
 

À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio DA 
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E DO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 127/2021 
 

SIG SAUER INC, pessoa jurídica estrangeira de direito privado, com 
sede localizada em 72 Pease Boulevard, Newington, New Hampshire, 
Estados Unidos, CEP: 09801, vem, respeitosamente, por seu 
representante legal no Brasil, MARCELO SILVEIRA DA COSTA, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 404.379.061-91, com fulcro 
no art. 24 do Decreto Estadual n. 48.012/20, e no item 19.1 do Edital, 
apresentar  

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

pelas razões de fato e de direito abaixo aduzidas.  

I – DA TESPESTIVIDADE E DA NECESSIDADE DE NOVA DATA PARA O 
CERTAME COM REABERTURA DOS PRAZOS 

  
1. Nos termos do caput art. 24 do Decreto Estadual n. 48.012/20, 
que regulamenta o pregão realizado sob a forma eletrônica no Estado 
de Minas Gerais, qualquer pessoa pode impugnar o edital de licitação, 
por meio eletrônico, no prazo de até os 03 (três dias) úteis anteriores 
à data de abertura da sessão pública: 

 
Art. 24 – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos 
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma 
prevista no edital, até três dias úteis antes da data fixada 
para a abertura da sessão pública. 

 
2. Nesse mesmo sentido, dispõe o item 19.1 do Edital ora 
impugnado: 

19.1 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações 
referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores 
à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, no site 
www.compras.mg.gov.br. 

 



 

3. Assim, tendo em vista que a abertura das propostas com a 
sessão de lances está prevista para o dia 17/08/21 (terça-feira), o 
referido prazo finda em 12/08/21 (quinta-feira), pelo que se conclui 
ser incontestavelmente tempestiva a presente impugnação.  
  
4. Caso acolhidos os argumentos ora lançados, pleiteia-se, 
portanto, a definição de nova data para a realização do certame, nos 
termos do item 19.7 do edital. 
 

II – DA SÍNTESE DOS FATOS 
 

5. A impugnante possui interesse em participar da licitação para 
registro de preços destinada à aquisição de Pistolas Full Size 
Compactas, calibres .40S&W e 9mm, conforme consta no Termo de 
Referência anexo ao edital. 

 
6. Contudo, pela leitura detalhada do edital, nota-se que há normas 
que prejudicam a isonomia e a ampliação da disputa, de modo a 
comprometer a vantajosidade do processo licitatório para a 
Administração Pública.  
 
7. Nesse contexto, pugna-se pela modificação de itens específicos 
do edital, a fim de ampliar a competitividade esperada do certame sem 
que, contudo, se comprometa a qualidade almejada para o objeto 
licitado, como se passa a demonstrar. 
 

III - DO DIREITO  
 

III.1 TAXA DE CÂMBIO 
 

8. De início, destaca-se que a taxa de câmbio especificada no item 
6.20.1.1.2 do edital para a conversão de moeda estrangeira, 
corresponde àquela do dia do lançamento das propostas no sistema 
eletrônico de compras: 
 

6.20.1.1.2 Os valores propostos em moeda estrangeira 
(Euro ou Dólar Americano) deverão ser convertidos em 
Real, à taxa de câmbio Ptax de venda vigente no dia da 
data da inserção da proposta no sistema compras 
eletrônico Compras Governamentais, em que será 
processada a licitação. (grifos nossos) 

  



 

9. Todavia, a Ptax apresenta variações ao longo de um mesmo dia, 
o que enseja a possibilidade de utilização de taxa de câmbio diferente 
por cada licitante e, consequentemente, compromete a igualdade entre 
as empresas em disputa (art. 3º da Lei n. 8.666/93). 
 
10. Desse modo, a fim de que a equalização das propostas não seja 
comprometida (art. 42 da Lei n. 8.666/93), faz-se necessário que se 
adote a taxa de câmbio Ptax do dia anterior à data do lançamento das 
propostas, a qual é única e uniforme a todas as concorrentes.  

