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                                                                       Contagem/MG, 08 de setembro de 2022.  

 

 

 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/MG 

                       

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2022 

DATA DA ABERTURA: 13/09/2022 às 9h 

 

 

OBJETO: registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, visando a futura e 

eventual aquisição de pneus e correlatos, destinados à manutenção da frota de 

veículos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações de demais 

condições contidas neste edital e seus anexos.  

 

AUGUSTO PNEUS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na Rua Cinquenta e Um, nº 205, Bairro Tropical - Contagem/MG – CEP 

32.072-550, neste ato representado por sua representante legal, Sra. Ana Carolina de 

Araújo Marçal Vieira, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG: 47.777.777-6 

SSP/SP e CPF: 354.312.838-80, com endereço para intimações na sede da pessoa jurídica 

e no endereço eletrônico juridico@augustopneus.com.br, vem respeitosamente perante 

Vossa Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, estando a fazê-lo com fulcro nos 

dispositivos da Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações, Lei 10.520/02, e Lei complementar 

123/2006 alterada pela LC 147/2014 e demais dispositivos aplicáveis à matéria, expondo, 

para tanto, os motivos fáticos e jurídicos que seguem:    

 

  

Como é cediço, a licitação tem duas finalidades precípuas, 

consistentes na obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público e a concessão 

de iguais oportunidades a todos os que pretendem contratar com a administração Pública, 

em consonância ao princípio da isonomia. 
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Tais objetivos somente são atingidos, no entanto, diante da 

ampla competitividade entre todos os participantes do certame, que de maneira leal 

acudam à licitação, se habilitem e apresentem suas propostas exatamente como determina 

as regras do edital e legislação pertinente à matéria. 

 

No instrumento convocatório há as seguintes previsões:  

 

 

Pág. 22 do Edital. 

 

 

Pág. 1 do Edital 

 

Tem, porém, que a exigência de apresentar Certificado de 

Regularidade junto ao IBAMA em nome do fabricante, bem como que o pregão seja do tipo 

de menor preço por lote, apresentam-se como medidas restritivas e prejudiciais à 

economicidade do certame, conforme será exposto na sequência.  

 

I. IBAMA DO FABRICANTE 

 

A exigência de apresentar Certificado de Regularidade junto ao IBAMA em 

nome do fabricante, priva muitos licitantes de participarem do evento, pois, muitas 
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empresas trabalham com pneus de origem estrangeira e, portanto, não conseguem obter 

regularização junto a um órgão nacional (IBAMA).  

 

O mais adequado seria exigir tal certificado do IMPORTADOR, ou do próprio 

LICITANTE, que possuem sede no Brasil, mas jamais de um fabricante, pois tal exigência 

tornará o pregão restritivo a participação de empresas que só trabalham com pneus 

nacionais, indo de encontro com o caráter isonômico e competitivo da licitação. 

 

Exigir que o licitante apresente Certificado de Regularidade junto ao IBAMA 

do Fabricante é restringir a participação e configura compromisso de terceiro alheio a 

disputa. Ademais, mesmo que esse Certificado seja exigível para o fabricante, o revendedor 

não tem acesso a ele e como já dito anteriormente, o fabricante é pessoa alheia ao certame 

e muitos estão localizados fora da jurisdição do IBAMA.   

 

O TCE/MG já pacificou entendimento no sentido de que é legítima a 

apresentação de certificado do IBAMA fornecido pelo importador e não somente do 

fabricante. Para ilustrar tal entendimento, trazemos análise do conselheiro Vitor Meyer 

acerca do tema, nos autos de Denúncia de nº 1072444. Vejamos: 
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O que se questiona não é a mera exigência da certificação do Ibama, mas sim 

de que autorizar que seja apresentada a certificação do importador.  

 

Inclusive, a fim de dirimir tal questão, esta impugnante buscou informações 

diretamente com o órgão CONAMA, o qual foi categórico em afirmar que é exigido de 

ambos, fabricante e importador, a inscrição e consequente emissão da certificação, 

conforme segue cópia do e-mail em anexo e abaixo:  

 

 

 

   Portanto, a certificação é utilizada para que seja dado descarte corretamente 

dos pneus usados, ou seja, responsabilizar quem está fornecendo o produto, seja 

importador ou fabricante. Por obviedade, que tal exigência também não é cumulativa, uma 

vez que, em caso de pneu nacional, a emissão de certificado de importador estaria 

inviabilizada.  

