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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS / SC 

Referente: 

 Pregão Presencial nº 08/2022 

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Celso Ramos 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DO EDITAL DO PREGÃO 

SUPRACITADO  

 
Identificação 

Razão Social: Edina Pereira de Lima  

CNPJ: 37.910.003/0001-72 // Inscrição Estadual: 260877107  

E-Mail: avanceservice.lages@gmail.com // Celular/WhatsApp: (49)98400-0860  

 

Endereço 

Rua e número: Ari Saldanha do Amaral, 140;  

Bairro: Universitário;  
Cidade: Lages.  

 

Representante Legal 

Representante: Edina Pereira de Lima  

Cargo: Proprietária  

CPF: 04751720945 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

A presente impugnação tem por objeto apontar equívoco contido no instrumento 

convocatório cuja prévia correção se mostra indispensável à formulação de 

proposta para o certame em apreço. Conforme previsão expressa do artigo 41,§ 

2º, da Lei 8.666/93, bem como no subitem 3.1 do edital, o prazo decadencial 

para oferecimento de Impugnação é de até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data 

da abertura da sessão pública, in verbis:  

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada.  

§ 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 que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
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comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994 ) Conclui-se, portanto pela TEMPESTIVIDADE da presente impugnação.  

Outrossim, demonstrado o requisito da tempestividade, deve a impugnação ser 

plenamente conhecida e após, analisada julgando-se procedente. Sendo assim, 

cumpre a esta administração analisar as razões da impugnação e decidi-la no 

prazo de até 24 horas do oferecimento da impugnação, sob pena de macular 

todo o certame e invalidá-lo.  

 

2. DAS RAZÕES DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

 Compulsando o edital e seus anexos, especificamente no Anexo “I’ do edital, é 

possível verificar restrição à competitividade ao certame, conforme será melhor 

detalhado. Em relação aos itens supracitados, é possível identificar uma 

restrição a competitividade do certame, tendo em vista, de que exige-se que as 

marcas da Farinha de Trigo de 5kg deverá ser restrito a Nordeste, Sol e 

Sananduva 

Doutro, ao verificar a documentação solicitada afins de qualificação jurídica, 

observamos que em nenhuma solicitação seja ela A, B ou C foi dado uma 

alternativa para os MEIs já que os mesmos NÃO possuem tal documentação, 

sendo assim, a licitante que se sentir lesada ou impedida de participar do 

certame por restrições incabíveis, falhas ou vícios do edital, deverá impugnar o 

referido instrumento conforme previsto no artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93. 

 

3. DO DIREITO 

 3.1. - DA VIOLAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME  

 

De proêmio, insta salientar que todos os procedimentos de natureza 

administrativa devem obedecer, de forma integral, os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no artigo 37 da 

Constituição Federal, senão vejamos:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos  

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,  

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

 

Ademais, o artigo 1º da Lei nº. 8.666/93 estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços – inclusive de 

publicidade –, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Além dos órgãos da 

Administração Pública Direta, submetem-se a Lei nº. 8.666/93 os órgãos da 

Administração Pública Indireta, Sociedades de Economia Mista e demais 

entidades controladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e os particulares, administrados – tanto pessoas físicas quanto 

jurídicas.  
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Em outras palavras, todo e qualquer sujeito de direito, público ou privado, se 

submete à Lei nº. 8.666/93, devendo esta ser integralmente cumprida, respeitada 

e velada. Dito isso, o artigo 3º do referido diploma legal estabelece, in verbis: 

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 correlatos.  

§ 1 o 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 (…). 

 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme ao salientar a 

necessidade de a Administração Pública formalizar, no instrumento 

convocatório, DECLARATORIAMENTE, a restrição da disputa a determinadas 

marcas e/ou modelos, bem como as razões para tanto, senão vejamos:  

 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO. 

DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERTOU PRODUTO DE 

MARCA NÃO APROVADA POR PARECER TÉCNICO. 

