
EXCELENTÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SENHOR ANTONIO JOSÉ BISSANI PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE NO ESTADO DE SANTA CATARINA-SC. 
 
 
 
 
 
 
REF: PROCESSO LICITATÓRIO N. 108/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N. 83/2018 
REALIZAÇÃO: 08 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
 
 
 
 
 
 

ROSILENE LUZIA PERIN, brasileira, casada, advogada, residente em Palmas Tocantins, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 7.240.211-1 SSP/PR, e CPF/MF 031.513.669-37, e-mail rosi@ferronato.net Fone (63) 3233-6069, vêm, 
respeitosamente, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e item 14.1 em tempo hábil, à presença de Vossa 
Senhoria a fim de interpor 

 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 
 
 
DOS FATOS 

 

Foi publicado no site da Prefeitura https://www.aguadoce.sc.gov.br/licitacoes/index/listar/codMapaItem/54046/categoria/4, 
o Edital do Pregão Presencial nº 83/2018, Processo Licitatório nº 108/2018, pela Prefeitura Municipal de Água Doce no 
Estado de Santa Catarina, do tipo menor preço por item e Presencial, sob regime de entrega imediata para aquisição de 
escavadeira hidráulica, cujo setor interessado é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com a abertura dos 
envelopes às 8h00min, no Centro Administrativo Municipal, situado na Praça João Macagnan, 322 – Água Doce-SC, CEP 
89.654-000, até às 08h00 do dia 08 de novembro de 2018, iniciando-se a Sessão Pública às 08h00 do mesmo dia e local. 
 
DA ADMISSIBILIDADE: 
 
 

A admissibilidade esta consubstanciada no disposto do art. 41 da Lei 8666, in verbis: 

Art. 41 – A administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 2º decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 
perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciarem esse edital. 
 
 

DA TEMPESTIVIDADE  
 
 

A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de Abertura agendada para o dia 8 (oito) de 
novembro de 2018 às 08h00min. 

mailto:rosi@ferronato.net


A Lei de Licitação nº 8.666\93, estabelece prazo para a interposição de impugnação, conforme se 
transcreve: 

§2º do art. 41-Qualquer licitante protocolando o pedido até 2 (dois) 
dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação”. 

No Edital do Pregão Presencial nº 83/2018, Processo Licitatório nº 108/2018, o item 18.2 vem 
assim redacionada: 

18.8 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre 
a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. Acolhida a petição contra o 
ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

Levando-se em conta o prazo estabelecido e considerando-se que a data fixada para recebimento 
das propostas é dia 8 (oito) de novembro do corrente ano. Logo o prazo para interposição de Impugnação encerrasse na 
segunda-feira 05 (cinco) de novembro de 2018. 

Em face do exposto, deve ser a presente IMPUGNAÇÃO considerada, nestes termos, plenamente 
tempestiva. 

 
 

DOS FATOS:  
 
 

O instrumento convocatório relativo “POTÊNCIA DE MOTOR DE NO MINIMO 95 HP a 100HP” no 
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA, do edital em epígrafe, e constatou que, tal como formulada a licitação, haverá 
enorme restrição do universo de ofertantes. 

É na caracterização adequada da solicitação pela equipe técnica e administrativa que reside à 
essência da aquisição, quer por meio do Instituto do Pregão ou nas demais modalidades de licitação. Em tal 
caracterização esgota-se o poder discricionário da Administração no que concerne à escolha do objeto a ser adquirido: a 
partir daí, por ocasião da avaliação da proposta, documentação e das especificações técnicas solicitadas no edital em 
voga. 