 
III.2 TRADUÇÃO LIVRE 

 
11. O Edital, em diversas de suas passagens, prevê que as 
documentações exigidas de empresas estrangeiras sejam 
apresentadas em tradução juramentada:  

 
7.6.1.1 Comprovação de se achar a empresa estrangeira 
constituída conforme a lei de seu país, mediante 
documento hábil, acompanhado da versão em 
português, efetuada por tradutor juramentado, sem 
emendas ou rasuras ou sobrescritos.  
 
7.6.1.2 Apresentar o rol de documentos exigidos nos 
itens 7.1 ao 7.4, mediante documentos equivalentes do 
país de origem, autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, 
devendo ter representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente. 
 
7.6.8 Os documentos produzidos no país de origem 
(estrangeira) deverão estar apostilados (conforme 
Decreto nº 8.660/2016) ou consularizados (carimbo do 
consulado do Brasil no país de origem), acompanhados 
da respectiva tradução juramentada (traduzidos para o 
Português por tradutor inscrito em qualquer Cartório de 
Registro do Comércio do País – Junta Comercial) e 
registrados no Registro de Títulos e Documentos (art. 
129, al. 6º, da Lei Federal nº 6.015/1973 – Lei de 
Registros Públicos). 
 

12. Ocorre que o Decreto 10.024/19, que rege a matéria em âmbito 
federal, prevê em seu art. 41 a apresentação inicial da documentação 
demandada em tradução livre, somente se exigindo a tradução 
juramentada quando da assinatura do contrato ou da ata de registro 
de preços: 
 



 

Art. 41.  Quando permitida a participação de empresas 
estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação 
serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados com tradução livre. 
Parágrafo único.  Na hipótese de o licitante vencedor ser 
estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da 
ata de registro de preços, os documentos de que trata 
o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no 
País e apostilados nos termos do dispostos no Decreto 
nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que 
venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

 
13. No mesmo sentido é a previsão da legislação estadual, haja vista 
a redação do art. 41 do Decreto Estadual 48.012/20: 
 

Art. 41 – Quando permitida a participação de empresas 
estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação 
serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados com tradução livre. 
(...)§ 2º – Na hipótese de o licitante vencedor ser 
estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da 
ata de registro de preços, os documentos de que trata 
o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no 
País e apostilados nos termos do dispostos no Decreto 
Federal nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas. 

 
14.  Nessa linha, também a Nova Lei de Licitações (Lei nº 
14.133/21), no tocante à documentação de habilitação, possibilitou o 
fornecimento de documentos sem tradução juramentada e vedou 
exigências que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro: 

 
Art. 57. (...) § 4º Serão aceitos atestados ou outros 
documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 
quando acompanhados de tradução para o português, 
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade 
emissora. 

 

Art. 52. § 6º Observados os termos desta Lei, o edital 
não poderá prever condições de habilitação, classificação 
e julgamento que constituam barreiras de acesso ao 
licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de 
preferência para bens produzidos no País e serviços 
nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, 
na forma definida no art. 26 desta Lei. 

 



 

15. Portanto, as especificações do edital que demandam traduções 
juramentadas da documentação inicial das licitantes contraria a 
legislação federal e estadual sobre o tema, não podendo ser mantidas.  
 
16. Nesse contexto, portanto, faz-se necessária a alteração do 
disposto no Edital em seus itens 7.6.1.1, 7.6.1.2 e 7.6.8, para que se 
possibilite a apresentação pelas empresas licitantes estrangeiras de 
documentação em tradução livre.  
 
17. Lado outro, frisa-se que a exigência posterior da tradução 
juramentada também evita que as licitantes estrangeiras arquem em 
duplicidade com os custos da referida formalidade, tornando a disputa 
mais atrativa também às empresas não nacionais.  

 
III.3 PRAZO DE ENTREGA 

 
18. Também com o fito de permitir a isonomia na participação do 
certame entre empresas estrangeiras e brasileiras, requer-se, 
igualmente, a modificação das previsões editalícias no que diz respeito 
aos prazos de entrega do objeto licitado.  
 
