
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO  
DESTA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO  
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022 
 
 
A empresa RB Comunicação Visual Eireli, com inscrição no CPF/CNPJ n.º 27.232.288/0001-86, residente/sediada na Av. 
Segismundo Pereira -2133 – Santa Mônica – Uberlândia - MG, neste ato negocial representada por seu representante legal 

Renato Augusto de Assunção Ribeiro, portador da cédula de identidade MG-18.493.354 PC MG, CPF n°113.993.006-01 , vem à 
presença de V. Exa., apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL diante das razões de fato e de direito adiante explicitadas.  
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 
Preliminarmente, é de se assinalar que a presente impugnação é tempestiva, tendo em vista que a data marcada para 
a sessão de abertura da licitação é 02/08/2022  , e hoje é dia 27/07/2022  , portanto antes da data de abertura das 
propostas: 
 
 
 
 DA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE 
 
 O princípio da isonomia tem fundamento no art. 5ºda Constituição Federal e está preceituado no art.3º da Lei nº. 
8.666/93 cujo teor transcreve abaixo:  

“Art.3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia  e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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. 
”§1º É vedado aos agentes públicos: I –admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustem 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;  

 
A seguir, nos motivos da impugnação perceber-se-á claramente a não observância dos referidos princípios, pois as 
exigências contidas nos editais de licitação devem ser isonômicas, garantindo a participação de todas as empresas 
que tem real condição de fornecimento, e serem razoáveis e proporcionais ao objeto licitado.  
 
 
DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO 
 



 

Nossa empresa interpõe IMPUGNAÇÃO ao pregão eletrônico 05/2022  , referente o prazo de 
envio das mercadorias descritos em edital  
De 07 (sete) dias corridos,  , pois, informamos que nossos fornecedores solicitam um prazo 

MINIMO de 5 dias uteis para realização da entrega da matéria prima a nossa empresa, e as 
transportadoras para realização de entrega à administração pública um prazo MINIMO de 7 dias 
uteis, pela distância de nosso município (UBERLÂNDIA – MG ) ao município da Administração 

Pública  da UEMASUL , Totalizando um total de 12 dias uteis. E mesmo que haja preferência 
por empresas próximas e impossível produzir o material, seus acabamentos e quantitativos 

descritos no referido edital em apenas 7 dias corridos, mesmo para empresas que tenham 
estoque de insumos e possuam parque gráfico completo.  

 
 
DO PEDIDO  
 
Em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e economicidade, pede que Vossa Senhoria se digne rever os 
Atos deste Órgão, como possibilita a Lei, e, por justiça:  

a) Seja ‘’DEFERIDO’’ nossa solicitação de prorrogação de prazo da entrega da mercadoria, para no mínimo 12 dias 
uteis e participação de empresas no âmbito nacional,  com intuito de ampliação da disputa e a participação de 
empresas especializadas pelo fornecimento que comprovadamente reúnam condições para licitar e contratar com 
este Órgão, observadas as questões de garantias, especificação e qualidade, bem como todas as normas técnicas 
brasileiras vigentes;  

CONCLUSÃO  

Pelo exposto, espera a empresa impugnante. O acolhimento e provimento da presente impugnação, a fim de que se 
corrijam os vícios detectados no Edital, fazendo-se valer então os princípios acima expostos e, na forma da lei, 
proceder aos procedimentos necessários à redesignação da data do certame. 

Termos no quais, pede deferimento. 

 

Uberlândia, 27 de Julho de 2022. 

 

____________________________________________________ 
RB Comunicação Visual Eireli  CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 

 RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO  
RG: MG18493354 PC-MG  / CPF n° 113.993.006-01 

Proprietário 
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