 

Desta forma entende que o Edital fere gravemente o que dispõe o parágrafo 

1º do Art. 3º da Lei 8.666/93: 

 

Lei nº 8.666/93: 
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Art. 3 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada com estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

Parágrafo primeiro - É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 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 ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato; (...) 

 

Além do mais, o pregão foi criado para possibilitar à Administração Pública 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição 

Federal) adquirir bens e serviços comuns de maneira mais simplificada do que as 

existentes até então. A Lei n. 10.520 define bens e serviços comuns, conforme dispõe o seu 

art. 1.º, parágrafo único: “consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”. 

 

Também a Lei 10.520/02 no seu artigo 3º, inciso II, veda especificações que, 

por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Assim sendo, se os 

produtos são novos, de 1ª linha ou qualidade, estando dentro das normas técnicas da 

ABNT e tendo certificação do INMETRO, é irrelevante a exigência de apresentar Certificado 

junto ao IBAMA em nome do fabricante, pois tal exigência limita a competição e fere 

princípios tão amplamente defendidos pela nossa Constituição, tais como: princípio da 

isonomia, da legalidade e da impessoalidade, entre outros. Esta mesma Lei em seu artigo 

3º, inciso I, diz que a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 

definirá o objeto do certame, mas em momento algum diz que ela tem liberalidade para 

fazer exigências excessivas, irrelevantes ou desnecessárias. 
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Assim, não concorda com tal exigência, de serem somente aceitas 

certificações do Ibama do FABRICANTE dos pneus, pois, tal exigência irá direcionar o edital 

à aquisição de pneus de fabricação nacional, excluindo-se os de fabricação estrangeira, o 

que é vedado por lei, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão, com a classificação 

da proposta desta recorrente e retomada da etapa de lances.  

 

II. LOTE 

 

O edital fere gravemente o inciso IV do artigo 15 e parágrafo 1º do artigo 23 

da Lei 8.666/93: 

 

Art. 15 – As compras, sempre que possível, deverão: 

(...) 

IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar 

as peculiaridades do mercado, visando a economicidade; 

(...) 

Art. 23 – As modalidades de licitação a que se referem os incs. I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista 

o valor estimado da contratação;  

(...) 

§1° - As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade sem perda da economia de escala. 

(...) 

 

Com respaldo na Lei e também em acórdãos considero conveniente e 

oportuna a mudança do critério de julgamento de menor preço por lote, para menor preço 

por item. 

 

De fato, não resta dúvida que ao se processar pelo critério de menor preço 

por item a Administração Pública conseguirá o melhor preço (fundamento da licitação). 



                
               AUGUSTO PNEUS EIRELI  
            CNPJ: 35.809.489/0001-21 – I.E 003650558.00-77 
          RUA CINQUENTA E UM, Nº 205,  
      BAIRRO TROPICAL 
   CONTAGEM/MG – CEP 32.072-550 
Tel. (31) 4042-4432 
 

 

Ao mudar o critério de julgamento para menor preço por item poderá a 

administração adquirir pneus a preço ainda menor, o que visa atender o fundamento da 

licitação, bem como se aplicará os recursos públicos da melhor maneira possível, visando 

economia. 

 

Não se pode olvidar que a licitação na modalidade Pregão deve ser julgada ao 

menor preço. Assim, ao se julgar por menor preço por lote, ao invés de menor preço por 

item, acabou por mitigar o entendimento completo desse critério. 