19. De fato, o item 19.1.1 do edital prevê a entrega em até 120 
(cento e vinte) dias corridos a partir do recebimento da Nota de 
Empenho pela contratada ou da liberação por parte do Exército 
Brasileiro, o que ocorrer por último. 
 
20. Porém, considerando as normas e praxes internacionais, bem 
como o contexto de maior instabilidade derivado da Covid-19, 
sugerimos que o referido lapso de 120 (cento e vinte) dias seja contato 
a partir da autorização de exportação do país de origem do armamento. 
 
21. Por mais que seja do juízo discricionário do administrador o prazo 
para a entrega do objeto, os princípios e regras administrativos devem 
nortear a sua fixação. 
 
22. Assim, há de se atentar para que não seja frustrada a busca pela 
proposta mais vantajosa para a Administração, privilegiando-se, 
sempre que possível, medidas que proporcionem a ampliação da 
disputa ao invés de desestimular a participação de licitantes.  
 



 

23. Destaca-se, nesse sentido, a previsão do parágrafo único do art. 5º 
da Lei Estadual 14.167/02, que dispõe sobre a adoção do pregão como 
modalidade de licitação no Estado de Minas Gerais e fixa o seguinte 
critério interpretativo: 

 
Art. 5º - O pregão atenderá aos princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
eficiência, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo, da celeridade, da finalidade, da 
razoabilidade, da proporcionalidade, da competitividade, 
do justo preço, da seletividade e da comparação objetiva 
das propostas. 
Parágrafo único - As normas disciplinadoras da licitação 
serão interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não se comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. (grifos nossos) 
 

24. Lado outro, frisa-se que o artigo 20 da Lei Geral de Introdução 
ao Direito Brasileiro, com redação pela Lei nº 13.655/18, prevê a 
necessidade de o administrador considerar os resultados práticos de 
sua decisão, não podendo se ater a meras abstrações jurídicas: 

 
Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e 
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências 
práticas da decisão. 

  

25. Referida inovação legal evidencia uma preocupação crescente 
com a consideração dos obstáculos reais e das consequências das 
determinações administrativas. 
 
26. Sob esse ângulo, não se pode desconsiderar o contexto atípico 
da pandemia, que tornou os procedimentos mais morosos como um 
todo, inclusive os processos de importação, sobretudo de produtos 
controlados pelo Exército como o ora em questão.  
 
27. Portanto, respeitosamente, pleiteia-se pelo acatamento da 
sugestão da manutenção do prazo de 120 (cento e vinte) dias, porém 
com marco inicial da autorização de exportação do país de origem do 
armamento. 

 



 

III.4 AMOSTRAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
 

28. O item 11.1 do Edital exige a apresentação, pelo licitante 
classificado provisoriamente na primeira colocação, de 05 (cinco) 
amostras de cada produto ofertado para fins de inspeção.  
 

11.1 Para fins da realização de inspeção visual, manual, 
metrológica e emprego operacional, o licitante que, após 
a fase de lances, estiver provisoriamente classificado em 
primeiro lugar, deverá, obrigatoriamente apresentar no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da expedição de 
autorização do Exército Brasileiro, 05 (cinco) amostras 
de cada produto ofertado. As amostras serão submetidas 
aos testes descritos no termo de referência. 

 
29. O detalhamento do objeto, de item 2.3 do Edital, também 
demanda o fornecimento de 15% (quinze por cento) de peças de 
reposição do vencedor do certame.  
 
30. Tais exigências são excessivas e altamente dispendiosas às 
licitantes, sobretudo tendo em vista que armas de fogo, por natureza, 
possuem elevado custo de produção e venda. 
 
31. Acaso mantidas, é certo que os custos para o atendimento de 
tais demandas editalícias serão incorporados nas propostas de preço 
ofertadas pelas empresas concorrentes, encarecendo 
desnecessariamente o valor do contrato para a Administração Pública.   
 
