
 
 

 

ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO – 
CIL/ADS – DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZONIA 

– ANDRÉ A. L. RIBEIRO – DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REF.:  PREGÃO PRESENCIAL N º 003/2022. 
 
  PROCESSO N º 01.04.018502.000274/2022-96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.177.886/0001-72, estabelecida à Rua Botucatu, 200 – A 
– bairro Jardim Nossa Senhora D’Ajuda – município de Itaquaquecetuba - Estado de São Paulo – 
doravante denominada IMPUGNANTE, vem, por intermédio do seu representante infra assinado, 
tempestivamente à presença de V.Sas, com fundamento na Cláusula nº 10 – IMPUGNAÇÃO DO ATO 
CONVOCATÓRIO - item 10.1 do edital supramencionado, oferecer IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelas 
razões de fato e de direito adiante elencadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
01-) DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 
A IMPUGNANTE eleva sua consideração a esta r. Comissão de Licitações e esclarece que o 

objetivo desta impugnação ao edital em referência não é o de procrastinar o bom e regular andamento 
do processo, mas sim evidenciar a esta r. Comissão o ponto que necessita ser revisto, pois se mantido 
provocarÁ a violação dos princípios e regras que regulam o processo licitatório, de forma especial, o 
Princípio da Competitividade e o da Economicidade. 

 
A IMPUGNAÇÃO oferecida é sustentada pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da 

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade e 
principalmente, do Julgamento Objetivo, e tem a intenção de: 
 
- Garantir o orçamento correto para todos os itens da proposta de preço; 
 
- Garantir a saúde da equação econômico-financeiras das partes; 
 
- Evitar a desclassificação por omissão de informação ou informação errônea; 
 
- Garantir a qualidade dos serviços do objeto pela Contratada; 
 
- Alterar redação no edital, cláusula referente à exigência de prazo de entrega;  
 

Preliminarmente faz-se necessário que as razões aqui formuladas sejam processadas e, se não 
forem acolhidas, sejam motivadamente respondidas, não sem antes, ser apresentada à apreciação da D. 
Autoridade Superiora, consoante ao que rege o Princípio Constitucional de petição (CF/88, art. 5º, inc. 
LV). 

  
 É o ensinamento do ilustre professor José Afonso da Silva (Direito Constitucional Positivo, ed. 
1.989, pág. 382): 

"É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de 
eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de 
pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la 
com a devida motivação." 

 

02-) DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO  
 

Estando prevista a abertura da sessão para o dia 04 de maio de 2022, conforme informado no 
Preâmbulo do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, item 1.9, e considerando que a 
presente IMPUGNAÇÃO está sendo formulada na conformidade do prazo estabelecido no Item n º 10.1 
do Edital, isto é, até o  quinto dia útil que antecede à data fixada para abertura dos envelopes, encontra-
se a presente Impugnação perfeitamente interposta dentro do prazo legal estabelecido para tal.  

 

 

03-) DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A PRESENTE IMPUGNAÇÃO  
 

Trata-se de licitação pública, na modalidade Pregão Presencial, para Registro de Preço visando 
a Aquisição e Instalação de Máquinas de Fabricação de Gelo e geradores de energia fotovoltaica off e 
on-grade para atender as demandas dos programas institucionais da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas — ADS, na capital e interior.  
 



 
 

 

Ocorre que, a IMPUGNANTE, ao analisar as cláusulas e condições para a participação no 
Pregão Presencial nº 003/2022, deparou-se com exigência no referido edital que identificamos como 
ponto que violam a ampla concorrência, merecedores de análise e revisão por esta ilustre Administração, 
que se continuados poderão afrontar sobremaneira os pressupostos legais insertos na Lei nº 8.666/93.  
 

Dessa forma, com objetivo de trazer melhor clareza na execução deste processo licitatório, 
obedecendo ao princípio básico da legalidade, atribuído sua obrigatoriedade não somente pela 
Constituição Federal de 1988, mas também pelas normas gerais dos procedimentos licitatórios, 
requeremos a análise e acolhimento da presente impugnação.  
 

Acerca dos princípios que norteiam o procedimento licitatório, vejamos o que dispõe a 
Constituição Federal:  
 

“Constituição da República Federativa do Brasil 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”.  

 
Da análise do dispositivo legal, verifica-se que a Administração Pública deve respeitar os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ademais, a Constituição 
Federal também exige que as obras, serviços, compras e alienações sejam precedidas de processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os participantes (art. 37, inciso XXI).  
 