No entanto, certo é que, se por um lado a lei dotou os agentes encarregados das decisões de 
compra, no uso do poder discricionário que lhes foi delegado, mais certo ainda é que, por outro, cuidou de estabelecer 
limites claros e bem definidos a esta atuação pública: de fato, não há aqui lugar para preferências pessoais, políticas, 
tecnológicas ou subjetividades de qualquer naipe. Todas as especificações, critérios, dimensões, documentações e 
quaisquer elementos relevantes para o julgamento das propostas hão de estar calçados em critérios estritamente 
objetivos, vinculados aos ditames legais e a real e efetiva destinação dos objetos adquiridos, atendendo primariamente 
aos princípios constitucionais de isonomia e eficiência e, bem assim, aos de legalidade, impessoalidade, igualdade, 
probidade administrativa e do julgamento objetivo. 
 
 
EXISTÊNCIA DE ITENS QUE RESTRINGEM A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 
 
 

Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a 
exigência formulada no Pregão que vem assim redacionada: 
 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ANO/MODELO 2018 OU 
SUPERIOR, POTÊNCIA DE MOTOR DE NO MINIMO 95 HP a 100HP, 4 
CILINDROS, QUE ATENDA AS NORMAS TIER 3 ESTÁGIO III A E 
ESTÁGIO III, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO 
AUTOMÁTICO E/OU DIGITAL, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO NO 
MINÍMO 5,5 METROS, LANÇA DE NO MINÍMO 4.60 METROS, COM 
PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 12.500KG E NO MÁXIMO 
14.000KG , CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO DE NO MINIMO 245 L 
DE COMBUSTIVEL, COM PROTEÇÃO DE GUIAS DE ESTEIRAS 
LUBRIFICADAS POR GRAXA, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE NO 



MINIMO 0,5M³, LAVADORES DE VIDRO, EXTINTORES DE INCENDIO, 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO (ALARME SONORO DE RÉ, 
E BUZINA) BANCOS COM SUSPENSÃO E COMANDO ACIONADOS 
POR JOYSTICK, SAPATAS DE NO MINÍMO 500MM COM GARRA 
TRIPLA. (grifo nosso) 

 
Este tipo de exigência dificulta a participação de empresas. Desta maneira tal restrição viola os 

princípios das Leis de licitação, pois deixa de obter a proposta mais vantajosa para o respectivo órgão, ora vejamos: 

No art. 5° do Decreto nº 5420/2005 - A licitação na modalidade de 
pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 
do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da 
razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

Ora, restrição referida é latente, o que viola frontalmente os dispositivos da Lei 8666/93 e os 
princípios da isonomia, igualdade e da ampla participação de licitantes. O inciso Ido parágrafo 1° do art. 3° da Lei 
8666/93, refere expressamente a ilegalidade em incluir cláusulas ou condições, senão vejamos: 

Art. 3° - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração 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. 

Parágrafo Primeiro 1° - É vedado aos agentes públicos: 1 - Admitir, 
prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo 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;  

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no aresto transcrito, assim decidiu:  

LICITAÇÃO. EDITAL. CLÁUSULA RESTRITIVA. A exigência editalística 
que restringe a participação de concorrentes constitui critério 
discriminatório desprovido de interesse público, desfigurando a 
discricionaridade por consubstanciar agir abusivo, afetando o princípio da 
igualdade. ( 1 ª Turma do STJ - Rec. Especial nº 43.856-0-RS, rei. Min. 
Milton Luiz Pereira - DOU de 01 .09.95, pág. 27.804). 

Note-se ainda que, ao realizar tal restrição, o edital também, deixará de selecionar a proposta mais 
vantajosa. A licitação que não instigue a competição para dela surtir a proposta mais vantajosa, descumpre a sua 
finalidade legal e institucional, impondo-se à autoridade competente invalidá-la por vício de ilegalidade. 

Nesse sentido, se faz necessário explanarmos sobre o Princípio da Razoabilidade, sendo este a 
imposição de limites à discricionariedade administrativa, estabelecendo dessa forma que os atos da administração pública 
no exercício de atos discricionários devem atuar de forma racional, sensata e coerente com a finalidade almejada. 

Diogo Moreira Neto, ao tratar deste princípio explica que: 
 

O que se pretende é considerar se determinada decisão, atribuída ao 
Poder Público, de integrar discricionariamente uma norma, contribuirá 
efetivamente para um satisfatório atendimento dos interesses públicos. 