 

Sem embargo, este é o entendimento do TCU (decisão de março de 2013): 

 

A adoção do critério de julgamento de menor preço por lote somente deve ser 

adotado quando for demonstrada inviabilidade de promover a adjudicação 

por item e evidenciadas fortes razões que demonstrem ser esse o critério que 

conduzirá a contratações economicamente mais vantajosas 

Representação contra o Pregão Eletrônico 2/2012 conduzido pela Academia 

Militar das Agulhas Negras (Aman) para o registro de preços de materiais 

permanentes e descartáveis de copa e cozinha apontou, entre outras, 

irregularidade no critério de julgamento pelo menor preço por lote de itens, e 

não por item isolado. A unidade justificou o critério com base na busca de 

padronização de materiais e na facilidade de entrega e recebimento dos 

produtos. O relator contraditou argumentando que a garantia da 

padronização “seria a especificação do produto e não o fornecimento de 

dezenas de produtos especificados genericamente por uma empresa que não 

os fabrica”, além do que não havia no termo de referência qualquer 

justificativa para a definição dos lotes e para a adoção do julgamento segundo 

o menor preço por lote. Consignou como agravante o fato de a licitação ser 

voltada para a obtenção de uma ata de registro de preços, pois esta não se 

presta “ao compromisso de pronta aquisição de quantidades determinadas e, 

dada as características dos materiais a ser adquiridos, não havendo por parte 

da Administração a necessidade ou obrigação de, a cada aquisição, adquirir 

todos os itens do lote, não se vislumbra razão para que a adjudicação das 

propostas não tenha sido realizada de maneira individual, para cada item de 

material estipulado no termo de referência”. Ademais, demonstrou que o 



                
               AUGUSTO PNEUS EIRELI  
            CNPJ: 35.809.489/0001-21 – I.E 003650558.00-77 
          RUA CINQUENTA E UM, Nº 205,  
      BAIRRO TROPICAL 
   CONTAGEM/MG – CEP 32.072-550 
Tel. (31) 4042-4432 
 

parcelamento por lotes, aliado a outras exigências restritivas à 

competitividade, ocasionou a adjudicação de itens (contidos em lotes) com 

preços acima do valor máximo estimado pela Aman, configurando contratação 

antieconômica. O Tribunal, ao seguir o voto do relator, além de multar os 

responsáveis pelas irregularidades confirmadas, determinou à Aman “que se 

abstenha, em licitação para registro de preços, de adotar como critério de 

adjudicação o de menor preço global por grupo/lote, concomitantemente com 

disputa por itens, sem que estejam demonstradas nos autos as razões pelas 

quais tal critério, conjuntamente com os que presidiram a formação dos 

grupos, é o que conduzirá à contratação mais vantajosa, comparativamente 

ao critério usualmente requerido de adjudicação por menor preço por item, 

devendo ainda restar demonstrada nos autos a compatibilidade entre essa 

modelagem e o sistema de registro de preços quando a Administração não 

estiver obrigada a proceder a aquisições por grupo”. Acórdão 529/2013-

Plenário, TC 007.251/2012-2, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, 

13.3.2013. 

  

(...) 

 

A adoção do critério de menor preço por grupo (e não por itens) para 

julgamento das propostas, em licitação visando o registro de preços para 

aquisição de gêneros alimentícios, afronta os comandos contidos no art. 15, 

IV, e no art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993  

Representação de empresa apontou possíveis irregularidades na condução do 

Pregão Eletrônico nº 06/2012, pelo Comando da 9ª Região Militar, que teve 

por objeto o registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios 

destinados a suas unidades. Entre os supostos vícios identificados no 

certame, destaque-se a adoção do critério de menor preço registrado por grupo 

(e não por itens) para julgamento das propostas. Em resposta à oitiva, o 

responsável argumentou que tal sistemática permitiria economia de escala e 

tornaria a licitação mais célere. A unidade técnica considerou que essa 

modelagem poderia ser admitida, em face da grande quantidade de itens (401 

itens) especificados no edital, tendo em vista a possibilidade de seleção de 

401 fornecedores, na hipótese de adjudicação do objeto por itens. O relator, 

no entanto, anotou que “a regra básica da modelagem das licitações, como 

determinam o art. 15, IV, e o art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993 e a 
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jurisprudência consolidada deste Tribunal, expressa na Súmula 247, é a do 

parcelamento da disputa por itens específicos e não por lotes, compostos de 

diversos produtos ou serviços adjudicados a um único fornecedor”.  O fato de 

a Administração não se ver, à cada compra, obrigada adquirir todos os itens 

do lote, demanda a adjudicação do objeto por itens e não por grupo.   E mais: 

