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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS/ 

SC 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 

 

EDITAL PP Nº 07/2022 

 

 

 

 

 

A empresa LIND GUIMAR MACHADO EPP, inscrita sob 

CNPJ Nº18.010.737/0001-50, localizada à Rua Rodolfo Engelhardt, 

nº 162, bairro Salto , na cidade de Blumenau/SC, vem, 

tempestivamente, com fulcro no artigo 41, §2º da Lei 

8.666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGAO 

PRESENCIAL, conforme as razões que passa a aduzir. 

 

I – SÍNTESE FÁTICA 

 

O Município de Vidal Ramos/SC instaurou 

processo licitatório para realizar licitação na modalidade  

Pregão Presencial n° 07/2022, de menor preço global, com o 

seguinte objeto:  

 

1.1. DO OBJETO 
 

Contratação de empresa para realização de Evento em 

comemoração ao aniversário do município de Vidal Ramos 

que acontecerá dia 17 de fevereiro de 2022 no Clube 

Esportivo Fluminense. 

 
  

 

Entende-se que o presente edital encontra-se 

direcionado e viciado pois este faz exigências de condições 

a participação que dificilmente os licitantes irão 

conseguir cumprir, devendo o presente edital ser modificado 

para que este volte a ter legalidade e uma ampla 

participação conforme determina a jurisprudência e a 

legislação vigente. 
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Em que se pese se tratar de uma contratação 

para aquisição de objeto essencial a toda municipalidade, a 

Impugnante analisou de forma minuciosa o instrumento 

convocatório com vistas à ampliação a participação, e 

consequentemente a busca do melhor preço, verificando 

diversos pontos controversos, em flagrante afronta a 

legislação e jurisprudência pátria, maculando todo o 

procedimento licitatório. 

 

Dessa forma, deve-se adequar o Edital em 

comento, nos termos das razões a seguir elencadas, de 

acordo com a legislação pátria visando à consecução da 

proposta mais vantajosa para a Administração, mas 

principalmente uma contratação segura, com o consequente 

melhor aproveitamento da contratação e a perfeita execução 

do objeto do certame. 

 

Por estas razões, apresenta-se a presente 

impugnação. 

 

II – RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

II.I – Da exigência referente a qualificação  técnica em 

desacordo com o entendimento jurisprudencial e a Lei 

 

 

O edital de Pregão presencial nº 07/2022 exige 

na apresentação dos documentos junto com a Proposta de 

Preços que a empresa licitante apresente plano de 

contingência detalhado, o que é absurda e somente tem o 

condão de direcionar o presente certame, pois entendemos 

que esse plano é de cunho obrigatório da administração 

pública, pois convivemos há mais de 02(dois) anos com a 

pandemia do Covid-19. 

 

 

Ocorre que o documento ali elencado é 

totalmente ilegal e restritivo a participação, pois na 

proposta de preços tão somente deve ser apresentar os 

valores ofertados pelo licitante do certame. 
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 Mas é evidente que no presente caso da  

conotação que um parceiro da municipalidade possui este 

documento, e este ira sagrar-se vencedor da licitação, pois 

não como outras empresas possuírem tal documento, ate 

porque o prazo de publição do edital e a ocorrência do 

certame é curto impossível de obter o documento em comento. 

 

Ocorre que tal exigência é ilegal na medida em 

que se caracteriza restritiva à competitividade do certame, 

posto que tal documento manifesta violação ao disposto na 

norma fundamental que guia o processo licitatório, o inciso 

I, do §1°, do art. 3° da Lei 8.666/93: 

 

Art. 3° - 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° -  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; (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 2010) (grifado) 

 

 Imperioso esclarecer que a exigência de  

possuir planilha de contingência detalhada, ceifando assim 

o princípio da vantajosidade, objetivo das licitações. 

 

   

  Portanto, visando a ampliação da 

participação no presente processo licitatório, de modo a 

garantir a observância ao princípio da ampla concorrência, 

é necessário que seja excluída a exigência do item 
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referente a apresentação conjunta  – 6.12 - A licitante 

deverá apresentar em anexo a proposta, um plano de 

contingência detalhado. 

 

  Como nos mostrou Marçal não pode a 

administração impor que a empresa apresente documentos como 

o do caso em comento, pois este não encontra-se no rol 

estabelecido pela legislação e consequentemente que este 

não tem outro condão que não seja o de direcionar o 

presente certame.  

