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À 

Comissão de Licitação 

Município de Tunápolis-SC 

  

REFERÊNCIA: Edital de Pregão Presencial nº 11/2022 

 ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA., estabelecida na Rodovia RS 118, Km 22, nº 5195, Bairro Bom Sucesso, na cidade de 

Gravataí - RS, CEP 94.130-390, inscrita no CNPJ nº 91.595.678/0001-10, na qualidade de 

licitante do Pregão eletrônico acima mencionado vem respeitosamente, 

tempestivamente, com fulcro nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 e dos regramentos 

contidos no edital supra, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL   em face das 

exigências contidas no instrumento convocatório, requerendo assim as modificações 

necessárias.  

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

Tunápolis-SC, 03 de fevereiro de 2022. 
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IMPUGNAÇÃO ao Edital de Pregão Presencial  nº 11/2022; 

  

      

 Destaque para as seguintes decisões: 

2.Uma cláusula licitatória de restrição 

geográfica somente é cabível em caráter 

excepcional e se houver justificativa 

expressa comprovando as razões da 

obrigação da localização como algo 

indispensável para execução satisfatória à 

complexidade do objeto do respectivo 

contrato. Acórdão nº 156, Boletim de 

Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível 

em:https://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipb

ook/BJ062nov2019/index.html  

1.Das razões de Impugnação 

Com a devida vênia, , a impugnante não concorda com algumas das 

exigências contidas no Edital em relação ao equipamento conforme segue: 

  1(UM) ROLO COMPACTADOR, DE 

SOLOS VIBRATÓRIO, NOVO, MÍNIMO ANO 2021, DESTINADA 
PARA A SECRETARIA DE 

AGRICULTURA E PECUÁRIA, Recursos do Governo do Estado 
de SC - Portaria SEF 506/2021 

e Processo SAR nº 4183/2021  

 
 A irresignação da impugnante se dá em razão das exigências do objeto  

afrontarem  o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, em especial no artigo 3º. Senão, 

vejamos: 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação 

das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 

com fixação dos prazos para fornecimento; 
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II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição; 

Ao impor requisitos excessivos e desnecessários, o Edital limitou 

claramente a competição, afastando-se do objetivo maior do pregão que é assegurar a 

participação do maior número possível de participantes, acirrando a competição, o que 

permitiria a obtenção de um melhor preço. 

Também há afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da 

igualdade, insertos no art. 3º da Lei 8.666/93, o qual dispõe que: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração 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 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  

Semelhante regra consta do caput do art. 5º, do Decreto 5450/2005, que 

acrescenta o princípio da razoabilidade: 

Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios 

básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 

proporcionalidade. 
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O item 5.2.1, letra “e” do Edital assim dispõe: 

e) Na elaboração da proposta a empresa deverá comprovar que dispõe de 

concessionária com posto de assistência técnica (oficina) autorizada pela fabricante 

com data anterior ao lançamento do edital, num raio inferior a 165 km de distância, caso 

não possua será inabilitada.  

A exigência é classificada pelas Cortes de Contas como “restrição 

geográfica” para fornecimento de produtos e serviços. 

É preciso que se diga que nem toda restrição geográfica é vedada, porém, 

sempre será necessária embasada justificativa, a fim de evitar a ofensa aos princípios 

do processo administrativo licitatório. 

No caso em comento, não se vislumbra a justificativa ora aludida, uma vez 

que o ente público deixou de fazer qualquer comentário sobre a sua escolha, 

revelando qual o benefício de uma assistência técnica no raio de 165 Km. 

Não se trata de fornecimento de bens perecíveis, nem mesmo de 

combustíveis, que é o exemplo clássico para este tipo de limitação. 

Destarte, tratando o objeto da licitação de fornecimento de maquinário, tal 

qual acontece com demais veículos, não há justificativa para limitar em 165 Km a 

distância da assistência técnica. 

Aliás, cabe o questionamento: Como o município chegou a este número? 

Qual a justificativa para os 165 Km, que sequer aparece no Termo de Referência? 

Ainda nesta linha,  não há no termo de referência nenhuma comprovação 

de quantas empresas poderão participar do certame em razão da limitação geográfica, 

sendo este estudo imprescindível para atestar a efetividade da exigência e eventual 

justificativa. 

Note-se que, caso haja justificativa pela economia e rapidez no 

atendimento a urgências do equipamento, deverá ser considerado, também, o 

princípio da economicidade e da proposta mais vantajosa, uma vez que de nada 
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adianta adquirir o equipamento numa disputa de um licitante só, sem disputa de 

preços, em nome da economia de tempo para manutenção do equipamento. 

