
 
 

 

 
 

 

ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO  COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PEQUI/MG 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

COTTA & MACIEL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita 

no CNPJ sob n.º: 02.142.852/0001-49, com sede na rua Virgílio 

Salomão, n.º: 114, sala A, bairro Rosário, nesta cidade de João 

Monlevade – Minas Gerais, CEP: 35.930-163, neste ato representada 

por suas advogadas (procuração anexa, vem, tempestivamente, e com 

supedâneo no art. 24, do Decreto nº 10.024/2019, em tempo hábil, 

perante Vossa Senhoria apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do 

pregão presencial em testilha, pelos seguintes fatos e fundamentos: 

 

 I – DA TESPESTIVIDADE 

 

Conforme dicção do art. 41, § 2º da Lei 8.666/93, o prazo para 

impugnar o edital no pregão eletrônico é de 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data da abertura da sessão pública, que no presente caso, 

está marcada para a data 09 de fevereiro de 2022. 

 

Sendo esta impugnação protocolada à data de 04/02/2022, faz-se 

perfeitamente tempestiva. 

 

II- DOS FATOS  

 



 
 

 

 
 

Foi publicado o Edital de Pregão presencial nº 003/2022, 

procedimento de licitação nº. 014/2022, Critério de Julgamento maior 

percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela oficial das peças 

da montadora e tabela fornecida pela Prefeitura, com a realização do 

referido certame em sessão pública 09:00 horas do dia 9 de fevereiro de 

2022 na sala da Comissão Permanente de Licitação no Centro 

Administrativo da Prefeitura Municipal de Pequi/MG, tendo o respectivo 

Pregão o objeto de registro de preços para a contratação de Empresa 

para Eventual Fornecimento Parcelado de Peças e/ou Acessórios 

Originais ou Genuínos para Vários Veículos, Motos, Ônibus, 

Máquinas e Implementos pertencentes ao Município de Pequi/MG, 

descrito e especificado no Termo de Referência. 

 

 Ocorre que tal edital, contém um erro substancial, que atenta 

contra sua regularidade. Trata-se da limitação territorial imposta no 

item 2.3: 

  

2.3. Não poderão participar deste pregão as 

empresas as quais estejam localizadas e que 

possuem as suas instalações a mais de 150 (cento 

e cinqüenta) Km a contar a partir da sede do 

Município Pequi-MG. 

 

 Tal exigência se quer possui justificativa e muito menos 

fundamentação legal. 

 

 Claramente, a exigência territorial é incoerente, vez que vai de 

encontro com toda norma legal disposta na lei de licitações.  

 Desta forma, tal vício, além de prejudicar os licitantes, prejudica, 

mais ainda, a própria Administração Pública, que não conseguirá 

alcançar, de fato, a principal finalidade da licitação, que é a obtenção da 

melhor proposta com base no maior percentual de desconto. 

 



 
 

 

 
 

 III – DO DIREITO 

  

A exigência de que a empresa vencedora deve possuir sede a 

menos de 150 (cento e cinquenta) Km a contar a partir da sede do 

Município Pequi-MG., VIOLA o disposto no Art. 3º da Lei 8666/93 

vejamos: 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. (Grifo nosso) 

 

 

Não obstante do disposto no artigo supracitado, ainda é vedado 

cláusulas e condições que RESTRINJAM OU FRUSTEM O SEU 

CARACTER COMPETITIVO EM RAZÃO DA NATURALIDADE, SEDE 

OU DOMICÍLIO DOS LICITANTES, conforme está claramente descrito 

na lei 8666/93 em seu art. 3º §1º incisos I e II: 

 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 

caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da 



 
 

 

 
 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes 

ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e 

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza 

comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou 

qualquer outra, entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 

modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 

envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo 

seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 

outubro de 1991. 

  

 Portanto, como se pode ver, a limitação territorial disposta no item 2.3 

viola a Lei do Pregão e de licitações, muito mais, a finalidade de obtenção da 

melhor proposta, maculando, ainda, a competitividade isonômica entre os 

licitantes. 

 

 IV – DOS PEDIDOS 

 

Em face do exposto, requer-se que a presente impugnação seja recebida 

e julgada procedente, procedendo-se à exclusão e ratificação do item 2.3 citado 

acima, para que seja possível a participação da empresa COTTA & MACIEL 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, localizada no Município de João 

Monlevade/MG sob a responsabilidade de que os objetos licitados serão 

entregues no prazo estipulado no presente edital, visto que territorialmente tal 

prazo pode ser plenamente cumprido. 

 

Por fim, requer-se que seja determinada nova publicação do edital ora 

impugnado, por força do art. 21, § 4º, da Lei nº 8666/93. 

 

 



 
 

 

 
 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

João Monlevade/MG, 03 de fevereiro de 2022 

 

 

 
 

ANNA CAROLINE THEAGO RODRIGUES 

OAB/MG 193.717 
 

 

Priscila Ayres Dias 

OAB/MG 177.086 
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