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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n.º 13/2012 

Impetrante: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL LTDA - n.º 80590045/0001-00 

 

Acolho a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial acima 

referido, que se seguem. 

 

 

1. DAS RAZÕES DA IMPETRANTE 

 

1) Da ilegalidade da exigência de apresentação prévia do 

CRV e ficha técnica dos equipamentos acoplados (mecânica operacional). 

Trata-se de uma exigência de Propriedade Prévia, basta a 

apresentação de declaração formal da disponibilidade dos veículos, é estritamente 

restritiva, e totalmente vedada pela legislação. 

2) Da ilegalidade da exigência de apresentação de Alvará 

de Prevenção contra incêndio e pânico – CBMMT – emitido pelo Corpo de Bombeiros 

Militares de Mato Grosso. 

A Impetrante alega não possuir instalações no Estado de 

Mato Grosso, como poderá apresentar o referido Alvará? 

As exigências relativas a propriedade e localização prévia, 

constantes no Edital, são totalmente ilegais e restritivas, e só trarão prejuízo a 

Administração, pois certamente reduzirão o universo de participantes no certame. 

3) Da não observância ao determinado no artigo 9º do 

Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001, que regulamenta o sistema de registro 

de preços. 

O Edital de licitação deverá contemplar o preço unitário 

máximo que a Administração se dispõe a pagar.  

 

 

2. DO PEDIDO DA IMPETRANTE 

  

 Requer que seja acolhida a presente Impugnação ao 

Edital do Pregão Presencial n. 13/2012, a fim de que o mesmo seja alterado, para 
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que seja alterado, para que sejam excluídas do mesmo as exigências acima 

impugnadas, uma vez que afronta literalmente o princípio da legalidade previsto no 

art, 3º da Lei n. 8.666/93, devolvendo-se o prazo de elaboração de propostas nos 

termos da Lei, com a conseqüente republicação do Edital.  

 

 

3. DA ANÁLISE 

 

O Pregão Presencial nº. 13/2012 foi suspenso para 

adequação do Edital e Termo de Referência no dia 29/05/2012, publicado 

no Site www.varzeagrande.mt.gov.br da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande. 

A equipe técnica da Secretaria da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande está analisando sua Impugnação para as 

adequações de seu pleito que for pertinente. 

Após as adequações será lançado no Site da 

Prefeitura o novo Edital e será devolvido o prazo, como determina o art. 

4º, inciso V da Lei 10.520/2002. 

Quanto ao pleito de n. 3, quanta alegação que o 

Edital de licitação deverá contemplar o preço máximo que a Administração 

se dispõe a pagar (art. 9º do Decreto n. 3.931/2001). 

Não procede, vez que, o erigir dos dispositivos 

relacionados com a matéria tratada conduzem à ilação de que, não 

obstante seja indispensável a exigência do orçamento e planilhas 

estimando o custo da contratação, esses escritos devem compor o 

processo licitatório, mas inexiste a obrigatoriedade de estarem anexados 

ao edital. 

Isso porque pela legislação especifica do pregão, os 

regimentos destacados tratam sobre o edital e o orçamento na seguinte 

conformidade: 

a) A fase preparatório contemplará que dos autos do 

procedimento constarão o orçamento (inciso III do art. 3º da Lei n. 

10.520/02). 

b) A fase externa observará a regra de que do edital 

constarão a autoridade competente que justificará a necessidade de 

contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os 
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critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as 

cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 

funcionamento (inciso III do art. 4º da Lei n. 10.520/02). 

c) Fala o regulamento aprovado pelo Decreto n. 

3.555/00 que os atos essenciais do pregão serão documentados ou 

juntados ao respectivo processo, compreendedo o termo de referência que 

conterá o orçamento estimativo de custos e planilhas de custos (incisos II 

e III do art. 8º., incisos II e III do art. 21). 

A contratação de que existem disposições na Lei do 

Pregão cuidando do fato afastam, pelas razões expostas anteriormente, a 

incidência das normas contidas na Lei de licitações. 

Portanto, não há obrigatoriedade de o orçamento 

acompanhar o edital de pregão. 

O Tribunal de Contas da União por muito tempo 

entendeu que era necessária que o orçamento fosse anexado ao edital, 

fulcrando as suas decições na aplicações do inciso II do § 2º do art. 40 da 

Lei n. 8.666/93. 

Recentemente, o TCU modificou seu posicionamento 

para fixar que, nos pregões, o licitador não está obrigado a anexar o 

orçamento ao edital, basta que o mesmo integre o respectivo processo 

administrativo de licitação, como ilustra o seguinte julgado: 

 

“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. 

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE LICITAÇÃO (...omissis...). 

INCOMPATIBILIDADE ENTRE DISPOSITIVOS DO EDITAL. 

CONTRATO. EXECUÇÃO. PROVIDÊNCIA PARCIAL. 

DETERMINAÇÕES. 

1. Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em 

planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um dos 

elementos obrigatórios do edital, devendo estar inserido 

obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. Ficará 

a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da 

oportunidade e conveniência de incluir esse orçamento no edital 

ou informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos 

interessados e os meios para obté-lo. 

2. A Lei 8.666/93 somente é aplicável aos pregões de forma 

subsidiária.”  
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 Face ao exposto e por todas as razões legais, decide este 

Pregoeiro julgar improcedente a presente impugnação com relação de que no 

Edital de licitação deverá contemplar o preço unitário máximo que a Administração 

se dispõe a pagar, seu 3º pedido.  

 

 
Várzea Grande – MT, 29 de maio de 2012. 

 

 

_________________________________ 
OTÁVIO GUIMARÃES REZENDE 

PREGOEIRO 


