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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICIT AÇÃO DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS. 

 

 

 

TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA,  pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 93.98 8.921/001-95, com 

sede na cidade de porto Alegre-RS, vem, por sua pro curadora infra-

firmada, respeitosamente à presença de Vossa Senhor ia, com fulcro na lei 

8666/93, propor, administrativamente, a presente  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

pelos motivos a seguir expostos: 

                     A Comissão de Licitação do Est ado de Santa 

Catarina, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS publicou edital da Licitação 

Pregão Presencial  o n° 22/2011 à realizar-se no dia 05/05/2011,  tendo 

como objeto aquisição de pneus.  

 

                    No entanto consta no edital na cláusula que exige, 

para habilitação dos concorrentes, além das certidõ es e documentos 

previstos na legislação, a apresentação dos seguint es Certificados:  
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Declaração emitida por um fabricante ou montadora d e 

máquinas no Brasil, de que utiliza em sua linha de montagem os pneus das 

marcas cotadas.  

Tais disposições são uma afronta à constituição 

Brasileira e merecem ser alteradas, ampliando a par ticipação no pregão 

de licitantes que atenderem as exigências legais pa ra habilitação em 

licitação.Vejamos texto da lei 8.666:  

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-s e-á dos 
interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
I – habilitação jurídica; 
II – qualificação técnica; 
III – qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal; 
V – cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art . 7º da 
Constituição Federal.” 
 

Os artigos seguintes da “Lei das Licitações” trazem  

um rol dos documentos que a Administração Pública p oderá exigir dos 

licitantes e, especificamente no art. 30, que estam pa a documentação 

relativa à qualificação técnica, não menciona em ne nhum momento como 

requisito a apresentação em qualquer fase do proced imento licitatório de  

Declaração emitida por um fabricante ou montadora d e máquinas no Brasil, 

de que utiliza em sua linha de montagem os pneus da s marcas cotadas (para 

pneus, fora de estradas- OTR). 

Além do mais a solicitação de Declaração da 

Montadora como requisito de habilitação vem de enco ntro ao principio da 

isonomia, vez que ao impedir empresas que operam co m pneus que não são 

utilizados como pneus originais em montadoras de ha bilitar-se ao 

certame, esta promovendo preferências e sustentando  uma discriminação 

ilegal. 
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Importante destacar que a maioria das marcas de 

pneus que rodam no Brasil não são utilizados como o riginais em 

montadoras, e nem por isso deixam de ser atestados através do 

certificado do INMETRO como aptos para ser utilizad os no País.  

Ainda o produto pneu é fabricado para rodar em 

qualquer tipo de veículo, desde que atenda a medida  que é universal. Uma 

máquina não é produzida para apenas uma marca de pn eus !!! 

 É irrefutável a idéia de exigir declaração de 

montadoras atestando a utilização de uma marca de p neus. Pois cada 

montadora negocia com a fabrica de pneu que lhe con vém, por algum acordo 

ou negociação. Desta forma não pode ser requisito p ara uma licitação a 

negociação particular de uma montadora privada que optou por utilizar na 

montagem de suas máquinas uma marca específica de p neu. 

Ademais destaca-se que para grande gama de 

importadores de pneus tal declaração depende de uma  negociação entre a 

fábrica estrangeira e a montadora, negociação esta muito além dos 

poderes do importador. 

Esta ato está dando preferência para a indústria 

nacional de pneus, pois a maioria das montadoras na cionais utilizam 

pneus nacionais.  

Não obstante a isto, a exigência fere o princípio 

constitucional da Livre Concorrência, pois condicio na uma empresa a 

trabalhar apenas com uma homologação de outra. 

Desta forma é possível entender que a licitação est a 

tendenciosa para pneus de origem nacional, pois imp õe declarações 

desnecessárias criando privilégios para indústria n acional, visto que a 

maioria das montadoras nacionais utilizam pneus nac ionais. Demonstrando 
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que na verdade o interesse da Licitação é impedir a  participação de 

pneus importados. 

Tal discriminação é uma afronta à constituição 

Brasileira e merece ser alterada, ampliando a parti cipação no pregão de 

produtos tanto nacionais quanto importados. Senão V ejamos: 

Art. 37 (....). 
XXI - ressalvados os casos especificados na legisla ção, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contrat ados 
mediante processo de licitação pública que assegure  igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas  que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as co ndições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual som ente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e e conômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obriga ções.  