Maria Silvia, conclui ser o princípio da razoabilidade “um dos principais limites à discricionariedade 
da administração pública”. 



Sendo este a busca insistente de que possamos proibir excessos desarrazoados, por meio do 
comparativo entre os meios e os fins da atuação administrativa, a fim de se evitar restrições abusivas ou até mesmo 
desnecessárias. 

A exigência no texto do Edital Anexo I do Termo de Referência “Potência de motor de no 
mínimo 95HP a 100HP” Ocorre que, a Escavadeira Hidráulica o qual a Requerente pretende apresentar, possui 
“potência de motor de 93HP”. 

A diferença da Potência de Motor requerida pelo edital e a apresentada é irrisória. Sendo assim, 
entendemos que a diferença apresentada não impacta a ponto de poder restringir a participação de um licitante, em se 
tratando de bens tão comuns. Assim, pedimos que esta Administração reconheça tal irrisoriedade e aceite a Escavadeira 
Hidráulica ora ofertado, definindo como “Potência de motor de no mínimo 93HP”. 

Insurge-se, portanto, a impugnante, quanto à exigência de potência de motor de no mínimo 95 HP 
a 100 HP, uma vez que o entendimento adotado encontra-se ultrapassado, não se coadunando com a mais moderna 
tecnologia, pois a busca pelo melhor, corroborado com as exigências de controle dos poluentes dos motores fez com que 
as fabricantes adotem motores menores e mais potentes, trazendo melhores benefício, pois disponibilizam respostas mais 
rápidas, à medida que tem seu torque máximo em baixas rotações, e justamente por se tratar de motores menores 
possuem uma relação peso x potência maior que as de motores com a mesma potência aspirados, resultando em 
motorização mais econômica, silenciosa e principalmente eficiente. 
 
 
DA EXIGENCIA DE CLAUSULA RESTRITIVA SEM A DEVIDA INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA  
 
 

O princípio da motivação determina que a autoridade administrativa deve apresentar as razões 
que a levaram a tomar uma decisão. A motivação é uma exigência do Estado de Direito, ao qual é inerente, entre outros 
direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundada, motivada, com explicitação dos motivos. Sem a explicitação 
dos motivos torna-se extremamente difícil sindicar, sopesar ou aferir a correção daquilo que foi decidido, por isso, é 
essencial que se apontem os fatos, as inferências feitas e os fundamentos da decisão. A falta de motivação no ato 
discricionário abre a possibilidade de ocorrência de desvio ou abuso de poder, dada a dificuldade ou, mesmo, a 
impossibilidade de efetivo controle judicial, pois, pela motivação, é possível aferir a verdadeira intenção do agente. A 
Constituição Federal não admite que as licitações contenham cláusulas restritivas à participação dos interessados: art. 37, 
XXI:  

Constituição Federal de 1988 Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998). 

XI - 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. (Regulamento) Esta disposição é 
repetida no art. 3º, § 1º, I, da Lei n. 8.663/93:  

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.  

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. 



(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) 
(Regulamento)  

§ 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; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)  

Então, por disposição constitucional e legal, as únicas exigências que a administração pode fazer 
dos interessados em licitar são aquelas indispensáveis ao cumprimento do contrato, sob pena de violação do princípio da 
competitividade. Diante do principio relembrado e da ordem Constitucional, cabe à administração, fundamentar a 
conveniência e a relevância publica da exigência de veiculo com direção hidráulica para a efetiva prestação junto a 
população e de seu caráter indispensável. Apresentar o nexo de causalidade entre o critério técnico exigido e/ou 
pontuável e o benefício em termos de favorecimento ao alcance do objetivo da contratação, que devem estar claramente 
demonstrados e fundamentados no processo. 

Ademais, cumpre trazer à baila decisões sobre casos análogos pelo TCU: 

TCU - Acórdão 2079/2005 - 1a Câmara - "9.3.1. abstenha-se de incluir nos 
instrumentos convocatórios condições não justificadas que restrinjam o 
caráter competitivo das licitações, em atendimento ao disposto no art. 3° 
da Lei n° 8.666/93;". 