“A adoção do critério de julgamento de menor preço por lote somente deve ser 

adotado quando for demonstrada inviabilidade de promover a adjudicação 

por item e evidenciadas fortes razões que demonstrem ser esse o critério que 

conduzirá a contratações economicamente mais vantajosas”. Acrescentou que 

o fato de o “pregão eletrônico do portal Comprasnet prever a possibilidade de 

‘julgamento por preço global-lote’ não autoriza a administração pública a fazer 

uso desse procedimento sem comprovar sua capacidade de induzir à seleção, 

em cada caso concreto, da proposta mais vantajosa”. Acrescentou que a 

hipótese de seleção de número exageradamente elevado de fornecedores, 

vislumbrada pela unidade, afigura-se como possibilidade apenas teórica. 

Como exemplo, lembrou que pregão eletrônico conduzido pelo Comando da 

11ª Região Militar para aquisição de 622 produtos, modelado por itens, que 

levou à seleção de 14 fornecedores.  E arrematou: “Em registro de preços, a 

realização de licitação utilizando-se como critério de julgamento o menor preço 

global por grupo/lote leva, vis à vis a adjudicação por item, a flagrantes 

contratações antieconômicas e dano ao erário, potencializado pelas 

possibilidades de adesões, uma vez que, como reiteradamente se observa, 

itens são ofertados pelo vencedor do grupo a preços superiores aos propostos 

por outros competidores”. O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator e 

a despeito de haver o referido certame sido anulado pelo citado órgão, decidiu: 

a) “determinar ao Comando da 9ª Região Militar que se abstenha, em licitação 

para registro de preços, de adotar como critério de adjudicação o de menor 

preço global por grupo/lote, concomitantemente com disputa por itens, sem 

que estejam demonstradas nos autos as razões pelas quais tal critério... é o 

que conduzirá à contratação mais vantajosa ...”; b) cientificar essa unidade 

militar de que novo procedimento licitatório, que tenha objeto semelhante ao 

do Pregão Eletrônico 06/2012, deve  evitar a adoção injustificada do critério 

de menor preço global por grupo, uma vez que tal solução contraria o disposto 

no art. 15, IV, e no art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993, “resultando em registro 

de preços superiores aos obtidos na disputa por itens e, consequentemente, 

em seleção de proposta menos vantajosa para a Administração para diversos 
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itens”. Acórdão n.º 2977/2012-Plenário, TC-022.320/2012-1, rel. Min-Subst. 

Weder de Oliveira, 31.10.2012.(...) 

 

Ademais, a súmula 247 do TCU é clara ao dispor que deverá haver o 

parcelamento da disputa por itens específicos e não por lotes.  

 

Súmula nº 247 TCU: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não 

por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja 

prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo 

em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora 

não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade. 

 

A adoção do critério de julgamento de menor preço por lote somente deve ser 

adotado quando for demonstrada inviabilidade de promover a adjudicação por item e 

evidenciadas fortes razões que demonstrem ser esse o critério que conduzirá a 

contratações economicamente mais vantajosas, ademais, a regra básica da modelagem das 

licitações, como determinam o art. 15, IV, e o art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993 e a 

jurisprudência consolidada do TCU, expressa na Súmula 247, é a do parcelamento da 

disputa por itens específicos e não por lotes, compostos de diversos produtos ou serviços 

adjudicados a um único fornecedor”. 

 

III. PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se: 

 

O provimento da presente impugnação amparado nas razões 

acima expostas, requerendo que a Comissão de Licitação retifique os itens do edital;  

 

No caso de deferimento, que haja a retificação do edital e 

intimação da empresa acerca da decisão no e-mail: juridico@augustopneus.com.br. 
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Nestes termos, 

pede deferimento. 