Aliás, também não é objeto de justificativa a “economia de tempo” para 

atender demandas de urgência na manutenção do equipamento, uma vez que os 

atendimentos de urgência, por experiência própria, acabam se resolvendo em 1 ou 2 

dias. 

Sobre a questão trazemos as seguintes decisões:  

 TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª Câmara – “9.3.1. abstenha-se de incluir 

nos instrumentos convocatórios condições não justificadas que restrinjam o caráter 

competitivo das licitações, em atendimento ao disposto no art. 3° da Lei n° 8.666/93;”. 

TCU – Decisão 369/1999 – Plenário – “8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais 

de licitações, restrições ao caráter competitivo do certame e que limitem a participação 

de empresas capazes de fornecer o objeto buscado pela Administração Pública, 

consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;” TCU- Acórdão 1580/2005 – 

1ª Câmara – “Observe o § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei 8.666/1993, de forma a 

adequadamente justificar a inclusão de cláusulas editalícias que possam restringir o 

universo de licitantes.”  

Bittencourt (2002, p. 17) leciona: O ato convocatório deve estabelecer, 

portanto, regras para o certame, respeitando as exigências necessárias para 

assegurar a proposta mais vantajosa, sendo inválidas todas que maculem o caráter 

competitivo da licitação, uma vez que, nos casos de competição inviável, há a 

autorização legal de contratação direta. (BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo a 

passo. 4ª ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Temas & idéias Editora, 2002) 

 Marçal Justen Filho: “O ato convocatório tem de estabelecer as regras 

necessárias para seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não 

rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir. 

Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a seleção da proposta mais 

vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o 

caráter “competitivo” da licitação” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 63). 
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Neste sentido, é preciso analisar a real necessidade da localização 

geográfica.  

Não sendo este o caso do presente certame, e inexistindo justificativa 

plausível para tal expediente, evidente que resta maculada a legalidade do 

procedimento. 

Importa ressaltar, no entanto, que a licitação, pelo que da lei se extrai, é 

procedimento que tem finalidade realizar a seleção da proposta mais vantajosa para a 

contratação de interesse da administração, preservando sempre, em seu 

desenvolvimento, o respeito ao princípio da isonomia, voltado a resguardar a 

igualdade entre os diversos participantes. A preocupação com a preservação do 

tratamento isonômico, dado a sua grande importância, não é, todavia, apenas uma 

preocupação da lei de licitações. Acha-se contemplada no próprio texto constitucional 

quando, ao referir-se ao princípio de licitação, em seu art. 37, inciso XXI, assevera que 

"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.  

  Assim sendo, não há como perdurar a exigência de limite 

geográfico, ficando sujeita, inclusive, a análise da Corte de Contas, para aferição da 

legalidade e do efetivo benefício ao ente público.  

  Destaca-se que, qualquer exame de legalidade implicará em 

atraso no processo licitatório, com incremento nos custos para a municipalidade, 

motivo pelo qual a impugnação mostra-se como medida eficaz para correção de atos 

que contrariem os entendimentos predominantes nos tribunais. 
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DOS PEDIDOS 

Isso posto, requer a Vossa Senhoria seja recebida a presente 

impugnação, para fins de retificação das exigências do Edital, conforme destacado 

acima, retirando-se a exigência de “ assistência técnica (oficina) autorizada pela 

fabricante com data anterior ao lançamento do edital, num raio inferior a 165 km de 

distância” . Assim, a alteração no Edital adequará o pleito aos princípios da 

moralidade, da economicidade e da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa 

ao ente público, devendo, para tanto, ser observada as decisões dos Tribunais de 

Contras. 

Convém ressaltar que o procedimento do pregão está sujeito à 

análise de sua regularidade e legalidade pelos Poderes Fiscalizadores, sendo 

certo que a Recorrente adotará os mecanismos judiciais para a defesa de seus 

direitos e do próprio interesse público, e, sobretudo, para fazer valer as regras 

que disciplinam as licitações. 

Nestes termos 

Pede deferimento. 

Tunápolis-SC, 03 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 
Representante Legal:   .............................................................  

                               JEFFERSON DA SILVA RECUS                                                                                                                                                                                                    
                               CPF 000.598.210-35                                             

                                            E-mail: admvendas@romac.com.br 
                               Fone: (051) 3488-3488 
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