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São João Bat ista do Glória,  26 de outubro de 2020 

 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal  de São João Batista do Glória/MG  
Pça. Belo Horizonte, 2,  Centro –  CEP 37.920-000 
 
 
 
 
A/C: Sr.  Pregoeiro  

 
 
 
 

Ref. :  Procedimento Licitatório  nº 1097/2020 
 
 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especial izada para execução do projeto de modernização 
do Parque Luminotécnico visando a adequação da i luminação públ ica com uti l ização de 
luminárias LED, com elaboração de projeto executivo de distribuição e substituição da 
i luminação pública em vias e áreas públicas dentro do per ímetro urbano do Município de 
São João Bat ista do Glória/MG  
 
 
 

UNICOBA ENERGIA S/A, pessoa jur ídica de direito privado, devidamente ex istente e 

constituída de acordo com as leis do Brasi l ,  com sede na Cidade de Extrema, Estado de 

Minas Gerais,  na Rua Josepha Gomes de Souza, nº 302, Distrito Industrial  Pires I I ,  CEP:  

37640-000, inscrita  no CNPJ/MF sob o nº.  23.650.282/0001 -78 (“Unicoba”),  nesse ato 

representada na forma de seu Estatuto Social ,  vem, respeitosamente, à presença de V.Sas. , 

apresentar a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL ,  consoante lhe faculta a legislação 

pertinente e o sobredito Edital,  por meio de disposição contida no ato de convocação 

epigrafado, conforme adiante se especif ica.   

Pelos motivos e fatos a seguir expostos:  

1. DA TEMPESTIVIDADE 
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Conforme se extrai  do texto do Edital,  qualquer impugnação deverá ser apresentad a na 

forma e prazos abaixo descritos:  

 
 

 

Assim, sendo própria  e tempestiva a presente peça deve, como medida de l isura,  ser 

apreciada e respondida.  

2. DA IMPUGNAÇÃO 

– a extrema especificação dos produtos gera o direcionamento do certame – 

Consta do instrumento convocatório em seu bojo,  exigência manifestament e i legal,  uma 

vez que reduz a competitividade do certame, conduzindo dita exigência a um único 

fornecedor,  em total  afronta ao princípio da legalidade, isonomia,  competitividade  e 

verif icação da proposta mais vantajosa à administração pública,  bem como do interesse 

público .  Veja-se:  
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É certo o esforço dessa equipe de l ic itação d esta I lustre  Prefeitura na elaboração de um 

edital  com prest íg io aos produtos de qualidade e desempenho, que atenda aos princípios 

legal idade, isonomia,  competit iv idade e da proposta mais vantajosa à administração 

pública,  tudo isso a favor do interesse públ ico.  

No entanto, a  extrema especif icação do produto gera,  ainda que involuntar iamente, o 

direc ionamento do certame à luminária  que somente poderia ser fornecida por um único 

concorrente, o que não se pode admit ir.  

Vale dizer que a Administração Pública deve sempre observar os princ ípios da isonomia e 

da impessoal idade, notadamente no âmbito de processos de l ic itação. Nesse sentido, à  luz 

dos arts .  5º,  I ,  e 37 da Constituição Federal,  leciona Dora Maria de O. Ramos:  

“A proibição de que a Administração diri ja o procedimento licitatório de 

forma a escolher determinada marca é um corolário do princípio da 

igualdade, assegurado pela Constituição Federal,  art.  37,  inc.  XXI, e previsto 

na Lei  n.  8.666/93, art.  3o.  Ademais,  do próprio texto do legislador ordinário 

extrai-se que é vedada a inclusão de cláusulas que a comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame  (art.  3o, § 1o, inc.  