 

              O princípio da igualdade esta consubs tanciado na 

Carta Magna no art. 5° “caput”  sendo um dos pilares de todo o sistema 

jurídico vigente. Esta calcado nos ideais liberalis tas de que a isonomia 

dever ser efetiva na igualdade da lei e perante a l ei, ou seja, a lei 

não poderá fazer nenhuma discriminação bem como não  deve haver 

discriminação na aplicação da lei.  

No procedimento licitatório esta intrínseca a idéia  

de isonomia, a normatização deste instituto técnico -jurídico esta 

insculpida neste princípio. A finalidade precípua é  de proporcionar uma 

competição dos agentes privados habilitados a forne cer o que é de 

interesse público, diante de oportunidades eqüitati vas aos concorrentes. 

A lei 8.666/93 regulamentando o assunto dispõe: 

“Art. 3 o  A licitação destina-se a garantir a observância d o 
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 
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probid ade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convoc atório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§ 1 o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos d e 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam,  
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes o u de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrele vante para 
o específico objeto do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de naturez a 
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qu alquer 
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, i nclusive 
no que se refere a moeda, modalidade e local de pag amentos, 
mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e 
no art. 3 o da Lei n o 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

 

              É cristalina a intenção do legislador  em aplicar o 

princípio da isonomia ao certame. 

   No caso em tela a administração pública acrescen tou 

cláusula no edital que ofende ao princípio da igual dade quando restringe 

o objeto, pneu, apenas de origem nacional e exclui uma gama de empresas 

que comercializa o mesmo produto, porém importado a  sequer participar do 

certame. 

   Ademais não há justificativa relevante para esta  

discriminação. O produto importado comercializado n o país entrou de 

forma lícita, com o devido pagamento de impostos e ainda apresenta 

certificado de INMETRO atestando a sua qualidade e capacidade para 

rodagem em rodovias nacionais. 

   Certificação está que é obrigatório para todos o s 

pneus que transitarem em rodovia brasileira, que é atestado por órgão 
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nacional o INMETRO e sem discriminação entre indúst ria nacional ou 

importada. 

No caso em tela a administração pública acrescentou  cláusula no 

edital que ofende ao princípio da igualdade quando restringe o objeto, 

pneu, apenas de origem nacional e exclui uma gama d e empresas que 

comercializa o mesmo produto, porém importado a seq uer participar do 

certame. 

   Ademais não há justificativa relevante para esta  

discriminação. O produto importado comercializado n o país entrou de 

forma lícita, com o devido pagamento de impostos e ainda apresenta 

certificado de INMETRO atestando a sua qualidade e capacidade para 

rodagem em rodovias nacionais. 

                   Destaca-se que o Brasil ainda nã o é auto-suficiente 

na produção de pneus, portanto é necessária a impor tação para atender a 

demanda interna da mercadoria. 

    Outro fator pertinente é a globalização da econ omia e 

aplicação dos acordos internacionais que conduzem a s operações 

comerciais entre países. 

    O Brasil recepcionou o tratado do GATT (Acordo Geral 

sobre tarifas e comércio) e também ratificou as dis posições da OMC 

(Organização mundial do comércio) organismo com sed e em Genebra desde em 

1994/1995 que também regulamenta o comércio interna cional. 

   O GATT surgiu em 1950 para organizar o comércio 

internacional. A política do GATT tem como objetivo  principal formular 

acordos entre paises a fim de facilitarem as negoci ações internacionais, 

controlar os subsídios, o dumping (vender abaixo do  preço de custo), a 

tarifação, não discriminação, e restrição quantitat iva, a fim de 
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harmonizar a política aduaneira entre os países. Ai nda tem o poder de 

fiscalizar, julgar e punir os países infratores. De ntre seus princípios 

destacam-se:  

Tratamento da Nação Mais Favorecida:  É o mecanismo chave do GATT para 

proibir a discriminação entre seus membros e entre produtos importados e 

produzidos internamente, assim nenhum país deve ofe recer vantagem 

comercial para outro ou descriminá-lo. 

