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COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL /UEMASUL 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

Processo Administrativo nº: 0070908/2022/UEMASUL. 

Pregão Eletrônico nº: 008/2022 – CSL/UEMASUL 

 

 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Cuida-se de resposta à impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 

008/2022 – CSL/UEMASUL, oposta pela empresa PENSALAB EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS S/A, CNPJ nº 01.382.559/0001-96, situada à Rua Minerva, nº 129 – Perdizes. 

São Paulo - SP.  

 

2. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Conforme se verifica dos autos, precisamente às fls. 236, a impugnação 

ao instrumento convocatório fora formalizada pela licitante acima nominada, através do 

Sistema de Gestão de Compras, do Estado do Maranhão, conforme disposto no Edital 

pertinente, aos 26/08/2022. 

 

Nos termos do artigo 24, do Decreto Federal nº.10.024/2019, 

“Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 

forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública.” 

 

Consoante o disposto no § 1º, do referido artigo, caberá ao Pregoeiro, 

auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos. 

 

Tendo em vista o agendamento da sessão do certame para o dia 

08/09/2022, bem como a apresentação da oposição aos 26/08/2022, é tempestiva a impugnação 

apresentada pela empresa PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A, CNPJ nº 

01.382.559/0001-96. 

 

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

Insurge, a impugnante quanto ao descritivo que direcionam a um único 

fabricante, desconsiderando o princípio da ampla competitividade e excluindo empresas que 

comercializam o mesmo equipamento, além de desconsiderar um dos princípios da ampla 

competitividade contido na Lei nº 8.666/93, a fim de que não haja limitação de participantes no 

processo licitatório. 

 

Aduzidas as razões que balizaram a presente impugnação, requer a 

correção da especificação técnica, assim ampliando a gama de participação de outras 

participantes. 
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4. DO MÉRITO 

 

Uma vez preenchidos os requisitos legais para o recebimento da 

impugnação apresentada, passa-se a analisar o mérito das alegações. 

 

Insurge a impugnante, como dito, quanto ao descritivo que direcionam 

a um único fabricante, desconsiderando o princípio da ampla competitividade e excluindo 

empresas que comercializam o mesmo equipamento, além de desconsiderar um dos princípios 

da ampla competitividade contido na Lei nº 8.666/93, a fim de que não haja limitação de 

participantes no processo licitatório. 

 

Vale consignar que a regra do instrumento convocatório está amparado 

no artigo 3.º da Lei n° 8.666/93, in verbis: 

 

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. 

 

Quanto ao pedido, inquirimos o setor demandante, que por meio do 

memorando nº 230/2022 – ASCOM/UEMASUL, carreado às fls. 244, do autos, assim 

respondeu: 

 

Cumprimentando Vossa Senhoria e na oportunidade, conforme 

solicitado, estamos encaminhando os esclarecimentos quanto ao 

processo, feitos pela empresa PENSALAB EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS S.A., solicitando impugnação do edital, não é possível, 

pelo fato do questionamento não fazer parte do objeto do certame que 

é solicitado a impugnação. 

 

As especificações técnicas dos equipamentos da presente licitação não 

tem nenhum tipo de relação com o objeto da presente impugnação, não sendo passíveis de 

retificação. 

 

De análise dos autos, não se vislumbra qualquer ofensa à Lei 8.666/93. 

Há um equívoco por parte da empresa impugnante ao afirmar que o Edital impugnado vai de 

encontro ao seu a artigo 3º, § 1º. 

 

Com observância ao princípio da isonomia, o que se verifica dos autos, 

a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

caracterizando-se, a vantagem como a adequação e satisfação do interesse coletivo por via da 

execução do contrato. 
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5. DA DECISÃO 

 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos constam, conheço da 

impugnação interposta pela licitante PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A, 

CNPJ nº 01.382.559/0001-96, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe provimento. 

 

 

Imperatriz/MA02/09/2022 

 

 

 

Francisco Sávio Costa Silva 

Pregoeiro – CSL/UEMASUL 

Portaria nº 107/2022-GR/UEMASUL 


