
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

Pregão nº: 022/2021 

Processo Administrativo nº: 1759/2021 

Assunto: Impugnação à restrição geografica 

 

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ: 27.232.288/0001-86, com sede 

na Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Monica, Município, de Uberlândia/Minas 

Gerais - CEP: 38.408-170, representado por seu administrador, Sr. Renato Augusto de 

Assunção Ribeiro, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

Em face MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, 

com sede à Tv. Gentil Bittencourt, Nº 01, bairro Centro, CEP 68.400-000, nesta cidade de 

Cametá/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 05.105.283/0001-50, representada por seu 

prefeito, Sr. Victor Correa Cassiano, brasileiro, inscrito no CPF/MF n° 002.498.652-62 e 

portador da cédula de identidade nº 6200730 SSP/PA. 

 

1. Impugnação 

 

A impugnante é interessada em participar do edital de Pregão Eletrônico 022/2021 

– PMCSEMED, contudo, está sendo impedida por restrição geográfica. 

Ora, é ilegítimo o impedimento feito pela impugnada, visto que, à princípio, a 

impugnante tem todos os requisitos para participação mencionados no item 3.1 do pegão 



 

 

nº0022/2021. Ademais, o item 3.2 do mesmo pregão indica algumas proibições, que também 

não se enquadram na condição da empresa impugnante. 

Outra questão é a lesão ao principio da Igualdade/Isonomia garantida pela Lei de 

licitações no art. 3º da Lei 8.666/93 e o art. 5º da Lei 14.133/21, visto que, este princípio 

existe para gerar tratamento igual à todos os interessados na licitação, para garantir o menor 

preço e melhor competitividade na hora da administração pública contratar. 

Trata-se de um descumprimento do Diploma Federal acerca das licitações, sendo 

que sequer existe uma justificativa plausível que impeça a participação de outras empresas 

senão as mencionadas no pregão em discussão. 

Deixamos aqui um questionamento, essa manobra seria para beneficiar alguma 

empresa em especial? Entendo que não, e para que seja prova da negativa desse argumento, 

o pregão deverá ser aberto e aceito todas as empresas que estejam aptas a participar da 

licitação. 

 

2. Pedido 

 

Diante o narrado, requer que seja aceita a presente impugnação e seja a 

impugnante liberada para participar do Pregão Eletrônico 022/2021. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Uberlândia (MG), 28 de julho de 2021 

 

______________________________________ 

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI 

CNPJ: 27.232.288/0001-86 
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