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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Juruaia, 16 de Setembroo de 2019. 

 

 

Ilmos. Srs. Componentes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Monte Belo - MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° 123/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019 

 

 

 

A empresa ADRIANE ELIAS BUENO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº  10.358.486/0001-98, com sede na Estrada Sitio Areias, 3100, Bairro 

Areias, Cidade de Juruaia, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.805-000, Tel: (35) 9-9193-

4674, por seu representante legal infra assinado, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei 

nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de 

 

 

I M P U G N A R  

 

os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade 

seguinte: 

 

I – DOS FATOS 

 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o 

respectivo Edital, conforme documento anexo. 

 

Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a 

exigência formulada no item nº 1 do Anexo I – TERMO DE REFERENCIA, que vem 

assim redacionada quando trata dos PRODUTOS/ESPECIFICAÇÕES: 
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Item: 02 
Geladeira/ Refrigerador com as seguintes 
especificações: 
Capacidade: Mínimo de 280 litros 
Sistema de refrigeração – Fros free. 
Consumo aproximado de energia: 37,5. 
Cor: Branca. 
Aço/Cobre/Policarbonato/Fixo. 
Congelamento rápido: Sim – 
Compartimento extra fino: Sim. 
Gavetas: Sim – extra fria. 
Porta latas: 1 
Porta ovos: 1. 
Portas: 1. 
Alarme sonoro na porta: Sim. 
Recipiente para bebidas geladas: Sim. 
Controle de temperatura externo: Sim. 
Desodorizador: Sim. 
Capacidade total líquida: 280L. 
Capacidade de armazenamento freezer: 48l. 
Capacidade de armazenamento refrigerador: 
275l. 
De 301 a 400 l: sim. 
Voltagem: 110v. 
Acompanha Manual de Instruções 
Dimensões aproximadas: (altura x largura  
x comprimento): 159 x 60.2 x 54cm. 
Peso: 54K 

R$ 2.607,50  R$ 7.822,5 

 

 

Sucede que, tal exigência é bastante confusa, pois hora solicita um refrigerador de no 

mínimo 280 litros, hora solicita um refrigerador de no mínimo 323 litros (somando-se a 

capacidade do freezer e a capacidade do refrigerador e hora solicita um refrigerador com 

capacidade entre 301 a 400 litros. 

II – DA ILEGALIDADE 

 

De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, 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 e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, da sede 

ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
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circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato; 

  

Ora, na medida que o Edital está a exigir as especificações descriminadas anteriormente, 

não resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita consigna cláusula 

manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter competitivo que deve presidir toda 

e qualquer licitação, pois está direcionando claramente o equipamento para uma marca em 

especifico. 

 

Dada a meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado, pelo mero 

cotejo com a letra fria da lei, despiciendo é arrostar cometimentos doutrinários ou o 

posicionamento de nossos Pretórios. 

 

III – DAS PROVIDENICAS 

Em face do exposto, a impugnante, toma liberdade de apresentar sugestão de descritivo 

técnico que outrora corrobore para que outros equipamentos de qualidade igual ou superior 

aos equipamentos da marca sthil, também possam contemplar/concorrer a esta licitação: 

 
Geladeira/ Refrigerador com as seguintes 
especificações: 
Capacidade: Mínimo de 323 litros 
Sistema de refrigeração – Fros free. 
Consumo aproximado de energia: 37,5. 
Cor: Branca. 
Aço/Cobre/Policarbonato/Fixo. 
Congelamento rápido: Sim – 
Compartimento extra fino: Sim. 
Gavetas: Sim – extra fria. 
Porta latas: 1 
Porta ovos: 1. 
Portas: 1. 
Alarme sonoro na porta: Sim. 
Recipiente para bebidas geladas: Sim. 
Controle de temperatura externo: Sim. 
Desodorizador: Sim. 
Capacidade total líquida: 323L. 
Capacidade de armazenamento freezer: 48l. 
Capacidade de armazenamento refrigerador: 275l. 
De 323 a 400 l: sim. 
Voltagem: 110v. 
Acompanha Manual de Instruções 
Dimensões aproximadas: (altura x largura  
x comprimento): 159 x 60.2 x 54cm. 
Peso: 54K 
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IV – DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com 

efeito para: 

 

- determinar a alteração do respectivo termo de referencia para o itens 2 do edital, 

escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 

4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

 

 

Juruaia, 16 de Setembro de 2019 

 

 

 

_________________________ 

Adriane Elias Bueno 

CPF: 016.296.776-47 

Proprietário 

 


