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Ao Sr(a). Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico 57/2020 

PROCESSO nº 261/2020 
 

 

 

A COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI, 

inscrita no CNPJ n.º 10.205.116/0001-10, com sede na Rua Santa Mônica, nº 81 – Vila Bianchi – Mogi 

Mirim/SP. CEP: 13.801-478, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Rafael Henrique 

Silveira, vem, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico supra mencionado, 

e demais dispositivos legais aplicáveis, 

 

 

IMPUGNAR 

 

O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020, da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DOURADOS - MS, pelas razões a seguir aduzidas. 

 

 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 

 

 

Preliminarmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que 

a sessão pública está prevista para 02/10/2020, tendo sido, portanto, cumprido o prazo 

pretérito de até 03 (dois) dias úteis previsto no artigo 18 do Decreto Federal nº 5.450/05, do 

artigo 12 do Decreto Federal n.º 3555/2000, bem como no item 27.1 do edital do Pregão em 

referência. 
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II – DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO 
 

Trata-se de edital por meio do qual a UNIÂO, por intermédio da PREFEITURA MINUCIPAL 

DE DOURADOS- MS, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE DO 

EDITAL. 

 

Tendo em vista o interesse da requerente em participar do referido certame, a 

mesma vem impugnar o edital, pois o fato deste tipo de exigência traz instabilidade no 

certame e diminui significativamente a concorrência. 

Ao analisar as condições para participação no pleito em tela, a impugnante 

verificou que o instrumento convocatório traz uma exigência, a saber: 

 

 

A Proposta de Preços deverá obrigatoriamente sob pena de 

desclassificação, estar acompanhada da seguinte documentação. Conforme 

item 14.1 do Edital: 
 “I. Documentos que sejam de domínio público (eletrônico ou impresso) 

cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos equipamentos, como catálogos, manuais, 

ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da 

internet.  

a. Os documentos deverão ser em original, cópia autenticada ou impressos 

do site do próprio fabricante e apresentados de forma nítida e legível, em língua portuguesa 

sem rasuras ou emendas, conforme dispõe o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor;  

b. Documentos impressos pela Internet somente serão considerados válidos, 

desde que este possibilite a averiguação completa da descrição do objeto e deve vir indicando 

as respectivas URL (Uniform Resource Locator), possibilitando a comprovação da 

autenticidade do documento proposto;  

c. Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na 

especificação do documento disponibilizado pela licitante, exceto quando referidas 

modificações tiverem concordância expressa do fabricante;  

d. No caso de documento com diversos modelos, a proponente deverá 

identificar qual a marca/modelo em que estará concorrendo na licitação; e. Poderá a Comissão 

Técnica Especial, caso houver necessidade de se constatar a veracidade das informações, fazer 

consulta direta no site da fabricante” 
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Em que pese o esforço da Administração Pública em garantir aos 

interessados a mais ampla cognição, diante do ocorrido torna-se desnecessário à requerente 

apresentar site, dado uma vez que as empresas participantes são revendedoras de mobiliários e 

não de serviços relacionados a site, não há necessidade das mesmas manterem um site com 

domínio público ativo. Tal pedido torna-se um problema quanto a obrigatoriedade, sendo que, 

nada impede que seja solicitado um site de forma alternativa, dado que o site pouco tem efeito 

em relação a capacidade técnica que pode ser oferecida. Há outras maneiras de atestar a 

capacidade técnica como, atestados fornecidos pelos órgãos, catálogo ilustrativos, laudos, 

amostra, entre outros.  

 

O objeto da licitação diz claramente “Aquisição de aparelhos de 

refrigeração, equipamentos médico hospitalar, equipamentos de processamento de dados, 

aparelhos e utensílios laboratoriais e mobiliário em geral”, tornando desnecessário tal pedido. 

Para um Website ser mantido pelas empresas, deve haver profissionais contratados 

especificamente para tal função e mão de obra específica e isso, faz com que nós, 

revendedores de móveis, arcamos com gastos desnecessários em prol de algo que não nos 

beneficiará. Além do mais, levando em conta tais considerações feitas a cima, uma exigência 

como esta diminuirá significamente a participação dos licitantes e devemos levar em 

consideração que a competitividade é essencial para que a Administração Pública consiga 

realizar a melhor compra, razão pela qual ela é protegida por um princípio administrativo. 

Ocorre que “in casu”, o edital limita a competição entre os interessados. “Grifo Nosso” 

 

 

A Lei do Pregão em seu art.3°. II, veda a prática de atos que limitem a 

competição, podendo o presente edital ser entendido com restritivo de direito de participação, 

a formação de grupo com materiais que são diferentes. Tal exigência acaba por definir uma 

gama de empresas muito restrita não sendo interessante para o erário público, pois para a 

realização de uma compra o ideal é o maior número de competidores possíveis.  

 

Dentre os princípios, previstos no art. 3° da Lei 8.666/93, dois são essenciais 

ao presente requerimento, quais sejam: isonomia e economicidade. 
 

 

III – PEDIDO E CONCLUSÃO 

 



COMERCIO SILVEIRA 
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI 

Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP 

 E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356 

CNPJ 10.205.116/0001-10                                               Inscr.Est. 456.161.740.114 

Requer-se a reformulação do Edital, com a suspensão do referido pregão 

eletrônico, cuja sessão pública de abertura está prevista para o dia 02 de outubro de 2020, às 

9:00h, de forma a adequá-lo à legislação, com a conseqüente republicação do edital 

reformulado, bem como, as exigências que viciam o certame, nos termos do artigo 21, § 4º da 

Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

 
Mogi Mirim/SP, 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

_____________________________ 

RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA 

Diretor 

RG Nº 43.951.013-2 SSP/SP 

CPF: 340.218.968-21 

COMÉRCIO SILVEIRA ATAC. DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI 
 