32. No tocante às peças de reposição, a porcentagem de 15% 
(quinze por cento) é demasiado elevada, podendo ser de apenas 1% 
(um por cento), haja vista que os armamentos são perfeitamente 
seguros, conforme assegurado pelo próprio atendimento às normas de 
qualidade demandadas e às inspeções pelo órgão contratante, seja do 
lote definitivo, seja das amostras.   
 
33. Quanto a essas, ao invés do custoso fornecimento de 5 (cinco) 
amostras para cada modelo de pistola, totalizando 20 (vinte) armas, 
sugere-se que órgão contratante realize o recebimento provisório do 
lote fabricado e os testes necessários na sede da fabricante melhor 
classificada. 
 



 

34. Tal medida, além de assegurar a realização da inspeção do objeto 
licitado, oferece mais segurança à Administração. A uma, porque 
permite ao órgão contratante conhecer o local onde o armamento foi 
fabricado e saber a origem exata do armamento. A duas, porque evita 
possíveis fraudes no fornecimento de amostras confeccionadas 
especificamente para fins da inspeção e aprovação na fase de 
habilitação, não correspondentes ao objeto final contratado.  
 
35. Caso, pelo princípio da eventualidade, não se acate a sugestão 
suprarreferida, demanda-se, subsidiariamente, pela redução do 
número de amostras solicitado para conferência.   

 
III.5 DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: EMPUNHADURAS, 

NORMA AC/225, CERTIFICADO MIL SPEC, CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS E COMPRIMENTO TOTAL DA PISTOLA 

 
36. Por fim, cumpre ainda tecer algumas considerações a respeito 
das especificações do objeto licitado, que também restringem a 
competição por meio de restrições injustificadas, o que vai ao encontro 
do previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 10.520/02:  
 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o 
seguinte: II - a definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição; 

 

37. As restrições afrontam, ademais, as orientações legais a respeito 
do Termo de Referência do pregão eletrônico, listados no art. 3º, inciso 
XI, do Decreto n. 10.024/19: 

  
XI - A definição do objeto contratual e dos métodos para 
a sua execução, vedadas especificações excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem 
a competição ou a realização do certame. 
 

38. Pois bem, no detalhamento do objeto, de item 2.3 do Edital, 
assim como no Termo de Referência, exigiu-se que, para a ergonomia 
da arma, haja solução de ajuste às diferentes anatomias de mãos dos 
policiais, por meio de backstrap ou outra solução, porém, sempre com 
fornecimento de empunhaduras de tamanhos P, M e G. Veja-se o item 
3.9.1 do TR: 
 



 

3.9.1 deverá permitir que uma mesma arma possa ser 
utilizada por policiais de diferentes anatomias das mãos, 
devendo portanto, possuir solução de ajuste, para 
viabilizar adaptação ao tipo de empunhadura do usuário 
(tipo backstrap ou outra solução), em diferentes 
tamanhos (pequeno, médio e grande), ou qualquer outro 
meio, excetuando-se o uso de luvas de “hogue” e/ou 
variações no punho implementadas por customizações 
improvisadas ou exclusivas (como por exemplo, adição 
de placas). 

 
39. Entretanto, a demanda pelo fornecimento de três empunhaduras 
para cada pistola é exigência que, novamente, acarreta ônus excessivo 
às fabricantes e, consequentemente, eleva as propostas e restringe a 
disputa, sem a contrapartida de elevar a qualidade do objeto licitado. 
 
40. Levantamentos estatísticos indicam que, das armas utilizadas 
pelas forças policiais, 10% são P, 80% M e 10% G. Observada essa 
proporção no total de armamentos fornecidos, torna-se desnecessário 
o fornecimento de três tamanhos diferentes de empunhadura para 
cada pistola. 
 
41. Para ajustar a arma para operadores eventualmente fora da 
curva estatísticas, pode-se demandar porcentagem de empunhaduras 
extras, no montante sugerido de 2% (dois por cento).  
 