 

  Ante a todo o exposto, requer a retificação 

do edital de Pregão Presencial nº 07/2022, excluindo a 

exigência do item 6.2, de acordo com a legislação vigente e 

em estrita observância ao princípio da ampla concorrência. 

 

 

 Corolário ao referido diploma legal é o en-

tendimento do Tribunal de Contas da União, Decisão n. 

456/2000 (Relator: Min. Benjamim Zymler): 

 
(...) quando aplicada à licitação, a igualdade veda, de modo 

terminante, que o Poder Público promova discriminações entre 

os participantes do procedimento seletivo, mediante a inser-

ção, no instrumento convocatório, de cláusulas que afastem 

eventuais proponentes qualificados ou os desnivelem o julga-

mento. 

 

 Corroborando com tal entendimento, Marçal 

Justen Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contra-

tos Administrativos (13. ed. São Paulo: Dialética, 2009), 

aduz que: 

 

Assegura-se tratamento igualitário aos interessados que apre-

sentem condições necessárias para contratar com a Administra-

ção. 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. 

 

 Assim sendo, a norma editalícia em testilha 

não merece ser assistida, uma vez que restringe a competi-

tividade e a isonomia do certame, em flagrante descompasso 

com os princípios norteadores das licitações, em especial o 
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da igualdade e o da impessoalidade, além de contrariar o 

art. 3°, § 1°, I, da Lei n. 8.666/93. 

 

 De modo a coadunar-se com o entendimento ju-

risprudencial já pacificado, é mister que seja admitida a 

participação de qualquer licitante que possua condições de 

prestar os serviços elencados no lote oferecido, não somen-

te ao licitante que tiver o referido plano detalhado 

 

 Ainda, não seria justo que a empresa lici-

tante tenha que buscar junto ao judiciário o seu direito de 

participar do presente certame, bem como iremos apresentar 

copia deste junto ao representante do Ministério Publico de 

Santa Cataria para que este tome as providencias que achar 

necessária. 

 

 A Constituição Federal, ao versar sobre li-

citações públicas, estabeleceu, em seu artigo 37, inciso 

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. 

 

 Ademais, devem ser evitados formalismos e 

requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma res-

trição ainda maior à competitividade. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-

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

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-

soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados medi-

ante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabe-

leçam 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. 

 

  

Essa, inclusive, é a inteligência do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: 
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Administrativo.Licitação.Interpretação do art. 30, II e §1º, 

da Lei 8.666/93. 

‘O exame do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, 

e sua parte final, referente a ‘exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações’, revela que o propósito aí objetivado é ofere-

cer iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, 

não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas 

sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe 

de condições para executar aquilo a que se propõe’ (Adilson 

Dallari). (Resp. Nº 172.232-SP, rel. Min. José Delgado, DJU de 

21.9.98, RSTJ 115/194) 

 

 É dever da administração ampliar o número de 

participantes permitindo que licitantes qualificados também 

possam participar dos certames licitatórios, devendo apenas 

exigir documentos que comprovem possuir a habilitação e ca-

pacidade técnica como não se exigiu que o licitante esteja 

com registro ativo no Orgão de Classe competente. 

 

 

 Desta feita, não resta alternativa à Admi-

nistração além de retificar o presente edital, adequando o 

mesmo para que se amplie a concorrência e que o mesmo fique 

de encontro com os ditames legais. 

 

 

 

III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Demonstradas as irregularidades no instrumento 

convocatório, conforme as razões expostas, pugna pelo 

recebimento, processamento e acolhimento desta impugnação, 

reconhecendo-se os equívocos do Edital, e por consequência 

sua retificação de modo a adequar as exigências conforme 

demonstrado neste instrumento,  desta feita será assegurada 

a segurança e eficácia da contratação, conforme as razões 

anteriormente expostas. 

 

Ainda, requer que seja republicado o novo texto 

editalício pelos meios oficiais, nos termos do §4° do artigo 

21 da Lei n° 8.666/93, marcando-se nova data para a 

realização da licitação. 
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Por fim, requer que se manifeste a Autoridade 

competente acerca do presente pedido de impugnação no prazo 

de 24 horas, consoante ao disposto no artigo 12 do Decreto 

3.555/2000 e artigo 41 da Lei 8.666/93. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Vidal Ramos-SC, 02 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

__________________________________________________ 

LIND GUIMAR MACHADO EPP 

CNPJ: 18.010.737/0001-50 
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