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ILUSTRISSÍMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO 

DOS SANTOS/MG 

 
  
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2021 
Data de abertura: 18/02/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XP3 GESTÃO EMPRESARIAL - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

14.984.437/0001-11, com sede na rua Cáceres, n° 328, Cidade: Várzea Grande/MT, email 

xp3gestao@gmail.com, CEP: 78-135-060, vem, mui respeitosamente, por meio de seu procurador 

in fine assinado, a presença de Vossa Senhoria, apresentar  

 

 

em razão de exigências que maculam o ato convocatório, sacrificando os princípios constitucionais 

que norteiam a Administração Pública, comprometendo a legalidade do certame, o que faz com 

arrimo no Decreto 3.55/2000, na Lei 10.520/2002 e no art. 41 da Lei 8.666/93, conforme doravante 

passa a expor.  

 
 
 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

É sabido que o objeto deste certame licitatório compreende o “Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletrônico, 

com cartão magnético, disponível no estado de Minas Gerais para frota dos veículos pertencentes 

a Prefeitura, para os serviços de abastecimento de veículos automotores, manutenção preventiva 

e corretiva de veículos, conforme condições e especificações estabelecidas nesta edital e seus 

anexos”. 

II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO 
 

É de conhecimento e compreensão mundial a situação lamentável e grave pela qual 

atravessa atualmente a sociedade, em decorrência da disseminação do Coronavírus, 

especialmente a população brasileira, que vivencia atualmente a segunda onda da 

contaminação em diversos estados federados e um verdadeiro colapso nos seus sistemas 

de saúde público e particular. 

Vê-se que a situação no país como um todo está, infelizmente, retornando ao estado de 

alerta máxima, com unidades de saúde já não mais suportando a demanda dos cidadãos infectados 

pela doença. 

À vista disso, é fato que muitas medidas tiveram e continuam tendo que ser adotadas 

por parte da Administração Pública de todas as esferas e matérias para, não só se adaptarem ao 

atual contexto, como também para impedir que a situação piore em maior nível, sem que se 

comprometa o funcionamento da máquina pública e sem que os serviços deixem de ser prestados 

à população. 

Isso tudo considerado, a presente impugnação está sendo levada a efeito justamente 

pela impugnante entender que, em virtude da pandemia, seria temerário o deslocamento dos 

prepostos de empresas de todo o país para participarem de pregão presencial como prevê o edital, 

sendo a modalidade eletrônica uma necessidade latente para garantir a igualdade de condições a 
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todos os concorrentes nas licitações (inciso XXI do art.37 da CRFB), também produzida pelo 

princípio da isonomia constante no caput do art. 3º da Lei 8.666/93. 

Com mais razão no caso de sociedades empresárias sediadas em outras localidades, 

cuja situação ainda se agravaria, pois os seus agentes seriam expostos a riscos nos deslocamentos 

de ida e volta da municipalidade. 

Por oportuno, convém destacar que, caminhando na direção mais acertada, órgãos de 

controle externo de outros entes federativos emitiram decisões e orientações enfatizando os riscos 

envolvidos na realização de pregões na modalidade presencial, a exemplo das Cortes de Contas 

Estaduais do Paraná, do Piauí, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, bem como dos Tribunais de 

Contas dos Municípios do Pará, Bahia e Espírito Santo. 

Diante de tal situação, fica evidenciada que a modalidade presencial atenta contra o 

inciso XXI do art. 37 da CFRB, que assegura a garantia de igualdade de condições a todos os 

licitantes. Portanto, a situação supracitada dificulta (ou até mesmo impede) que interessados de 

diversas regiões do país participem de todas as fases da licitação de uma forma justa e igualitária 

em detrimento ao princípio da igualdade e competitividade. 

Não se pode olvidar que as licitações objetivam a ampla participação de licitantes, tendo 

em vista que o intuito destas é a busca pela melhor proposta, preservando o interesse público. No 

entanto, ao se restringir a competição ou qualquer outro ato necessário à modalidade presencial, 

significa, na prática, impedir que as empresas capacitadas participem do certame, ficando a 

licitação restrita as empresas específicas localizadas nessa região, tornando dificultada a escolha 

para a Administração da melhor proposta ante ao baixo número de licitantes. 