Princípio do Tratamento Nacional:  uma vez que produtos entrarem num 

mercado, eles devem ser tratados de maneira não men os favorável do que 

os seus equivalentes produzidos internamente. 

Princípio Contra Barreiras Não Tarifárias: A Cláusula de Escape dita uma 

exceção que permite a imposição de barreiras não ta rifárias em casos 

onde, por um resultado de imprevisto desenvolviment o, um produto 

importado compete com produtos domésticos em quanti dade elevadas e sob 

condições que afetem seriamente os produtores inter nos. Outras exceções 

existem para os casos de segurança nacional, morali dade pública, saúde, 

baixas reservas internas, estabilização do preço do méstico e algumas 

outras importâncias públicas. 

    Após a emenda constitucional n°45, os tratados 

internacionais depois de aprovados pelo Congresso N acional serão 

equivalente as emendas constitucionais, sendo consi derado como lei para 

o tratamento interno. 

    Desta forma o GATT, como tratado internacional 

recepcionado pela legislação Brasileiros deve ser r espeitado por todos, 

inclusive pela administração em pública em geral.   
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    Em conformidade com acima exposto denota-se que  a 

administração, ao discriminar entre produtos nacion ais e importados, 

feriu preceito constitucional criando privilégios i rregularmente. 

   A despeito do edital, até então tem se apenas ar gumentado 

acerca do princípio da isonomia, no entanto salient a-se que a 

aplicabilidade do princípio da competitividade tamb ém restou 

prejudicado. Neste sentido é o entendimento do Dout rinador Diogenes 

Gasparini: 

“ O princípio da competitividade é, digamos assim, a 
essência da licitação, porque só podemos promover e sse 
certame, essa disputa, onde houver competição. É um a 
questão lógica. Com efeito, onde há competição, a 
licitação não só é possível, como em tese, é obriga tória; 
onde ela não existe a licitação é impossível.” (... ) 
 “Portanto, a competição é exatamente a razão 
determinante do procedimento da licitação, mas ele tem 
uma outra faceta que muitas vezes é desapercebida p elo 
operador do Direito. Se a competição é a alma da 
licitação, é evidente que quanto mais licitantes 
participarem do evento licitatório, mais fácil será  à 
Administração Pública encontrar o melhor contratado . 
Sendo assim, deve-se evitar qualquer exigência 
irrelevante e destituída de interesse público, que 
restrinja a competição. Procedimento dessa natureza  viola 
o princípio da competitividade.” II Seminário de Di reito 
Administrativo TCMSP 
"Licitação e Contrato - Direito Aplicado" 
 

    Portanto é indubitável a ilegalidade do edital e a 

ofensa aos princípios da Isonomia e da Competitivid ade. Desta forma 

clama-se pela Boa-fé nas relações público-privada p ara requerer à 

administração pública a retificação do edital.  

    Outrossim, o princípio da competividade interes sa a 

todos, visto que a administração pública é mantida pelos tributos 

recolhidos por cada brasileiro. Assim a administraç ão deve zelar pela 

aplicação adequada dos seus recursos para atender a o fim do “interesse 
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público”, que neste caso específico se resume em o município adquirir o 

objeto pelo menor preço. Então não há sentido em re stringir a 

concorrência das empresas que desejam concorrer no edital de pregão.  

Em razão de todo exposto, com fundamentação nos 

dispositivos de Lei “retro” estampados, restando pr esentes os requisitos 

da liquidez e certeza do direito invocado, requer, a IMPUGNAÇÃO do 

edital em questão, com a conseqüente EXCLUSÃO das cláusulas que prevêm a 

necessidade do Certificado: Declaração emitida por um fabricante ou 

montadora de máquinas no Brasil, de que utiliza em sua linha de montagem 

os pneus das marcas cotadas. E ainda com a plena co nvicção que o parecer 

favorável ao seu pleito, visa unicamente o bem do e rário público, 

pautado no aumento da competitividade do certame, b em como ao disposto 

em Lei e, com a certeza que a alteração não comprom ete o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  Para tanto, contamos 

a vossa devida consideração. 

Apreciada da presente impugnação, requer seja a 

resposta enviada, dentro do prazo legal, para o e-m ail constante no 

rodapé da exordial. 

Chapecó, 01 de maio de 2011. 

                             Cordialmente, 

 


