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À Prefeitura Municipal de Potim 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 170/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
EDITAL Nº 071/2021 
 
A empresa licitante T.C. Lanza Móveis EIRELI EPP, inscrita sob o CNPJ n° 32.954.941/0001-50 
sediada a rua Itagibá Rodrigues de Oliveira n° 376 bairro: Residencial Cambuí na cidade de Mogi 
Guaçu-SP CEP: 13845-317, vem, por meio de seu representante, apresentar: 

 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Supre mencionado, do que faz nos seguintes termos: 
 
I-Tempestividade e legitimidade 
 

Nos termos do disposto no art. 41° §1° da lei 8.666/1993   “qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 
edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
§ 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 comunicação não terá efeito de recurso. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Portanto, considerando que o CNPJ da impugnante contempla o objeto licitad demonstrada a 
legitimidade e tempestividade da presente impugnação. 
 
II- FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO 
Os princípios que regem as licitações publicas vêem insculpidos no art 37° da Constituição 
Federal de 1988, bem como no art. 3° da lei 8.666/93, com destaque à supremacia do interesse 
publico em BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISITRAÇÃO PUBLICA. 
 
EXIGÊNCIAS ABUSIVAS DE DOCUMENTOS 
No presente caso, extrapolando a finalidade contida na lei, o edital previu exigência abusivas, tais 
como previstos na 8.1.2 qualificação técnica:  
 
8.1.2.1 - Atestado(s) emitido(s) por pessoas de direito público ou privado, acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) de nível superior 
detentor(es) do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, comprovando a execução de serviços 
de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos 
licitados, referente à estrutura objeto deste fornecimento; 
 
8.1.2.2 - O(s) profissional(is), detentor(es) do(s) atestado(s) acima referido(s), deverá(ão) 
fazer parte integrante do quadro permanente da licitante, comprovada por documentação 
pertinente, e integrar a Equipe Técnica, assumindo a condição de participante da execução dos 
serviços objeto desta licitação. 
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Ocorre que tal qualificação, desborda do mínimo necessário para o cumprimento do objeto 

licitado, tendo em vista que essa exigência contida no edital viola a lei que reg  e a licitação no 

principio da moralidade administrativa o qual expressa que não pode ter direcionamento de edital. 
Porém esta impugnante empresa estabelecida e cumpridora das obrigações na qualidade de 
revenda fica restringida de participar do referido certame, pois essa qualificação de funcionário o 
qual exige no edital cabe ao fabricante do material comprovar tal exigência e não a empresa 
revenda ao qual tem o interesse de participar do referido certame. 

Portanto, da forma que consta e exige no edital em apreço, tal exigência LIMITA o numero de 
participantes do certame, visto que as empresas revendas, ficam impedidas de participar do 
referido certame, por não ter registro de um engenheiro no seu quadro de funcionários, tendo em 
vista que fabricante do material possui o seu próprio engenheiro para desenvolver os projetos e 
as referidas Arts para seus fornecedores e representantes.  

Sendo assim, o referido certame restringe a particpações de empresas revendas, tendo em vista 
que são empresas indôneas as quais cumprem plenatemente com as exigências necessárias para 

vender o referido produto  do edital e participar do processo. 

 

III-DO DIREITO 

Conforme acima ja destacado, consta no edital a exigência de atestado(s) acima referido(s), 
deverá(ão)fazer parte integrante do quadro permanente da licitante, comprovada por 
documentação pertinente, e integrar a Equipe Técnica, todavia essa exigência torna abusiva 
por solicitar que o profissional pertençam ao quadro de funcionários da licitantes, tendo em vista 
que essa exigência cabe exclusividade da fabricante do próprio e não de uma empresa revenda. 
Todavia o estabelecido não corresponde com a lei de licitações n° 8.666/93, a qual expressa em 
seu artigo: 

 

“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. (Redação 

dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)” 

 

§ 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; 

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 

Portanto, qualquer exigência que não disponha de motivação tecnica/juridica suficiente a justificar 
a restrição, torna-se ilegal e abusiva. 
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Ou seja, tais exigências desbordam do minimo razoàvel admitido à legislação, e restringem a 
participação de mais empresas no certame, sendo violado os principios da administração publica 
o qual prevê a contratação da proposta mais vantajosa para a administração publica e o qual 
expressa a ampla participação no certame. 
 
 
IV- PEDIDOS 
 
 Em face do exposto, requer que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito 
de não constar no edital as exigência expressas nos itens 8.1.2.1 e 8.1.2.2. 
Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada, 
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme §4° do art 21 da Lei n° 8.666/93. 
 
Nestes Termos 
Pede deferimento. 
 
 
Mogi Guaçu, 04 de novembro de 2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