42. Evitam-se, assim, gastos desnecessários com peças que talvez 
nunca venham a ser utilizadas, em solução que melhor atende os 
princípios da eficiência e da economicidade. 
 
43. A título de exemplo, em uma compra de 7.000 (sete mil) pistolas, 
onde a fabricante para atender à exigência do órgão, entregaria 21.000 
(vinte e um mil) backstraps/empunhaduras, 14.000 (quatorze mil) 
poderiam ficar sem uso, o que causaria evidente prejuízo para a 
instituição compradora pelo pagamento de um material que sequer 
seria utilizado. 
 
44. Frisa-se, inclusive, que a economicidade foi expressamente 
inserida dentre os princípios licitatórios pela recém-sancionada Lei n. 
14.133/21 (Nova Lei Geral de Licitações), devendo-se atentar o 
administrador à sua satisfação:  
 



 

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 
público, da probidade administrativa, da igualdade, do 
planejamento, da transparência, da eficácia, da 
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao 
edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, 
da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento 
nacional sustentável, assim como as disposições 
do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

 
45. Nesse contexto, respeitosamente solicitamos que o órgão inclua 
nas especificações do objeto licitado, no Termo de Referência do edital, 
a possibilidade de fornecimento das empunhaduras conforme a 
proporção estatística de tamanhos, com porcentagem extra de 2% 
(dois por cento) para cobrir eventuais casos destoantes do padrão. 
 
46. Além disso, impugna-se também a exigência contida no item 
17.1.1 do Termo de Referência, de atendimento da norma AC/225: 
 

17.1.1 laudo(s) emitido(s) por banco(s) de prova(s) ou 
ainda por laboratório(s) acreditado(s) 
internacionalmente, que atestem que o armamento 
cumpre os requisitos das normas NATO (OTAN) AC/225 
(LG/3-SG/1) D/14 + DISTRLG/3; 

 
47. Essa norma, apesar de servir de referência para armas da OTAN, 
não é a única apta a assegurar a segurança e a qualidade de 
armamentos, existindo, inclusive, normas americanas e europeias 
ainda mais exigentes e com os mesmos fins de testagem.    
 
48. Nesse sentido, a limitação dos laudos de testes àqueles que 
atendam apenas aos requisitos da AC/225 constitui exigência que 
afasta potenciais licitantes, restringindo de forma injustificada a 
competição na disputa. 
  
49. Não se pode dispensar laudos e testes de outras normas de 
mesma complexidade e fim, optando somente pela norma OTAN, sob 
pena de diminuição considerável de competitividade.  
 



 

50. Com efeito, existem pistolas mundialmente conhecidas e com 
qualidade superior para uso policial e militar que atendem ou já foram 
testadas em outras normas, como é o caso da SIG SAUER P320, que 
passou por 04 (quatro) anos de testes até vencer o programa XM17 do 
Exército Americano. 
 
51. Desta forma, sugere-se a inclusão de outros testes como 
alternativa aos realizados segundo a norma AC/225, sobretudo tendo 
em consideração que se trata de testagem altamente onerosa aos 
fabricantes e perfeitamente substituível por outros de mesmo nível de 
exigência á exemplo da Norma Erprobungsrichitlinien (ER) Zur 
Technischen Richtlinie (TR) Pistolen in Kaliber 9 mm x 19 – 2008 - 
Diretriz Técnica de Pistolas de Calibre 9 mm x 19, do Instituto Técnico 
Policial (PTI), da Escola Superior de Polícia Alemã - DHPol). 
 
52. Ainda no que se refere às características técnicas dos 
armamentos objetos da licitação, apontamos que o sistema striker fire 
não se confunde com o sistema Single Action Double Action, pois, no 
primeiro, não existe a figura de ação simples ou dupla, o percussor 
está sempre semi-tensionado. É apenas essa semi-tensão que varia 
conforme fabricante.  
 
