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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO/CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA 

Ao senhor pregoeiro do processo administrativo Nº9/2021-003 e pregão eletrônico 
Nº9/2021-003. 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 9/2021-003 
 

Processo administrativo Nº 9/2021-003 
 

Referente ao edital citado acima com objeto de licitação para fornecimento de itens de 
informática tais como: nobreak, roteador, impressora e notebooks para atendimento a 
demanda do fundo municipal de saúde do município de Itupiranga/PA.  

Impugnação de edital 

A empresa E S Matos Engenharia Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n° 40.104.905/0001-26, com sede na Avenida Ceará, 172A, Centro, 
Breu Branco/PA, neste ato representada por seu representante legal Eduardo de 
Souza Matos, CPF nº 962.192.622-04, vem, tempestivamente, conforme permitido no 
§ 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93,  e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à presença 
de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que 
adiante específica o que faz na conformidade seguinte: 

I 
– TESPESTIVIDADE. 

            A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para 
protocolar o pedido é de até 03 (três) dias úteis contados antes da data fixada para 
recebimento das propostas e habilitação. 

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as 
razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo 
de impugnação se dá em 11/03/2021, razão pela qual deve conhecer e julgar a 
presente impugnação. 

II 
– FATOS. 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação para aquisição de itens de 
informática, conforme consta no Termo de Referência anexo ao edital. 
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Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o 
edital exige a apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. 

Os termos citados acima excluem empresas novas que gostariam de prestar um bom 
serviço a esse órgão público do processo licitatório. 

III 
– DIREITO. 

            Conforme acima já destacado, consta do edital que será necessário 
apresentação de qualificação técnica. 

            Todavia o estabelecido na Lei de Licitações nº 8.666/93 em seu artigo 30: 

É facultada a dispensa de demonstração de capacidade técnico-operacional como 
requisito de habilitação em licitações cujos objetos sejam de menor dimensão e 
complexidade. 

IV 
– PEDIDOS. 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, 
com efeito de constar no Edital a não exigência de comprovação de capacidade 
técnica. 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui 
pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei 
nº 8666/93. 

Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

Breu Branco/PA, 06 de março de 21 

 

 

_____________________________________________ 
E S Matos Engenharia Eireli 

Eduardo de Souza Matos 
Proprietário 
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