No mesmo sentido dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e o Decreto nº 3.555/200:  
 

“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”.  

 
“Decreto n° 3.555, de 8 de Agôsto de 2000  
 
Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente 
condicionada aos princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios 
correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, 
proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e 
comparação objetiva das propostas”.  

 
Nesse contexto, a IMPUGNANTE, visando evitar que a Administração Pública infrinja o Princípio 

da Ampla Concorrência, da Legalidade, da Eficiência, da Impessoalidade e da Igualdade, ao solicitar um 
prazo de entrega “excludente” e “restritivo”, vem formalmente à presença dessa Administração 
solicitar a dilatação do prazo de entrega:  

 

04-) PRAZO DE ENTREGA EXCESSIVAMENTE CURTO  
 

Está sendo informado no TERMO DE REFERÊNCIA – Cláusula 2 – Item n º 2.1.3, o seguinte: 
 



 
 

 

“2.1.3 - O prazo de entrega será de 5 (cinco) dias contados a partir 

da emissão da ordem de entrega de material”. 
 

 

05-) DO DIREITO  
 
 

Quanto ao prazo de entrega não ser superior a 05 (cinco) dias corridos, conforme ensina Hely 
Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., Malheiros, p. 264),  

 
“O descumprimento dos princípios descaracteriza o instituto da 
licitação e, principalmente, o resultado seletivo da busca da melhor 
proposta para o Poder Público”.  

 

Como é cediço, então, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do maior número de 
licitantes de todo território nacional. Dessa forma, o edital deve estabelecer um prazo razoável para a 
entrega das mercadorias licitadas como forma de ser respeitado o Princípio da Livre Concorrência.  

 
Nesse sentido, é importante a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:  
 

“No § 1 º, Inciso I, do mesmo artigo 3º , está implícito outro 
princípio da licitação, que é o da competitividade decorrente do 
princípio da isonomia: é vedado aos agentes públicos !admitir, 
prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que sede, impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato”.  
 

Por conseguinte, devem ser transcritas as melhores doutrinas a respeito dos supracitados 
princípios, os quais são inerentes a todo processo licitatório:  

 
Do Amplo Acesso à Licitação (Competitividade), segundo a melhor doutrina de Marçal Justen 

Filho:  
 

“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”.  

 
“O STJ já decidiu que as regras do procedimento licitatório devem 
ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à 
Administração e aos interessados no certame, possibilitem a 
participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja 
possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais 
vantajosa” 

 
E, por derradeiro, da Finalidade, citando-se a obra de ninguém menos que Diógenes Gasparini:  
 

“Duas são as finalidades da licitação. De fato, a licitação visa 
proporcionar, em primeiro lugar, às pessoas a ela submetidas, a 
contratar com essas pessoas, consoante estabelece especialmente 
em termos financeiros aos interesses da entidade licitante, e, em 
segundo lugar, dar igual oportunidade aos que desejam contratar 
com essas pessoas, consoante estabelece o artigo 3 º da Lei 

Federal n º b8.666/93”.  
 

Assim, no edital há que constar um prazo muito superior ao estipulado, levando-se em 
consideração a distância do domicílio da IMPUGNANTE ao da sede da Impugnada, para não ser ferido 
os Princípios acima indicados. Desta maneira, faz-se mister explicar que o transporte das mercadorias, 
desde a sede da Impugnante até o seu destino, impõe a dilatação dos prazos fixados no edital. Não 



 
 

 

obstante, ainda, é o fato de que a presente modalidade de licitação se trata de Pregão Presencial para 
Registro de Preços pelo período de 12 meses. Ora, se o prazo de validade da Ata de Registro de Preços 
é tão extenso, como pode ser o prazo de entrega dos materiais solicitados tão curto. Portanto, para que 
não sejam feridos os princípios supramencionados, é de suma importância a dilatação do prazo médio 
de entrega entre 45 (quarenta e cinco) a 60 (sessenta) corridos, a partir do recebimento da solicitação de 
fornecimento. 

 
A sistemática não demanda raciocínios maiores, pois o prazo exíguo para entrega dos 

equipamentos certamente afastará a adesão de vários licitantes interessados em contratar com o r. 
Órgão. Por consequência, o objetivo magno da realização de certames licitatórios, qual seja, a seleção 
da melhor proposta, não será alcançada.   

