
                                          

            

                                                 

EMPORIUM Construtora, Comércio e Serviços Ltda. -  CNPJ: 05.163.253//0001-08 - Rua Dq. de Caxias  450,  Sala 304 - 
Centro   Uberlândia–MG - CEP: 38400-142   -    Fone/Fax: (34)3229-0800 / 3216-6700   –     Email: 

emporium@emporiumcs.com.br 

 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL E DOUTA COMISSÃO 

JULGADORA  - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 

PROCESSO INTERNO Nº 093/2018 

 

Assunto: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. 

 

EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.163.253/0001-08, com sede 

na Rua Duque de Caxias, nº 450, Sala 304, Bairro Centro, na cidade de Uberlândia-

MG, CEP 38400-142, com endereço eletrônicolicitacao@emporiumcs.com.br , vem, 

mui respeitosamente, por seu representante legal infra-assinado, com fulcro na Lei nº 

8.666/93, na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, demais legislações correlatas, 

bem como no instrumento convocatório do referenciado Pregão, apresentar, 

tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL, pelos motivos de fato e 

de direito a seguir elencados: 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital apresentada pela empresa Emporium 

Construtora Comércio e Serviços Ltda., frente às exigências constantes do ITEM 7.2 

(PRAZO DE ENTREGA) do referido edital .  

   

Em respeito ás exigências de prazo de entrega dos objetos itens 03(CAMINHÃO 

TRUCK COM CAÇAMBA), 04 (CAMINHÃO 6X2, ZERO KM, C/COLETOR 

COMPACTADOR DE LIXO) e 05 ( CAMINHÃO C/CESTO AÉREO ISOLADO)   de 40 

(quarenta) dias,   consideramos o prazo estabelecido inexequível , muito curto, em 

função das situações mercadológicas, e produção (indisponibilidade em estoque do 

veiculo ofertado na fábrica, adaptação às características e especificações do veículo a 

ser transformado/implementado, localidade e distância do fabricante da licitante 

vencedora até o destino / endereço de entrega, etc..), principalmente por se tratar de 

caminhões que necessitam  ser implementados e tais implementos exigem um prazo 

estabelecido pelo fabricante dos mesmos para ser fabricados. 

  

É importante ressaltar que o " art. 8º, letra "a" do Decreto 3555 de 08 de 

ago/2000, que regulamenta a licitação na modalidade pregão, determina que a 

definição e objeto do certame, devem obedecer as especificações praticadas no 

mercado..", e que em se tratando de veículo(s) transformados/implementados (sem 

fabricação e produção em serie pelas montadoras nacionais), o que na média, para 

fabricação, e liberação dos modelos dos veículos levados à disputa, incluindo suas 

adaptações, que exigem uma maior pericia em sua fabricação, está em torno de 90 

(noventa) dias. Ficando assim, prejudicada a aplicação do princípio da competitividade 

e da isonomia.  
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Nossa real intenção é poder informar e esclarecer a esta. R. Administração 

Pública e seus servidores, quanto às questões acima debatidas, com fincas à reforma 

dos descritivos do edital. 

  

 Salientamos que em momento algum intentamos em afrontar-lhes ou até 

mesmo prejudicar o regular andamento do procedimento in casu. 
   

Assim se possível sugerimos a alteração do prazo de entrega de para o certame 

de 40 (quarenta) dias para 120 (cento e vinte) dias. 

  

Por fim, ante a todo o exposto a licitante, REQUER: 

 

a)  Que sejam analisados os pontos detalhados nesta Impugnação, com a 

correção necessária do ato convocatório, para que se afaste qualquer 

antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará.  

 

b) Outrossim, caso não corrigido o Edital e o Termo de Referência, no ponto 

ora invocado, seja mantida a irresignação da ora Impugnante, para 

posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para 

tanto.  

 

Termos em que, Pedimos Deferimento! 

 

  

Uberlândia 16 de janeiro de 2019 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

ADAILTON FERREIRA SOARES 

RG-MG.2.874.919-SSP.MG 

CPF 533.727.356-68 
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