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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 
 

Pregão Eletrônico SRP nº 018/2020 – PMC 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de UNIFORMES, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 

 
Solicitante: J M FONSECA MARTINS LTDA (CNPJ/MF nº 35.822.821/0001-98) 

 
 

Em cumprimento aos ditames da lei, em 30 de Junho de 2021, o Pregoeiro 

responsável pelo Pregão Eletrônico em epígrafe realizou a análise da Impugnação 

interposta junto ao processo do certame mencionado em que foi proferida a seguinte 

decisão: 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Nos termos do art. 24, caput, da Lei 10.024/2019, em consonância com os ditames legais, 

ressalto que a presente impugnação foi encaminhada tempestivamente para o e-mail da 

CPL da PMC. 

 
II – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

Em sua solicitação, a impugnante argui o que segue: 

 
a) Argumenta que o edital em questão tem exigências, nos itens 4.4.5 e 4.4.5.1, 

excessivamente restritivas que frustram o caráter competitivo do certame. 

b) Alega também que a Constituição Federal de 1988 prevê que somente 

poderão ser exigidas qualificações técnicas e econômicas indispensáveis ao 

cumprimento das obrigações. Argumentando ainda que deve ser respeitado o 

princípio da legalidade, da isonomia e da livre concorrência, sendo vedada a 

inclusão de cláusulas ou condições que estabeleçam preferências irrelevantes 

ao objeto do contrato. 

c) A impugnante alega também que a Lei 8.666/93 proíbe qualquer condição 
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desnecessária, argumentando também que que os artigos 27 a 31 da mesma lei 

contém um rol taxativo dos documentos que podem ser exigidos no certame 

licitatório e por este motivo as exigências dos itens 4.4.5 e 4.4.5.1 não 

poderiam constar no edital de licitação. 

 

III – DO MÉRITO DOS PEDIDOS 

 

Em sua peça impugnatória, a interessada expõe argumentação acerca de cláusulas 

que supostamente frustram o caráter competitivo do certame licitatório. Para tanto, a 

mesma utiliza afirmações com a finalidade de demonstrar que as exigências presentes nos 

itens 4.4.5 e 4.4.5.1 do edital são desnecessárias e desrespeitam os princípios da legalidade, 

isonomia e livre concorrência. Entretanto, tais afirmações são apresentadas de forma 

totalmente descabida, uma vez que as informações contidas no próprio edital são 

suficientes para esclarecer que as referidas exigências estão totalmente de acordo com o 

ordenamento jurídico nacional vigente e respeitam todos os princípios da administração 

pública. 

Neste passo, da simples leitura do edital do Pregão Eletrônico 018/2021 PMC fica 

claro que ao afirmar que as exigências contidas no edital restringem a competitividade no 

certame a impugnante não leva em consideração a legislação atual, uma vez que suas 

afirmações vão contra o que o ordenamento jurídico brasileiro que prevê para as licitações 

o tratamento diferenciado para micro empresa e equiparados e também prevê o fomento 

do desenvolvimento regional. Ademais, o edital em questão, em seu item 1.1 estabelece 

que a licitação será realizada com participação exclusiva de ME/EPP e em seu item 4.4.5 

o edital estabelece que os itens com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão 

exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte com sede na Região 

Tocantina (municípios de Cametá, Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Igarapé-Miri, 

Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia). Para estabelecer esta 

linha de preferência a Administração se baseia na Lei Complementar nº 123/2006, a qual 

estabelece em seu art. 47, caput, que nas contratações públicas deverá ser concedido 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
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porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 

municipal e regional. Neste sentido, as exigências presentes no edital têm objetivo de 

cumprir o texto legal, incentivando o desenvolvimento municipal e regional e 

estabelecendo tratamento diferenciado para ME’s e EPP’s. 

Em relação aos documentos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei Federal 8.666/93, é 

notório que o texto legal em questão prevê um rol taxativo de documentos necessários para 

habilitação, nada tendo a ver com critérios obrigatórios para participação no certame 

licitatório. Desta forma, resta claro que as exigências contidas nos itens 4.5.5 e 4.5.5.1 do 

edital se referem à participação no Pregão Eletrônico e não à documentação de habilitação. 

Sendo assim, é nítido que a peça impugnatória aqui analisada não tem razões para 

prosperar, haja vista que a empresa impugnante se baseia em argumentos incorretos e que 

estão em desacordo com a legislação vigente, confundindo inclusive documentos de 

habilitação com critérios de participação no certame licitatório. 

Não obstante, importa destacar que os atos da Administração devem ser pautados no 

ordenamento jurídico atual, buscando cumprir os princípios e fundamentos que o 

legislador estabeleceu no texto legal. 

Neste sentido, após análise deste pregoeiro, restou claro que a impugnação em 

questão não merece prosperar em seu pedido, pelas razões acima expostas. 

 

IV - DA DECISÃO 

Ante o que se expôs, após a análise dos termos da impugnação, DECIDO, 

RECEBER a presente IMPUGNAÇÃO por tempestiva para, no mérito, NEGAR-LHE 

PROVIMENTO, nos termos da argumentação supramencionada. 

 
Cametá, 02 de Julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 
ADENILTON BATISTA VEIGA 

Pregoeiro – CPL/PMC 
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