 TCU - Decisão 369/1999 - Plenário - "8,2.6 abstenha-se de impor, em 
futuros editais de licitações, restrições ao caráter competitivo do 
certame e que limitem a participação de empresas capazes de 
fornecer o objeto buscado pela Administração Pública, consoante reza o 
art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/93;"  

TCU- Acórdão 1580/2005 - 1a Câmara - "Observe o § Io, inciso I, do art. 
3o da Lei 8.666/1993, de forma a adequadamente justificar a inclusão de 
cláusulas editalícias que possam restringir o universo de licitantes."  

Se não bastassem os fundamentos supra, é de suma importância mencionar o entendimento do 
renomado doutrinador Marcal Justen Filho, que em sua obra Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos 
13ª edição, transparece que: 

"O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para seleção 
da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não rigorosas, isso 
dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir. 
Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a seleção da 
proposta mais vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda 
indiretamente. prejudiquem o caráter "competitivo" da licitação" (grifo 
nosso) 

 
DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
 
 

A impugnante possui interesse em participar do Certame, todavia, entende que as exigências 
contidas no edital, conforme supra exposto, viola o princípio da ampla competitividade e do interesse público, uma vez 
que restringe de sobremaneira o número de participantes na licitação e macula a aplicação da legislação pertinente. Na 
forma em que se encontra, apresenta um prejuízo extremo ao caráter competitivo da licitação e, principalmente a 
supremacia do interesse público, bem como um descompasso a melhor doutrina aplicada à espécie. 



Assim, inegável que a manutenção do edital em comento ensejará uma violação evidente ao 
princípio da igualdade e legalidade, uma vez que restringirá demasiadamente o número de licitantes que participariam do 
certame, o que, obviamente prejudicaria os interesses da Administração e ofende de sobremaneira a legislação aplicável. 

Frise-se. A retirada das exigências supra apontadas, da presente licitação não trará qualquer 
prejuízo à Administração, muito ao revés, traria diversas vantagens, uma vez que haveria uma maior concorrência, com a 
abertura dos critérios de modo a açambarcar as empresas instaladas no Estado do Paraná.  

Não se pode olvidar que nosso sistema licitatório tem por escopo escolher a proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública, bem como propiciar a todos os particulares, condições de contratar com a 
Administração, de maneira isonômica.  

Dada à meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado, pelo mero cotejo 
com a letra fria da lei, legítima é a intenção da licitante em proteger o erário público de possíveis prejuízos, visto que é de 
obrigação dos agentes públicos zelar pela probidade e legalidade nos procedimentos, bem como se pautar pelos 
princípios da publicidade, eficiência e economicidade nos procedimentos administrativos bem como em seus resultados. 

 
 
DO PEDIDO 
 
 
Diante do exposto, requer: 

 

a)  Seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO e julgada procedente, tendo em vista sua 
tempestividade; 
 

b)  Que a Administração Pública proceda às retificações do Edital dadas a argumentações supra 
relacionadas, com a consequente republicação do mesmo, através de instrumento 
modificativo com a alteração de “potencia de motor de no mínimo 95 HP a 100HP”, para 
“potencia de motor de no mínimo 93 HP” de forma a garantir a ampla competitividade do 
certame, atendendo assim aos princípios do melhor aproveitamento dos recursos e da 
competitividade. 

 

Gratos pela atenção, a Impugnante aguarda pelas providências cabíveis, colocando-se à 
disposição por meio do endereço eletrônico rosi@ferronato.net ou telefone (63) 3233-6069, para dirimir quaisquer outras 
dúvidas e desde já somos gratos. 

 

Termos em que,  
Espera o deferimento.  
Palmas/TO, 05 de novembro de 2018. 

 
 

 
Rosilene Luzia Perin 
RG. 7240.211-1 SSP-PR e CPF 031.513.669-37 
OAB/TO 8674 
 


