
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 

 

 

 

MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ nº 04.526.944/0001-58, com sede na Avenida Paraná, nº 378, 

Catalão, Divinópolis-MG, CEP 35501-168, representada por Daniel de Freitas Mesquita, inscrito no 

CPF sob o nº 047.377.276-01, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 

Almirante Barroso, nº 235, Apto 104, Catalão, Divinópolis/MG, vem apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

pelos fatos e fundamentos que passa a alinhar. 

 

A licitação é procedimento administrativo previsto em lei, cuja realização tem como 

objetivo possibilitar à Administração Pública a obtenção da máxima vantajosidade nas contratações, 

mediante a disputa entre os possíveis fornecedores de bens e serviços. 

Além disso, o outro escopo da licitação é funcionar como verdadeira garantia aos 

pretensos fornecedores em relação à igualdade de oportunidades para contratar com o Poder Público. 

Diante desses dois objetivos, denota-se que o administrador público, ao publicar edital 

de licitação, deve se cercar dos cuidados necessários à fiel execução da lei, concretizando assim o 

interesse público. 

Para ser considerado correto e legal, o procedimento licitatório deve assegurar 

condições mínimas de exequibilidade do contrato e, ao mesmo tempo, propiciar ampla competição 

entre os pretensos fornecedores. Essa competição é tratada como verdadeiro princípio, ante seu 

potencial de gerar para a Administração condições mais favoráveis de contratação. 



 

 

 

 

Art. 3° 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. § 1° 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 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato;  

 

Pois bem. Diante da previsão legal acima colacionada, e considerando o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, conclui-se que as disposições editalícias definem regras 

para o desenrolar do certame licitatório, devendo respeitar fielmente os mandamentos legais. 

Ocorre que no procedimento licitatório nº 043/2021, Pregão Presencial nº 020/2021, a 

impugnante encontrou disposição editalícia que compromete a ampla concorrência entre os 

pretensos fornecedores, o que impacta diretamente a possibilidade de a Administração realizar as 

aquisições com a máxima vantajosidade. 

Conforme observa-se nos itens 4.7 do edital e 4 do Termo de referência há exigência de 

que o fornecedor tenha sede até 100km do município. A justificativa da exigência é a urgência na 

realização dos reparos, que levaria a uma situação em que o município se prontificaria a buscar a 

peça necessária ao conserto do veículo. 

Ocorre que, dessa iniciativa, decorrem dois problemas: 

 



 

 

A) O primeiro problema tem relação com a frustração do caráter competitivo da 

licitação, já que, definindo um raio para localização das licitantes, reduzirá drasticamente o número 

de empresas aptas a oferecer seus produtos. 

A despeito da boa intenção envolvida na iniciativa, verifica-se que há uma forte 

tendência de que o município não obtenha o melhor preço possível para aquisição das peças. 

Este impugnante não ignora a necessidade de entrega rápida das peças para que a frota 

municipal não fique prejudicada, entretanto não podemos deixar de observar o fato de que, 

existindo a definição de um prazo para a entrega das peças, e havendo previsão de penalidade pelo 

descumprimento, a exigência editalícia de que a licitante vencedora esteja localizada em um raio de 

100 km do Município de Monte Belo revela-se desarrazoada, e implica em restrição ao caráter 

competitivo. 

A título de exemplo, podemos citar o fato de que esta impugnante, embora esteja fora do 

raio de 100km, tem totais condições de entregar peças ao Município de Monte Belo nos exíguos 

prazos fixados no edital. Isso ocorre porque, sendo especializada no ramo, esta empresa possui 

estoque disponível bem como ampla rota de entregas na região. 

Sendo assim, não existe justificativa plausível para afastar da competição qualquer 

licitante que tenha condições de atender as necessidades do município. 

Manter a exigência nos moldes atuais causa prejuízo a esta impugnante, que poderia 

eventualmente fornecer as peças regularmente, e um prejuízo maior ainda ao município, que fica 

impedido de realizar as aquisições com máxima economicidade em razão da competitividade ente 

os licitantes. 

 

B) O segundo problema se relaciona ao fato de que, sendo o caso do município buscar a 

peça necessária no estabelecimento, haverá uma despesa de transporte a ser custeada pelo Poder 

Público. Tal despesa de deslocamento, somada ao valor da própria peça, anulará os descontos 

obtidos na licitação e transformará uma aquisição vantajosa em aquisição dispendiosa.  

Sendo assim, o mais vantajoso para o Município Licitante é exigir o pleno atendimento 

aos prazos previstos no edital, de forma a garantir a entrega no prazo estipulado sem ter que assumir 

custos adicionais na aquisição da peça. 

Veja que a manutenção do edital da forma que está privilegiará a empresa nos casos em 

que o conserto do veículo for urgente, pois transferirá o ônus do transporte da mercadoria para o 



 

 

município. Nesse caso, o Poder Público estaria, na realidade, pagando os custos de transporte em 

duplicidade, na medida em que o valor da peça contratado com o fornecedor já inclui o frete. 

 

Por todo o exposto, e visando o atendimento ao interesse público, requer sejam 

retificados os itens 4.7 do edital e 4 do Termo de referência, para: 

1- afastar, ou ao menos ampliar, a limitação geográfica exigida no edital, possibilitando 

a participação desta impugnante; 

2- atribuir exclusivamente ao fornecedor o ônus de entregar as peças solicitadas no 

prazo definido pela municipalidade. 

 

Divinópolis, 26 de abril de 2021. 

 

 

Daniel de Freitas Mesquita 
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