
da Constituição da República: 
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“Art. 37(...) 
(...) 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações;” (g.n.) 
 

 Cita diversas jurisprudências do Tribunal de Contas da União – TCU. 
 Entendemos, que o instrumento editalício não fere os princípios norteadores da 
licitação pública, nem mesmo o citado, ou seja o PRINCIPIO DA ISONOMIA E AMPLA 
COMPETITIVIDADE, pois são inúmeras empresas que podem se habilitar para este certame, 
cumprindo as normas editalícias.   
 A Impugnante, cita o artigo 8º. da Lei 8.666/93, porém o Edital não estabelece 
outra preferência ou distinções em razão de naturalidade, de sede ou domicilio dos licitantes, 
havendo discriminação pela LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA DO ESTABELECIMENTO, 
porém estabelece isso sim condições para a assistência técnica do equipamento a ser adquirido. 
 Ademais, sugere a inclusão de assistência técnica a 150 QUILÔMETROS DE 
DISTÂNCIA DA CIDADE DE ARIRANHA, onde possui cobertura completa de assistência 
técnica (com estrutura, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra especializada e peças de 
reposição originais), garantindo assim o atendimento durante e após o período de garantia. 
 Ora, desta maneira o instrumento convocatório também não estaria ferindo os 
princípios apontados pela Impugnante? 
 Insta consignar também que, todas as jurisprudências do TCU, citadas na 
Impugnação não se assemelha ao presente caso.  
 De acordo, com parecer de órgão técnico da administração, que auxiliou na 
formalização do Edital, o que se procurou com a inclusão de tal exigência, foi atender 
principalmente o princípio Constitucional de ECONOMICIDADE, já que a assistência técnica 
com deslocamento de profissional constitui-se em Quilometragem, Mão-de-obra e 
Deslocamento, resultando daí uma enorme economia aos cofres públicos em razão da distância 
da assistência técnica, para a manutenção do equipamento ao longo do tempo de sua vida útil, 
sem contar na aquisição de peças de reposição. 
 Consta dos Autos, inclusive parecer jurídico, que a Minuta do Edital devidamente 
analisada atende aos requisitos constantes da Lei 8.666/93, encontrando-se apta para ser 
executada.  
 Portanto, não merece prosperar a alegação de que o Edital está em desacordo com 
as regras sobre o previsto na Doutrina.   

 
    

IV – DECISÃO DO PREGOEIRO 
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 Desse modo, presente o requisito da forma, prescrito em Lei, a impugnação reúne 
as condições para ser conhecida, e no mérito, o pleito da recorrente, não procede, 
INDEFERINDO a presente IMPUGNAÇÃO, razão pela qual se decide manter inalterado o 
instrumento convocatório, dando-se prosseguimento ao certame Licitatório. 
 
 

Publique-se, nos termos do item XII, subitem 4 do Edital, para conhecimento dos 
interessados. 

 
 
 Junte-se aos autos do Processo Administrativo. 
 
 

Ariranha, 24 de Novembro de 2011. 
 
 
 

ELSIO ARLINDO VILLA 
PREGOEIRO               

 
   


