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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO 
COSTA - SC 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 072/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2022 - SRP 
  
 
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.777.835/0001-19, com sede na Avenida Carlos 
Ferreira Endres, 536 – Vila Itapegica – Guarulhos/SP -– CEP: 07041-030, por 
intermédio de seu sócio, vem à presença de Vossa Senhoria, e, em respeito ao 
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, da Lei 10.520/02, artigo 4º, inciso 
XVIII, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, bem como, ao item 23. DA IMPUGNAÇÃO 
AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, do Edital de Licitação 
supracitado, interpor o presente, 

 
 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 

I- Tempestividade 
A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para 
protocolar o pedido é de até 03 dias úteis contados antes da data fixada para 
recebimento das propostas e habilitação, contando com o prazo de resposta do 
pregoeiro é de até 02 dias uteis, conforme prega item 23.6. do edital, o termo final se 
dá no dia 13/06/2022 (*) ou dia 14/06/2022 – (*) caso haja ponto facultativo no 
Município no dia 17/06/2022, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente 
impugnação. 
 

II- Dos Fatos 
 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação do Município de Otacílio 
Costa, mas notamos que tem um item que a nossa empresa, por ser fabricante e 
outras empresas fabricantes ou representantes comerciais poderiam participar, mas 
que esta de forma flagrante em favor de uma marca, pois na descrição mínima é 
colocado a marca em questão.   
O termo de referência do item 7 – colete salva-vidas para aguas rápidas, ofende a  
livre concorrência, conforme artigo 170, IV da Constituição Federal, com descritivo 
que restringe e não estimula o princípio basilar das licitações que é o da 
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competitividade, SIMPLESMENTE NÃO HÁ COMPETIÇÃO!, as especificações do 
termo de referência há flagrante prejuízo confrontando os princípios que regem as 
licitações como o princípio da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, 
impessoalidade e da probidade administrativa . 
 
O item 7 esta totalmente direcionado a marca Ativa Náutica, desta forma haverá uma 
suposta competição entre fornecedores pelo mesmo material, havendo pouco ou 
nenhuma disputa, pois se o fabricante tiver uma representante com preferência, não 
haverá concorrência.  
 
Ressaltamos que há coletes salva-vidas com características similares quanto a 
bolsos, sistema rabo de vaca, argola de segurança, flutuabilidade, etc, etc, etc...que  
além de serem usados por vários Corpos de Bombeiros do Brasil, há efetivamente 
uma competição, pois, além de nós (Flutspuma) como fabricantes, há mais 02 
fabricantes nacionais como a Canoe  e a  Hidro2, além de existirem inúmeros 
fabricantes estrangeiros.  
 
Afirmamos ainda que não cabe uma inexigibilidade por falta de competição, pois há 
marcas no mercado estrangeiro e nacional que suprem estas características 
solicitadas em edital, além do mais o artigo 25º, inciso I da lei 8.666/93 disciplina que 
é vedado a preferência de marca.  
 
 
 
 

III- Direito 
 

A licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente seleciona a proposta 
mais vantajosa entre as oferecidas para a celebração do contrato de seu interesse; 
 
Dentre os objetivos básicos da realização do certame conforme artigo 3º da lei 
8.666/93, após as alterações da lei 12.349/10, é a observância da isonomia. A 
isonomia em um pregão significa garantir o princípio da impessoalidade, assegurar 
igualdade de oportunidades para todos que queiram vender bens, sendo afastados o 
arbítrio e o favorecimento infundado nos contratos firmados pelos particulares com 
entes da Administração Pública. 

Destarte detacamos que segundo a lei 8.666/93 no seu artigo 15º, parágrafo 7º, 
inciso I, nas compras: a especificação completa do bem a ser adquirido deverá não 
ter a indicação de marca.  
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IV- Pedidos 
 
Desta forma evocando o princípio da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, 
impessoalidade e da probidade administrativa, a Flutspuma Espumas Industriais 
Ltda, empresa com 38 anos de atividade dedicadas a fabricação de materiais de 
salvamento, onde os Corpos de Bombeiros são os seus maiores clientes, solicita 
que o edital possa se readequar aos princípios constitucionais da Constituição 
Federal de 1988 e as demais leis que disciplinam as licitações como as leis 
10520/02 e a lei 8666/93.  
 
Destarte, instamos que o pregoeiro altere o termo de referência do edital e faça os 
ajustes necessários para possibilitar uma maior competição. 
 

Por todo o exposto, requer a Recorrente seja julgado 
PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO PARCIAL DO EDITAL apresentado, pelas razões 
acima expostas. 

 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Guarulhos, 06 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

                                                FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA. 

(Edeiner Cinachi – sócio) 


		2022-06-08T10:47:06-0300
	EDEINER CINACHI:25950578805