53. Feitas tais considerações, impõe-se a correção do item 2.3 do 
Termo de Referência, que assim dispõe acerca das características do 
objeto licitado:  

2.3 sistemas de funcionamento por ação dupla (apenas 
no tipo Striker Fire), permitindo que o disparo ocorra 
com o simples acionamento do gatilho, sem a 
necessidade do acionamento de qualquer outra tecla 
adicional, seja para o início dos disparos, seja para o 
retorno ao coldre com segurança; 

54. Redação mais adequada e correta para esse item seria: “2.3 
sistema de tipo Striker Fire, COM PERCURSOR SEMI-TENSIONADO, 
permitindo que o disparo ocorra com o simples acionamento do gatilho, 
sem a necessidade do acionamento de qualquer outra tecla adicional, 
seja para o início dos disparos, seja para o retorno ao coldre com 
segurança”.  
 
55. Finalmente, quanto ao comprimento total das pistolas, o item 
3.6.2 do Termo de Referência estabelece o mínimo de 160 mm (cento 



 

e sessenta) milímetros e o máximo de 180 mm (cento e oitenta) 
milímetros. 
 
56. Contudo, novamente visando ampliar a competição da presente 
licitação, indicamos a solução de tamanho máximo para a pistolas 
compactas de até 183mm (cento e oitenta e três) milímetros. 
 
57.  Tal diferença permite a participação de maior número de 
licitantes e é insignificante no que se refere à finalidade de assegurar 
a portabilidade e a possibilidade de dissimulação do armamento. 

 

58. Em relação a apresentação do documento comprobatório MIL 
SPEC, não existe nenhum órgão que emita um DOCUMENTO para MIL 
SPEC o que torna tal exigência inexequível.  
 
59. Ressalte-se que grande parte das considerações ora lançadas a 
respeito das desnecessárias restrições estabelecidas pelo Termo de 
Referência já foram apontadas pela impugnante no dia 09/04/2021, 
juntamente com a apresentação de sua cotação, sendo, neste 
momento, a tempo e modo reforçadas.  
 

IV – DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO 
 
60. O artigo art. 24 do Decreto Estadual n. 48.012/20 prevê que, via 
de regra, a impugnação ao edital não possui efeito suspensivo. 
Contudo, permite-se que seja tal efeito atribuído pelo Pregoeiro quando 
da verificação da necessidade de tal medida excepcional:  

 
Art. 24 – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos 
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma 
prevista no edital, até três dias úteis antes da data fixada 
para a abertura da sessão pública. 
§ 1º – A impugnação não possui efeito suspensivo e 
caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de dois dias úteis, contados da 
data de recebimento da impugnação. 
§ 2º – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 
medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro nos autos do processo de licitação. 



 

§ 3º – Acolhida a impugnação contra o edital, será 
definida e publicada nova data para realização do 
certame. 

 
61. No presente caso, faz-se necessária a suspensão do certame, 
haja vista a necessidade de readequação de numerosas normas 
editalícias, com impacto tanto sobre a formulação das propostas pelas 
licitantes como em seu potencial interesse na disputa.  
 
62. Assim, requer-se seja a presente impugnação recebida pelo 
ilustríssimo Pregoeiro com a concessão do efeito suspensivo ora 
pretendido.  
 
 

V - DOS PEDIDOS 
 
63. Por todo o exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO 
acolhida com efeito suspensivo e JULGADA PROCEDENTE para que haja 
a retificação do Edital nos itens supracitados, readequando-os às 
disposições normativas que asseguram a igualdade e a ampliação da 
disputa entre licitantes nacionais e estrangeiras no referido pregão 
eletrônico.  
 
64. Por fim, requer-se ainda seja determinada a republicação do 
Edital, inserindo-se as alterações pleiteadas, com consequente 
reabertura dos prazos, nos termos do art. 24, §3º do Decreto Estadual 
n. 48.012/20 e conforme o § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 
  
Nesses termos, pede deferimento.  
  
Brasília/DF, 26 de julho de 2021.  
 

 
SIG SAUER INC 

Marcelo Silveira da Costa 
PROCURADOR 

  