 

 

                                       _____________________________________________ 

                                       Ana Carolina de Araújo Marçal Vieira                                                   
                                                  Representante legal 
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De: conama  
Para: juridico@augustopneus.com.br  

Cópia:
Cópia oculta:

Assunto: RES: Resolução 416/2009 - Pneus inservíveis - Certificação
Enviada em: 09/12/2021 | 12:00

Recebida em: 09/12/2021 | 12:00

RES: Resolução 416/2009 - Pneus inservíveis - Certificação

Prezados, 

A Resolução 416/2009 tem por finalidade garantir que pneus usados tenham destinação adequada e o
controle é realizado pelo IBAMA por meio do Cadastro Técnico Federal conforme art. 4º e 5º : 

Art. 4º Os fabricantes, importadores, reformadores e os destinadores de pneus inservíveis deverão se
inscrever no Cadastro Técnico Federal - CTF, junto ao IBAMA. 
Art. 5º Os fabricantes e importadores de pneus novos deverão declarar ao IBAMA, numa periodicidade
máxima de 01 (um) ano, por meio do CTF, a destinação adequada dos pneus inservíveis estabelecida no Art.
3º. 

 

Att

 

Equipe Dsisnama

 

De: jurídico <juridico@augustopneus.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 11:10 
Para: conama <conama@mma.gov.br>; sic.sede@ibama.gov.br; linhaverde.sede@ibama.gov.br 
Assunto: Resolução 416/2009 - Pneus inservíveis - Cer�ficação

 

Prezados, bom dia. 
Acerca da resolução 416/2009, gostaríamos de obter um esclarecimento deste órgão, sobre a finalidade e abrangência desta cer�ficação, tendo em vista que diversos
municípios mineiros têm exigido em seus editais que os licitantes apresentem somente a cer�ficação dos fabricantes dos pneus, refutando a apresentação do cer�ficado
emi�do em nome do importador. Assim, surgem os seguintes ques�onamentos: 

1- Tendo em vista que a cer�ficação serve para tutelar a des�nação adequada dos pneus inservíveis em território nacional, podemos inferir, portanto, que a cer�ficação
pode ser ob�da e apresentada tanto pelos fabricantes, quanto pelos importadores dos pneus? 

2- É legi�ma a interpretação das administrações mineiras, de que os licitantes que forneçam pneus importados, não poderão par�cipar do certame, tendo em vista- na
visão deles- que a resolução prevê somente a cer�ficação dos fabricantes? 

3- Se a resposta dois for nega�va, podemos concluir que as administrações, atendendo as diretrizes do CONAMA, deveriam acrescentar a possibilidade de apresentação da
cer�ficação do importador em seus editais? 

Certos de contar com a colaboração deste órgão, aguardamos por um retorno acerca dos ques�onamentos. 

Atenciosamente, 
Departamento Jurídico

A Resolução 416/2009 não aborda certificação e sim o registro no Cadastro Técnico Federal - CTF que
é obrigatório para fabricantes e importadores de pneus.
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C

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância 

Comarca de CORAçãO DE JESUS / Vara Única da Comarca de Coração de Jesus

PROCESSO Nº: 5001807-04.2021.8.13.0775

CLASSE: [CÍVEL] MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO: [Recursos Administrativos]

IMPETRANTE: AUGUSTO PNEUS EIRELI

IMPETRADO(A): Prefeito de Coração de Jesus

DECISÃO

Trata-se mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por Augusto Pneus Eireli em
face de ato coator, supostamente praticado pelo pregoeiro Eguimercio Antunes Evangelista, do prefeito do
município de Coração de Jesus /MG e da Comissão de Licitações municipal, partes qualificadas nos
autos.

Em síntese, a impetrante alega que ao analisar o Edital de Licitação nº 042/2021, a empresa notou que,
dentre as especificações dos objetos licitados, na observação presente no Anexo I – Termo de Referência,
pág. 21, estava uma condição abusiva, acerca da exigência de produtos nacionais, uma vez que determina
a apresentação de certificado de regularidade junto ao IBAMA emitido em nome do FABRICANTE de
pneus.

Nestes termos, requer, que seja suspensa a continuidade do processo licitatório, suspendendo-se a fase da
contratação, até que se obtenha a decisão definitiva do presente processo.

Vieram-me os autos conclusos. Decido.

Como sabido, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça.