De fato, não há impedimentos fronteiriços para o deslocamento entre os estados e 

munícipio, contudo, há de se reconhecer que, neste caso, o que mais se deve considerar é a 

preservação da saúde dos representantes das licitantes que teriam que comparecer ao certame 

presencial, não sendo coerente e razoável o risco ao qual seriam submetidos no deslocamento, e 
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isso certamente inibe o interesse na participação das empresas que teriam que promover o trânsito 

de seus representantes. 

Destarte, resta evidente que a manutenção do pregão na forma presencial compromete 

a ampliação da disputa e, por consequência, a seleção da proposta mais vantajosa para a entidade 

pública.  

Neste aspecto, vale trazer à baila o já mencionado artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, que assim estabelece, de forma peremptória, in verbis:  

(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

 

Também o artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 veda expressamente a restrição ao 

caráter competitivo, senão rememoremos:  

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.  
§ 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 §§ 5 a 12 deste artigo e no 
art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de1991; (...) 

Aliás, os Tribunais de Contas têm jurisprudência uníssona no sentido de que as 

exigências do edital devem estar voltadas à seleção da proposta mais vantajosa, sem, no entanto, 

restringir injustificadamente a competitividade:  
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(...) O ato convocatório há que estabelecer as regras para a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração, não se admitindo cláusulas desnecessárias ou 
inadequadas, que restrinjam o caráter competitivo do certame (...). 

Não bastante, cumpre ressaltar que a recomendação pelas diversas Cortes de Contas 

sobre a realização de pregão no seu formato eletrônico, considera, obviamente, que a atual situação 

por isso clama. É certo que não se trata de imposição, uma vez que a lei não impõe a modalidade 

eletrônica, contudo, por coerência e preservação do princípio máximo do interesse público e da 

razoabilidade, tal forma alternativa deve ser considerada.   

Diante disso, resta evidente que o referido edital merece revisão, a fim de se evitar a 

restrição ao caráter competitivo, uma vez que a disputa certamente privilegiará empresas locais 

que provavelmente participarão sozinhas da disputa, se o fizerem. Aliás, a suspensão do processo 

licitatório nessas condições é uma maneira de contribuir para que o surto de contaminação diminua, 

afinal, o deslocamento de um estado ao outro aumenta, demasiadamente, a probabilidade de 

contaminação. 

Em verdade, usa-se do presente pedido por uma questão de respeito à saúde pública 

em um momento tão complicado que se presencia no cenário mundial, tendo como esteio, 

principalmente, a consagração dos princípios norteadores da Administração Pública, posto que a 

ampla concorrência é condição irrenunciável para uma disputa sadia, dentro da legalidade, 

publicidade, impessoalidade e tantos outros princípios corolários do direito público.  

Diante disso, espera e requer a suspensão temporária do presente certame, alterando o 

certame para a modalidade de Pregão Eletrônico, clamando consagração do princípio da 

competitividade e legalidade, bem como a contribuição com o controle do pico da COVID-19 no 

Brasil. 

Repisa-se, assim, que, caso não ocorra a suspensão, a Administração restringe a 

participação da grande maioria das empresas desse ramo, e por ser a licitação procedimento que 

prestigia a competição e a busca da melhor proposta, tais disposições maculam o procedimento 

licitatório. 
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III – DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

Aduzidas as razões e os fundamentos que balizam a presente Impugnação, requer, nos 

termos da legislação vigente, o recebimento, análise e admissão desta peça para que o ato 

convocatório seja retificado, alterando o pregão da modalidade presencial para a forma 

eletrônica. 

 
 
 

Nestes termos,  
pede deferimento. 

 
 

Varzea Grande/MT, 04 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

 
 

NEOSVALDO JOSE DA SILVA 
CPF: 755.359.639-68 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 
 

 

 

 

 


