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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 
 

Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021 – PMC 

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Cametá e Secretarias. 

 
Impugnante: D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ/MF nº 38.874.848/0001-12) 

 
 

Em cumprimento aos ditames da lei, em 19 de Julho 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) Alega que entre os princípios que regem as licitações públicas merece 

destaque a supremacia do interesse público na busca da proposta mais 

vantajosa. 

b) Argumenta que o edital em questão tem restrições e ilegalidades que 

maculam o certame. 

c) A impugnante alega também que o Grupo 08 do certame junta produtos que 

seriam totalmente diferentes e nada teriam em comum, sendo inclusive 

produzidos por empresas diferentes. 

d) A impugnante argui ainda que é impossível para as licitantes apresentar 
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proposta de preços para o Grupo 08, já que a linha de produção de um nada 

teria a ver com a do outro. Destacando ainda que um se destina à iluminação 

interna e outro à iluminação externa de vias públicas. 

e) A licitante segue a peça impugnatória expondo que algumas empresas irão 

empreender esforços em cotar os equipamentos com fabricantes e revender 

para o município, mas a impugnante afirma também que isso não seria 

vantagem econômica. 

f) Argumenta também que a junção de objetos de natureza distinta restringe o 

universo dos participantes indo contra o princípio da competitividade. 

g) A impugnante afirma ainda que as licitações devem ser realizadas com a 

divisão em tantos itens quanto forem possíveis. 

 
III – DO MÉRITO DOS PEDIDOS 

 

Em sua peça impugnatória, a interessada expõe argumentação acerca da 

impossibilidade de apresentação de proposta para o Grupo 08. Para tanto, a mesma utiliza 

afirmações com a finalidade de demonstrar que o agrupamento dos itens do Grupo 08 foi 

feito incorretamente. Entretanto, tais afirmações são apresentadas de forma extremamente 

rasa, uma vez que a impugnante não apresenta qualquer tipo de comprovação acerca de 

seus argumentos. 

Neste passo, da simples leitura da descrição dos itens que compõem o Grupo 08 do 

edital do Pregão Eletrônico 020/2021 PMC fica claro que os referidos itens têm descrição 

semelhante e que também apresentam clara similaridade quanto às características que os 

compõem, principalmente por conta de que todos se tratam de luminárias e refletores, 

objetos estes que obviamente são itens de mesma natureza. 

Sendo assim, para afirmar que é impossível a apresentação de pospostas para o 

Grupo em questão a impugnante deveria se basear em informações concretas e precisas 

sobre as empresas que são capazes de fornecer tais itens. Ademais, a própria cotação de 

preços do processo em questão demonstra que existem várias empresas dispostas a 

apresentar propostas para o Grupo 08. 
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Sendo assim, é nítido que a peça impugnatória aqui analisada não tem razões para 

prosperar, haja vista que a empresa impugnante, por não ser capaz de fornecer os objetos 

constantes no Grupo 08 pretende atrapalhar o andamento regular da licitação. 

Não obstante, importa destacar que a Administração tem necessidades específicas e 

não pode pautar seus objetos de licitação pela simples vontade das licitantes ou porque 

alguma licitante não fornece determinado produto licitado. 

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, 19 de Julho de 2021. 
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