Dissertando sobre o mandado de segurança, Humberto Theodoro Júnior assim se pronuncia: 'Quando a
Constituição endereça o mandado de segurança à defesa do direito líquido e certo, "está exigindo que esse
direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da



Num. 7520573050 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: INDIRANA CABRAL ALVES - 17/12/2021 09:30:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121709302958900007517555419
Número do documento: 21121709302958900007517555419

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.' (O Mandado de
Segurança. Rio de Janeiro, 2009. Forense; p. 19)

Nos termos do   do art. 3º da Lei n° 8.666/1993, “a licitação destina-se a garantir a observância docaput
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a
promoção do desenvolvimento sustentável”.

Nesse sentido, toda e qualquer exigência feita pela Administração em uma licitação deve, além de ser
constitucional e legal, limitar-se ao estritamente necessário, porque exigências excessivas poderão
restringir seu caráter competitivo, inserindo-se nas vedações impostas pelo inc. I do § 1º do art. 3º da Lei
nº 8.666/1993.

Com o objetivo de não restringir o universo de competidores que teriam condições de fornecer
satisfatoriamente os objetos da licitação, como regra, a Administração não poderá inserir, no edital,
cláusula que determine que o produto a ser adquirido deverá ter “procedência nacional”, sob pena de o
procedimento licitatório ser atingido pela ilegalidade, dando causa à nulidade.

No caso dos autos, a alegação de direito líquido e certo da impetrante diz respeito ao ato praticado, no que
diz respeito à exigência de produtos nacionais, esse tipo de restrição poderia ser admitida somente se
estivesse fundada em  justificativa técnica específica, formalizada em laudo elaborado por setor
especializado, a qual demonstre a inadequação do objeto cuja restrição se pretende, levando-se em conta
sua utilização e a relação custo-benefício, de modo a afastar futura contestação por parte dos órgãos de
controle interno e externo da Administração, não sendo este o caso dos autos.

O periculum in mora, por sua vez, é conhecido como o receio de que a demora da concessão da decisão
judicial cause dano grave ou de difícil reparação ao bem jurídico tutelado. Referido requisito também se
encontra presente, haja vista que a Impetrante foi impedida de participar do certame em comento.

Por fim, a tutela de urgência pretendida, de natureza antecipada, não tem caráter irreversível, permitindo a
restauração do status quo ante caso revogada a decisão. Satisfeito, portanto, o requisito inserto no art.300,
§3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA e determino que seja suspensa a continuidade do
processo licitatório, suspendendo-se a fase da contratação, até que se obtenha a decisão definitiva do
presente processo, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

 para, em 10 dias, efetuar o pagamento das custas iniciais.Intime-se a parte autora

 coatora do conteúdo da petição inicial e do conteúdo desta liminar,Notifique-se a autoridade
enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10
dias, prestem as informações;

 da pessoa jurídica interessada, enviando-lheDê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial
cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

 vista ao Ministério Público, na forma doFindo o prazo para apresentação de informações, abra-se
artigo 12 da Lei nº 12.016/09, para que opine, no prazo improrrogável de 10 dias.

Tudo feito, venham-me os autos conclusos.
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CORAçãO DE JESUS, data da assinatura eletrônica.

INDIRANA CABRAL ALVES

Juiz(íza) de Direito

Rua José Antônio de Queiroz, 1060, Centro, CORAçãO DE JESUS - MG - CEP: 39340-000 
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância 

2ª Vara Cível, de Registros Públicos, Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Santos
Dumont

AUTOS Nº: 5003589-65.2021.8.13.0607

CLASSE: [CÍVEL] MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO: [Recursos Administrativos]

IMPETRANTE: AUGUSTO PNEUS EIRELI

IMPETRADO(A): PREFEITO

          Recebo a emenda à petição inicial de ID 7531047994.

        

                 Trata-se de mandado de Segurança impetrado por , em face do Augusto Pneus Eireli
, aduzindo, em síntese, que é empresa de pequeno porte,Prefeito Municipal de Ewbank da Câmara