QUESTIONAMENTO QUANTO AO PREÇO ADJUDICADO. PEQUENA 

MATERIALIDADE DOS VALORES ENVOLVIDOS. CONHECIMENTO E 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO E CIÊNCIA.  

1. A restrição quanto à participação de determinadas marcas em licitação 

deve ser formal e tecnicamente justificada no processo de contratação.  

2. A aquisição de bens objeto de ata de registro de preços está condicionada à 

comprovação da compatibilidade do preço com os vigentes no mercado.  

(ACÓRDÃO nº. 4476/2016 – 2ª Câmara – Data de Julgamento: 12/04/2016)  

 

Ademais, a Egrégia Corte de Contas das União também consolidou 

entendimento, no Acórdão nº. 2441/2017, de que, in verbis:  

 

REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM EDITAL DE 

LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. 

ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES PARA ELIDIR PARTE DAS 

IRREGULARIDADES SUSCITADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

RESTRIÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO. ANULAÇÃO DO 

CERTAME. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. CIÊNCIA. 

ARQUIVAMENTO.  
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Cláusulas com potencial de restringir o caráter competitivo do certame devem 

ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação 

que indiquem a obrigatoriedade de inclusão de tais regras para atender às 

necessidades específicas do órgão, sejam de ordem técnica ou econômica. 

(ACÓRDÃO nº. 2441/2017 – PLENÁRIO – Data de Julgamento: 01/11/2017) 

Ainda no mesmo sentido, conforme enunciado firmado no Acórdão nº. 

3306/2014 – Plenário: “A hipótese de restrição à competitividade não deve 

ser examinada somente sob a ótica jurídica e teórica, deve levar em conta 

também se as cláusulas supostamente restritivas culminaram em efetivo 

prejuízo à competitividade do certame.” 

 

Salientamos que mercado de trigo é gigante, e a limitação a apenas 3 marcas não condiz 

com a realidade, já que ao limitar estaria pré-julgando as demais marcas e assim 

caracterizando um edital restritivo. 

aos documentos solicitados: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (dispensável em caso de 

apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a 

sessão pública);  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (dispensável em caso de 

apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão 

pública);  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, (dispensável em caso de apresentação deste documento para o credenciamento do 

proponente durante a sessão pública);  

 

No caso da licitante enquadrada como MEI é impossível a apresentação desta 

documentação, já que a mesma não possui ou emite tais documentações. 

 

“...Publicado em 16/11/2020 10h02 Atualizado em 13/01/2021 12h14 

O MEI não tem contrato social e não pode ter sócio. O MEI é um Empresário Individual, 

que exerce atividade econômica em nome próprio.  

O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, é o documento 

comprobatório do registro como MEI, conforme previsto na Resolução CGSIM n. 48, de 

11 de outubro de 2018, e substitui o Requerimento de Empresário para todos os fins. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Diante das razões expostas, a AVANCE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS, vem 

respeitosamente a esta Douta Comissão de Licitação, requerer que seja dado 

provimento a presente impugnação, reformulando-se o Edital Licitatório, no 
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sentido de REMOVER a restrição das marcas da farinha de trigo, e ainda, a 

inclusão da previsão da substituição dos documentos solicitados pelo CCMEI, 

que é o documento equivalente conforme supracitado. 

Assim, espera a Impugnante o acolhimento e provimento da presente 

IMPUGNAÇÃO, a fim de que se corrija o procedimento licitatório, na forma da 

lei. 

 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui 

pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei 

nº 8666/93. 

Nestes Termos,  

Pede Deferimento.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Edina Pereira de Lima – Proprietária  

RG: 4237576 // CPF: 04751720945 

37.910.003/0001-72 

 

 

Lages, 24 de janeiro de 2022 

mailto:avanceservice.lages@gmail.com

		2022-01-24T12:47:10-0300
	EDINA PEREIRA DE LIMA 04751720945:37910003000172