 
Fazendo uma análise superficial e simplória no que diz respeito à LOGÍSTICA, somente na 

busca de exemplificar a inviabilidade de curto prazo de entrega, podemos constatar que: 
 
Em um prazo de 05 (cinco) dias para entregar qualquer produto no Município de destino - 

Manaus – AM – distante aproximadamente 3.900 (três mil e novecentos) kms da sede da 
IMPUGNANTE, e, baseado  no fato de que um motorista pode rodar, de acordo com legislação 
trabalhista vigente, 8 (oito) horas por dia, podendo fazer até 2 (duas) horas extras, e que deve respeitar 1 
(uma) hora de almoço, e intervalos de 30 (trinta) minutos a cada 4 (quatro) horas rodadas, restariam a 
grossíssimo modo 8 (oito) horas para serem efetivamente “rodadas” num dia, o que resultaria no 
seguinte: 

 
90 kms/hora X 8 (oito) horas = 720 kms/dia; 
 
720 kms/dia X 5 (cinco) dias = 3.600 kms 
 
Nessa linha, considerando uma viagem de transporte perfeita, sem qualquer tipo de 

intercorrência, sem paradas, sem trânsito, a uma velocidade cruzeiro de 90 (noventa quilômetros por 
hora) que é a velocidade máxima de rodagem permitida para caminhões, em 5 (cinco) dias, que é o 
prazo de entrega proposto pelo presente Edital impugnado, nossa empresa não teria como completar o 
prazo ora estipulado, o que é completamente contrário aos princípios norteadores do direito 
administrativo, inclusive ao principio da razoabilidade, mesmo porque, ainda existe o prazo necessário 
para fabricação dos equipamentos. 
 

Não menos importante, é o fato de que, caso fosse mantida, no edital de licitação, a exigência de 
que o objeto seja entregue em no máximo 05 (cinco) dias corridos, além de facilitar as empresas com 
sede no local onde se realizará tal licitação, esta exigência infringiria os Princípios do Amplo Acesso à 
Licitação, Livre Concorrência, Legalidade, Impessoalidade entre outros.  

 
Considerar-se-á da mesma forma, o TERMO DE REFERÊNCIA, em sua Cláusula 3 – Item 3.1, 

onde determina que deverá ser seguida as boas práticas de fabricação que regula a higiene, e que 
propicie as condições necessárias para a estocagem e conservação do pescado. Em razão dos futuros 
locais de destino, a Administração, opta para que o sistema de geração de energia ocorra através de 
Kit’s (LOTE N º 2), que captam a energia solar, dispensando o uso de baterias.  

 
Assim, se por um lado a Administração estabelece requisitos indispensáveis à garantia de uma 

perfeita execução do contrato, desconsidera que, para cumprir esses requisitos torna-se necessária a 
participação de setores técnicos, representados por engenheiros, que irão elaborar os projetos dos 
equipamentos, ferramentas, máquinas específicas, com a finalidade de planejar, aplicar e controlar 
procedimentos de instalação, conforme normas técnicas relacionadas à segurança, controlar processos 
de fabricação, aplicar técnicas de medição e ensaios e especificar materiais para construção mecânica 
entre outras atribuições, razão pela qual o prazo determinado de apenas 5 (cinco) dias para entrega dos 
equipamentos tornar-se extremamente discricionário.  
 

Por fim, considerando que o Edital do Pregão Presencial n ª 003/2022 foi aberta a ampla 
participação das empresas situadas no Brasil, e, em razão das justificativas ora apresentadas, cabe o 



 
 

 

bom senso de ampliar o prazo para a entrega dos equipamentos, considerando-se como adequado entre 
45/60 dias, após o recebimento do pedido respectivo. 
 

06-) DO PEDIDO  
 

Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta Impugnante, requer, com 
supedâneo na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes, 
o recebimento, análise e admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado no assunto 
ora impugnado.  
 

Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando 
quais os fundamentos legais e principalmente técnicos que embasaram a decisão do Sr. Pregoeiro, para 
que possamos encaminhar tal decisão aos órgãos fiscalizadores, afim de que os mesmos tomem as 
devidas providências, ou seja o cancelamento do Edital.  
 
 
 
Nestes Termos,  
 
 
 
 
Pede e espera deferimento 

 

 

   

 


