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EXCELENTISSÍMO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE PIÊN/PR 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2021 

PROCESSO 2803/2021 

 

ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS, inscrita no CNPJ 25.237.379/0001-89, com sede na Rua 

Dezenove de Maio, nº 505, Jardim Maria Vicente, Cajati – São Paulo, por sua procuradora legal, 

Sra. Andreia de Souza Rosa Alves, brasileira, casada, empresária, portadora do RG 47.756.119-6, 

inscrita no CPF 306.840.538-61, residente e domiciliada na Rua Dezenove de Maio, nº 505, Jardim 

Maria Vicente, Cajati – São Paulo, vem, tempestivamente, com fulcro no art. 41 da lei 8666/93, à 

presença de Vossa senhoria, conforme estabelecido em edital, interpor IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, 

requerendo a retificação, excluindo o item 9 (limitação máxima de distância) do anexo I (termo de 

referência), possibilitando à participação de mais empresas licitantes, proporcionando 

competitividade, eficiência, e uma proposta mais vantajosa a administração. 

 

1- DA TEMPESTIVIDADE   

A presente manifestação se faz tempestiva, tendo em vista que o prazo previsto para a 

impugnação do Pregão está em conformidade com o edital, conforme disposto no item 11.1.  

Portanto, tempestivo o presente pedido, eis que protocolado na data de 16/11/2021 (terça-feira). 

 

2- DOS FATOS 

A Prefeitura Municipal de Piên divulgou o edital de licitação – Pregão Presencial nº 110/2021-
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de Registro de Preços para os serviços de 
arbitragem para os campeonatos municipais em atendimento ao Departamento de esportes, 
conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I. 
A recorrente, que tem como principal atividade o objeto proposto, tendo interesse em participar 

da licitação supramencionada. Ao verificar as condições para participar no pleito em tela, deparou-

se com falha na exigência de caráter restritivo no seu termo de referência, como demonstrado a 

seguir: 
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9. JUSTIFICATIVA DA LIMITAÇAO MÁXIMA DE DISTÂNCIA. 

9.1 – “A distância máxima de até 100 km da sede do munícipio, em relação a licitante é 

solicitada porque precisamos garantir que o juiz consiga chegar ao evento na data e hora 

marcada, sem atrasos por causa do trânsito e demais ocorrências que porventura venham a 

surgir”. 

 

Sucede que tal exigência não poderá prosperar, pois vai de encontro aos princípios regedores do 

procedimento licitatório, em especial o da legalidade e da isonomia. 

 

3- DA ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO GEOGRÁFICA 

 Observe que esta cláusula está restringindo o caráter competitivo da licitação que é proibido por 

lei, de acordo com o inciso I,§1º do artigo 3º da lei 8666/93. Vejamos: 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: I admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinja ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto 

do contrato; (grifo nosso). 

Tal cláusula só seria cabível se expressa sua justificativa no processo licitatório, ou seja, uma 

explicação justificável do porque da localização da licitante próxima do município, que no caso em 

questão não é plausível, pois o serviço não depende do local de funcionamento e sim da presença 

dos prestadores de serviço na data e hora do evento. 

Vejamos manifestações quanto à restrição do universo de participantes, TCU: 

Acordão 2079/2005 – 1ª Câmara – 9.3.1 abstenha-se de incluir nos instrumentos convocatórios 

condições não justificadas que restrinjam o caráter competitivo das licitações em atendimento ao 

disposto no art. 3º da lei 8666/93. 

Acordão 1580/2005 – 1ª Câmara – Observe o § 1º, inciso I, da lei 8666/93, de forma 

adequadamente justificar a inclusão de cláusulas editalicias que possam restringir o universo dos 

licitantes. 

TCU DECISAO 369/1999 – Plenário – 8.2.6 Abstenha-se de impor, em futuros editais de licitações, 

restrições ao caráter competitivo do certame que limitem a participação de empresas capazes de 

fornecer o objeto buscado pela administração pública, consoante reza o Art.3º,§1º, inciso I, da lei 

8666/93. 
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Neste sentido, é preciso analisar a real necessidade da localização geográfica. Não sendo o caso e 

inexistindo justificativa plausível para tal expediente, o mesmo está maculando a legalidade do 

certame. Oportuno notar, no entanto, que a licitação, pelo que da lei se extrai, é procedimento 

que tem finalidade realizar a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de interesse 

da administração, preservando sempre em seu desenvolvimento, o respeito ao principio da 

isonomia, voltado a resguardar a igualdade entre os diversos participantes. A preocupação com a 

preservação do tratamento isonômico, dado a sua grande importância, não é, todavia, apenas 

uma preocupação da lei de licitações. Acha-se contemplada no próprio texto constitucional 

quando, ao se referir ao principio de licitação, em seu art. 37, inciso XXI, assevera que ressalvado 

os caso especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com clausulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá às exigências de qualificação 

técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifou-se). 

Portanto para atender ao referido contrato, não há nenhuma justificativa plausível para impor que 

a contratada esteja estabelecida no município ou próximo, onde serão prestados os serviços. 

Qual a real necessidade da localização da licitante para a execução satisfatória do contrato? 

Citamos como exemplo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), com sede no estado do Rio de 

Janeiro, e atende o país inteiro com serviços de arbitragem no campeonato brasileiro. Os árbitros 

são deslocados conforme as suas federações e atendem com muita eficiência sem atrasos nas 

partidas realizadas. 

Ressalto ainda que prestamos serviços de natureza similar em diversos municípios do estado do 

Paraná, onde os nossos árbitros habilitados se deslocam da cidade de Curitiba/PR que fica um raio 

de 90 km da cidade de Piên/PR, no qual este é o parâmetro para a prestação do serviço e não a 

sede do licitante. Diferente de uma licitação de fornecimento de combustível, pois a localização é 

essencial para a eficácia do fornecimento. É desproporcional para administração contratar uma 

empresa que ficaria um raio superior a 100 km para a frota municipal se deslocar para 

abastecimento. 

O doutrinador Marçal Justen Filho explica que o edital tem que estabelecer regras necessárias 

para a seleção da proposta vantajosa. Se as exigências serão ou não rigorosas isso dependerá do 

caso concreto. “Respeitadas às exigências necessárias para assegurar a seleção da proposta mais 

vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter 

competitivo da licitação”. (in comentários á lei de licitações e contratos administrativos, 14º 

Ed.São Paulo:dialética 2010, pag. 63). 
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4- DO PEDIDO 

Em face do exposto requeiro que seja a presente IMPUGNAÇÃO, julgada procedente, com efeito 

para: Declarar-se nulo o item citado. Determinar a republicação do edital, escoimado do vicio 

apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º do artigo 21 da lei 8666/93.  

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

 

Cajati/SP, 16 de novembro de 2021. 

 

 

 

ANDREIA DE SOUZA ROSA ALVES 

REPRESENTANTE LEGAL 

RG 47.756.119-6 

CPF 306.840.538-61 
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