I ) .”  (Temas polêmicos sobre l ic itações e  contratos,  5a ed,  São Paulo,  

Malheiros,  2001, p.  67.)  (g.n)  

No mesmo diapasão, Marçal  Justen Fi lho e José Cretel la Jr,  respectivamente, destacam que 

a Lei  de Licitações proíbe o favorecimento a qualquer potencial  l ic itante, em detrimento 

dos demais:  

“Os proponentes devem estar em absoluto pé de igualdade. Nenhuma 

preferência,  nenhum favoritismo. Com efeito,  as condições impostas aos 

l icitantes devem ser as mesmas, cabendo preferência ao proponente que 

melhores condições oferecer.” (Direito Administrativo Brasi le iro,  2a ed, Rio  

de Janeiro,  Forense, 2002, p.  443)  (g.n.)  

Por conseguinte,  a imposição de restr ições imotivadas ao objeto l ic itado, torna o Edital,  

neste aspecto, passível de nul idade, como ensina Celso Antônio Bandeira  de Mello:  
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“Podem ser mencionados os seguintes vícios ensejadores de nulidade do 

edital:  a)  indicação defeituosa ou delimitação incorreta do universo de 

propostas –  por ser imprecisa e obscura a identif icação do objeto,  impedindo 

seu exato reconhecimento,  ou por inadequada especif icação dele. Isto  

ocorrerá quando a especif icação for insuf iciente,  tornando incotejáveis as  

propostas,  ou quando excessiva,  de molde a al i jar discr iminatoriamente 

concorrentes em benefício de alguns ou de algum interessado. Neste s últ imos 

casos haverá defeito na delimitação do universo de propostas admissíveis;”  

(Curso de Direito Administrativo, 14a ed. ,  São Paulo,  Malheiros,  2002, p.  

522).  

De se ver,  portanto, que as especif icações definidas no Edital  não se justi f icam, seja do 

ponto de vista técnico ou do ponto de vista de eficiência e economia que devem reger as 

contratações da Administração Pública.  

Diante do exposto,  mostra-se necessár ia a retif icação do Edital  para afastar  o 

direc ionamento indicado, assim como as referências  a produtos de um determinado 

concorrente.  

3. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO  

Diante de todo o  exposto e considerando o princ ipal fundamento do processo l ic itatório,  

que visa permitir  a participação do maior número possível  de pretendentes a contratar 

com a administração pública em um processo seletivo que lhes permita igualdade de 

condições,  fazendo assim com que o Poder Público possa pactuar  com aquele que lhe 

ofereça melhores condições técnicas e  econômicas,  com a segurança e x igida, mostra-se 

necessár ia a adequaç ão e correção indicada no item acima para adequação do Edital .  

De fato, conforme detalhadamente abordadas ac ima, as  exigências do Edital  não fazem 

sentido do ponto de vista técnico, e,  na prática,  servem apenas para re stringir  

desnecessariamente e  de forma i legít ima o universo de l ic itantes.  

Assim, requer a V.Sa. se digne receber a presente Impugnação, de modo a suspender a 

realização do certame até seu julgamento f inal e,  no mérito,  pugna -se pela alteração do 

descrit ivo apresentado pelo Edital  indiv idualmente atacado, de modo a não restringir 
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e/ou comprometer a qualidade do produto, mas ao mesmo tempo ampliar o  leque de 

possíveis l ic itantes.  

Caso não entenda pela adequação do edital ,  o que se admite apenas para argument ar,  

pugna-se pela emissão de parecer informando quais os fundamentos legais e técnicos 

embasaram a restrição imposta,  ass im como a decisão do I lmo. Pregoeiro.  

Por f im, reputando a impugnação como mecanismo de substancial  mister para o correto 

desenvolvimento do certame, rogamos, seja  a mesma acolhida dentro do prazo legal ,  a  

contar do seu recebimento.  

Sem mais para o momento, subscrevemo -nos.  

Atenciosamente,  

 

 

UNICOBA ENERGIA S/A 
Jorge Luiz de Souza  –  Coordenador de Lic itações  
RG nº 29.147.744-6 /  CPF/MF nº 214.872.718-40 
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