
 
 

SANTA TEREZINHA COMÉRCIO MÓVEIS EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua 

74, nº 557, inscrita sob CNPJ/MJ nº 04.063.503/0001-67, por seu representante abaixo assinado, vem, 

respeitosamente apresentar, com fulcro no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, no art. 3º, caput e 

§1º, I, c/c art. 7º, §5º e §6º da Lei 8.666/1993:  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 006/2020: 

 

                                                                   Conforme razões e fundamentos a seguir expostos: 

I -   DA TEMPESTIVIDADE  

                                                                   A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de Abertura 

agendada para o dia 08 de outubro de 2020, às 09h30min. O edital de licitação estabelece no item 29.1 

o prazo para a interposição de impugnação: 

29.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital 

Levando-se em conta o prazo estabelecido e considerando-se que a 

data fixada para recebimento das propostas é até dia 08 de outubro de 2020. Logo o prazo para 

interposição de Impugnação encerra-se em 05 de outubro de 2020. 

 

                                                                   Em face do exposto, deve ser a presente Impugnação considerada, 

nestes termos, plenamente tempestiva. 

 

II- DOS FATOS 

 

                                                                  Após análise do edital, verificou-se que há exigências que frustram 

o caráter competitivo do certame. Vejamos:  

                                                                  No que se refere ao Grupo 01, item 05 (Cadeira Presidente com 

encosto em Tela, Apoio de Cabeça e Apoio de Braços), item 06 (Cadeira Interlocutor Presidente em Tela 

com Apoio de Braços) e item 13 (Cadeira Rebatível e com prancheta), tratam-se de produtos exclusivos, 



 
produtos esses importados e comercializados no Brasil exclusivamente pela empresa Marelli, fazendo 

parte da sua linha “Vegas”. 

                                                                  Assim, diante da impossibilidade de competição nos referidos itens 

(05, 06 e 13 do Grupo 01) e consequente violação a princípio da competividade, tendo em vista estar os 

respectivos itens dentro de um Lote e serem comercializados no Brasil somente por uma empresa, qual 

seja a empresa Marelli, a presente impugnação tem como objetivo requerer a retirada dos itens 05, 06 e 

13 do Grupo 01, de forma que os mesmos possam ser desagrupados do Grupo 01 e dessa forma 

proporcionar a disputa no Grupo 01 de forma isonômica. 

                                            

 

III - DO DIREITO 

 

                                                                  Pelos mandamentos legais e constitucionais apontados, presume-

se como sendo poder-dever da Administração Pública a congregação do maior número possível de 

concorrentes, agregando preço e qualidade aos produtos e serviços, como aspectos que interagem e se 

complementam, promovendo, desta forma, ampla competitividade entre os participantes e opções para 

o órgão licitante em adequar suas possibilidades e necessidades com maior vantajosidade e economia 

junto ao objeto licitado. 

 

                                                                  Destarte, a garantia de concorrência no procedimento licitatório 

também é consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

 

“(...). É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer 

exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim garantir 

ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior número possível 

de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para 

garantir o cumprimento das obrigações”.  (G. n.) (STJ. REsp nº 474.781/DF, Rel. 

Ministro Franciulli Netto. Segunda Turma. Julgado em 08/04/2003). 

 

                                                                  O Tribunal de Contas da União também se apresenta como 

obstinado guardião e conservador do princípio da competitividade nos procedimentos licitatórios, 

colacionando um sem-fim de decisões nesse sentido e, a título de exemplo, trazemos a seguinte: 

 



 
“Observe rigorosamente as disposições contidas no art. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988 c/c o art. 3º da Lei 8.666/1993, obedecendo aos 

princípios constitucionais da publicidade, da igualdade, da isonomia e da 

impessoalidade, de modo a impedir restrições à competitividade”. (G. n.). 

(Acórdão 158/2008 – Plenário. Rel. Augusto Sherman. Data da sessão: 

13.02.2008). 

 

                                                                  Na mesma esteira do entendimento jurisprudencial, Diógenes 

Gasparini, fazendo remissão a Lei de Licitações, assim assinala: 

 

“A lei federal das Licitações e Contratos da Administração Pública, estabelece 

que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

caráter competitivo da licitação ou que estabeleçam preferências ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos proponentes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante ao objeto do contrato. Aí está 

consubstanciado o princípio da competitividade. Nada, por esse princípio, deve 

comprometer, restringir ou frustrar a disputa entre os interessados em contratar 

com a entidade Pública, em tese, obrigada a licitar (...).” (G. n.). (GASPARINI, 

Diógenes. Direito administrativo. 14ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

Pg. 490). 

 

 

IV – DO PEDIDO 

                                                      

                                                                  Ante o exposto, requer o acolhimento da presente impugnação 

para: 

                                                                  I – Que seja retirado do Grupo 01, os itens 05 (Cadeira Presidente 

com encosto em Tela, Apoio de Cabeça e Apoio de Braços), item 06 (Cadeira Interlocutor Presidente em 

Tela com Apoio de Braços) e item 13 (Cadeira Rebatível e com prancheta), por se tratarem de exclusivos, 

produtos esses importados e comercializados no Brasil exclusivamente pela empresa Marelli, fazendo 

parte da sua linha “Vegas”, violando dessa forma o princípio da ampla competitividade. 

 



 
 

 

Termos em que 

P. e E. Deferimento 

                                                             

 

 


