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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - RS 

 

 

 

Pregão Eletrônico Nº 65/2022 

 

CAMILA PAULA BERGAMO, inscrita no RG sob o nº 5.753.017 e CPF sob o nº 090.926.489-

90, com registro na OAB/SC sob o nº 48.558, estabelecimento profissional à Rua Doutor Maruri, nº 330, Apto 

302, Centro, Concórdia/SC, CEP: 89.700-065, endereço eletrônico camilabergamoadv@hotmail.com, vem, 

à presença de V.S.ª, com fulcro, no art. 41, § 1º, da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, 

tempestivamente apresentar a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, consoante os fatos e fundamentos 

que passa a expor: 

PRELIMINAR - DA TEMPESTIVIDADE 

Tendo em vista que a sessão pública está prevista para abertura na data de 25/11/2022, insta 

salientar que a impugnante está dentro do prazo para impugnar previsto no Art. 41, §2º da Lei Nº 8.666/93, 

qual seja, o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, e desta forma, a 

presente impugnação ao edital resta tempestiva.  

SÍNTESE DOS FATOS 

A presente impugnação diz respeito ao Edital de Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 

nº 65/2022, a realizar-se na data de 25/11/2022, proposto pela Comissão de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Agudo /RS, tendo como objeto a aquisição de pneus novos, conforme especificações do Edital 

e seus anexos.  
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Contudo, verificou-se que no texto editalicio possui cláusulas e condições que não se 

encontram de acordo com a legislação vigente, visto que restringem o universo de participantes que 

comercializam produtos importados e até mesmo de origem nacional.  

Dessa forma, requer o recebimento da presente impugnação, para que sejam aceitos os 

questionamentos abaixo elencados, para que seja garantido os princípios norteadores do processo licitatório, 

inclusive, o da ampla concorrência e proposta mais vantajosa para a Administração Pública.  

MÉRITO 

DA EXIGÊNCIA DE QUE OS PNEUS LICITADOS SEJAM DE LINHA DE MONTAGEM 

De acordo com as normas da ABNT, peças originais, são produzidas por “fabricante de 

autopeças que atende as MONTADORAS de veículos, porém que vendem ao mercado consumidor final 

através de distribuidores independentes e lojas de autopeças”.  

Contudo, a única capaz de licitar pneu de uma determinada marca que é utilizada na linha 

de montagem da montadora é ela própria, todavia, ocorre que as montadoras não divulgam de forma 

alguma quais as diversas marcas existentes no mercado atendem ou não sua produção.  

DESSA FORMA, RESTA COMPLETAMENTE EVIDENTE QUE A REQUISIÇÃO EDITALÍCIA 

ACABA POR DIRECIONAR O CERTAME ÀS MONTADORAS DE VEÍCULOS, E ÀS FABRICANTES DE 

PNEUS NACIONAIS, AO PASSO QUE OS PRODUTOS QUE A EMPRESA RECORRENTE LABORA SÃO 

IMPORTADOS, OU SEJA, NÃO POSSUEM FÁBRICA NO BRASIL E NEM SÃO HOMOLOGADOS POR 

MONTADORAS BRASILEIRAS.  

Considerando ainda que o processo licitatório se presta à garantia da observância do princípio 

constitucional da isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa, regras que afrontem a legalidade e/ou 

impeçam a correta elaboração de propostas devem ser bem esclarecidas, previamente à realização do 

certame, evitando sobrevida de eventual elemento prejudicial à competitividade.  

No presente caso, a exigência de que as peças sejam de linha de montagem, assim 

consideradas aquelas utilizadas pelas próprias montadoras em sua linha de produção, vai de encontro a 
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jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decisão Plenária de 08/06/2011, revisor e 

conselheiro Antônio Roque Citadini, segundo o qual:  

“(...) para a ABNT não existe diferença entre peça de reposição original, 
genuína e legítima. Para ela, o que importa para ser “legítima” é que a peça 
que tenha sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) 
e apresente as mesmas especificações técnicas da peça que substitui, 
ficando sem importância se a peça tem ou não a inclusão da logomarca das 
montadoras (...)”.  (Grifo nosso) 

Dessa forma, resta completamente evidente que o edital guerreado direcionou o certame para 

empresas com marcas de fabricação nacional e homologadas por montadoras, ao passo que exigiu que os 

pneus sejam peças de reposição original.  

ORA, RESTA COMPLETAMENTE EVIDENCIADA TAL ILEGALIDADE NO CERTAME.  

Os produtos fornecidos pela empresa recorrente possuem certificação do INMETRO, ou seja, 

estão completamente aptos a serem utilizados em território nacional, ao passo que no momento que entram 

em território brasileiro, referido órgão analisa qualidade e características do pneu, o que confere ao 

consumidor completa segurança na sua usabilidade.  

OU SEJA, INEXISTEM MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA REFERIDA EXIGÊNCIA NO 

CERTAME, AO PASSO QUE SEUS PRODUTOS POSSUEM TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

E DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO.  

Dessa forma, resta completamente evidente a inviabilidade da manutenção das referidas 

exigências no edital, devendo o mesmo ser reformado para que não constem mais ilegalidades que restringem 

a participação de empresas no certame.  

PEDIDOS 

Ante o exposto, requer-se:  

a) O recebimento da presente Impugnação ao Edital com o devido 

processamento aos autos do Processo Licitatório; 
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b) Seja devidamente julgado procedentes os pedidos formulados na 

Impugnação ao Edital, para o fim de retificar o edital nos seguintes termos:  

Item. 2.3. Os pneus deverão ser novos, originais de fábrica, primeira linha, 
usados em linha de produção de montadoras de veículos automotores, não 
podendo ser resultante de qualquer processo de remanufaturação, 
reciclagem, remodelagem, recapagem, recauchutagem, recuperação e ou 
que apresentem quaisquer outros defeitos ou peculiaridades que possam 
causar prejuízo ao uso normal. 

Seja excluída determinada exigência, conforme fundamentação supra. 

c) Seja determinada a republicação do edital, escoimando o vício atacado em 

face da exigência ilegal, com a observância e cumprimento do artigo 21, § 4º da 

Lei de Licitações.  

Nestes termos, pede deferimento. 

Concórdia,16 de novembro de 2022 

 

_____________________________ 
CAMILA BERGAMO 
OAB/SC 48.558 

 


