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PARECER EM RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2022 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2022 

 

 

A empresa AUGUSTO PNEU EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 35.809.489/0001-21, apresentou, 

impugnação contra os termos do edital no dia 9 de fevereiro de 2022, conforme acostado aos autos, cujo objeto 

trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, 

CÂMARAS DE AR E PROTETOR ARO, PARA A FROTA MUNICIPAL. 

 

 Preliminarmente, o Pregoeiro reconhece a tempestividade da impugnação, nos termos do § 2º do 

art. 41 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que fora recebida pelo órgão competente no 9 de fevereiro de 2022, 

estando a abertura da sessão prevista para o dia 11 de fevereiro de 2022, cumprindo assim o requisito temporal-

legal exigido para o processamento da presente impugnação. 

 

Verifica-se a tempestividade do pedido, passando-se então, à análise do mérito. 

 

Em síntese, solicita a empresa impugnante que: 

 

“(...) retificação do edital quanto a possibilidade de exigência de apresentação de 

amostras, visto que é o correto é exigir apenas dos licitantes vencedores.”(...) 

  

Análise: 

 

Sobre o presente questionamento, cumpre inicialmente observar que a descrição do objeto - por mais 

comum ou simples que possa parecer - requer todo cuidado e cautela, muitas vezes, para garantir uma boa aquisição 

existe a necessidade, de comprovar-se a qualidade, funcionalidade, durabilidade e desempenho do produto, através 

de averiguações, testes etc, que verifiquem objetivamente se o bem satisfaz às exigências do edital. E isso poderá 

ser efetuado através de solicitação de amostras ou protótipos.  

Sobre este aspecto, destacamos a brilhante observação do professor Jacoby, segundo o qual:  

 

“A prática tem revelado que muitas vezes o proponente copia a descrição do 

edital, sem qualquer preocupação de analisar a correlação entre o produto 

pretendido pela Administração e o que de fato possui para venda”. 

 

Assim, nem mesmo uma caracterização impecável do objeto garante que o produto entregue pelo 

vencedor do certame não apresente certos vícios, isso porque, diversas vezes, o órgão ou entidade só dará conta da 

má qualidade do objeto após meses da efetiva aquisição e, então, a situação se complica – caso o contratado não 

substituía o produto, mesmo sofrendo a aplicação das penalidades cabíveis, o interesse público e a Administração 

restariam prejudicados, principalmente em caso de pneus, nosso principal objeto neste certame. 

Em vista disto, em primeira conclusão, não nos parece que a solicitação de amostras de produtos, para 

feitura de testes e verificação da qualidade, durabilidade, desempenho e funcionalidade do objeto, seja tão absurda, 
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porém conforme afirma a impugnante é cabível sustentar que a amostra somente venha a ser exigida da empresa 

licitante classificada em primeiro lugar, conforme o seguinte excerto do Acórdão nº 491/2005 do TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO: Acórdão nº 491/2005: 

 

“7. Ademais, essa cláusula impositiva não se coaduna com a jurisprudência 

desta Corte, que vem entendendo que a exigência de amostra ou protótipos deve 

ser feita apenas ao licitante provisoriamente em primeiro lugar (e não a todos, 

como ocorreu), de forma previamente disciplinada e detalhada no instrumento 

convocatório, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.666/1993 (v.g. Decisão n. 

197/2000 – Plenário – TCU e Acórdãos ns. 1.237/2002,” 

 

Considerando o artigo 43 da Lei 8666/1993.  A licitação será processada e julgada com observância 

dos seguintes procedimentos: 

[...] 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital 

e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 

oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de 

preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis; 

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 

avaliação constantes do edital; (grifos nossos) 

(...) 

§ 3.º  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

  

Considerando a possibilidade de efetuar diligências para efetuar a qualidade e quaisquer dúvidas 

relativas a qualquer fase do processo, e tendo em vista os apontamentos acima, quanto á possibilidade 

estabelecimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação da amostra na fase de proposta – item 8.1 

do termo de referência, a administração defere a impugnação proposta, para não prejudicar a apresentação por parte 

dos licitantes de suas propostas, não restringindo a competitividade.  

  

 

 S.M.J. é o parecer. 

   

Luminárias/MG, em 9 de fevereiro de 2022. 
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