com objeto social de comércio atacadista e varejista, de peças novas para veículos automotores. Nesta
condição, em 07/10/2021, às 10 horas, visando participar de pregão presencial n° 014/2021, modalidade
menor preço por item, para o fornecimento de peças para automóveis e pneus, promovida pelo Município
ora representado pelo impetrado, notou que, dentre as especificações dos objetos licitados, mais
especificamente no item 6.3.7 do edital de convocação, constava cláusula abusiva, acerca da exigência de
fornecimento de produtos nacionais, tendo em vista que exigia a apresentação de certificado de
regularidade junto ao IBAMA, emitido em nome do fabricante de pneus, documento este que só é
fornecido aos produtores nacionais. Sustentou que, no dia 08/10/2021, apresentou recurso quanto à sua
inabilitação no pregão, tendo sido indeferido o recurso, oportunidade em que foi afirmada a legalidade da
exigência do certificado mencionado e sob o fundamento de que já se encontrava preclusa a possibilidade
de discussão a respeito das cláusulas do edital. Assim, entendendo ser detentor de direito líquido e certo,
interpôs o presente mandado de segurança, requerendo a concessão de medida liminar, a fim de que seja
suspenso o processo licitatório, suspendendo-se a fase de contratação, até que haja decisão definitiva
deste mandado de segurança, reconhecendo as ilegalidades apontadas.

        

        Com a petição inicial de ID 7128588020, vieram os documentos que respaldam os pedidos
iniciais.

        

        Decido.



Num. 7807503039 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SANDRO APARECIDO JOSE EVARISTO - 17/01/2022 14:02:52
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011714025273500007804405408
Número do documento: 22011714025273500007804405408

        

         Os requisitos legais para a concessão da liminar, previstos no artigo 7°, inciso III, da Lei nº.
12.016/2009, mostram-se presentes na hipótese, haja vista que a demora na prestação jurisdicional poderá
resultar na ineficácia da medida a ser deferida ao final do trâmite do processo.

        

        O impetrante possui o direito líquido e certo de participar de um procedimento licitatório
hígido, no qual sejam respeitados os princípios constitucionais da legalidade, igualdade, impessoalidade e
que sejam atendidas as finalidades públicas do ato, no sentido de ser escolhida a proposta mais vantajosa
para o interesse público.

        

        Neste sentido, vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União possui entendimento de que
a vedação a produtos estrangeiros é ilegal, de forma que eventual vantagem deve ser estabelecida em
decreto regulamentar, de forma prévia à edição do ato licitatório,conforme se observa do trecho em
destaque:

        

         

        

'É ilegal, nos  de licitação, o estabelecimento de: (a)  a  eeditais vedação produtos
serviços  uma vez que a Lei 12.349/2010 não previu tal restrição; (b)estrangeiros,
margem de preferência para contratação de bens e serviços sem a devida
regulamentação, via decreto do Poder Executivo Federal, estabelecendo os
percentuais para as margens de preferência normais e adicionais, conforme o caso,
e discriminando a abrangência de sua aplicação. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, Acórdão 286/2014-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO'

        

         

        

        Deste modo, como forma de garantir a participação do impetrante, se for o caso, e, ainda,
para que não sejam praticados atos passíveis de anulação e, consequentemente, com oneração do erário,
no caso de sua repetição, concedo a liminar e determino a suspensão do Processo Licitatório nº. 014/2021
– Pregão Presencial - até decisão final, bem como todo o ato tendente à adjudicação do objeto da
licitação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias,
além das demais responsabilidades decorrentes.

        

                Expeça-se, para tanto, o competente mandado, devendo ser a ele anexada cópia desta
decisão e documentos que acompanham a inicial.

        

               Em seguida, notifique-se a autoridade tida como coatora, para, querendo, apresente suas
informações, no prazo legal de 10 (dez) dias.
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        Deverá ser notificada, ainda, a pessoa jurídica declarada como vencedora do certame, a fim
de que apresente as suas informações, no prazo de 10 (dez) dias.

        

                Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009,
cientifique-se a Procuradoria do Município de Santos Dumont, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem
documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

        

        Com o decurso do prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público e, após, conclusos para a decisão.

        

        Intimem-se. Cumpra-se.

        

         

        

        Santos Dumont, 11 de janeiro de 2021.

        

         

        

         

        

              Maria Cristina de Souza Trulio

        

                     Juíza de Direito

        

        

        

        

 

Rua: Galileu Fonseca, 113, Centro, SANTOS DUMONT - MG - CEP: 36240-000 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AUGUSTO PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.809.489/0001-21
Certidão nº: 13888796/2022
Expedição: 03/05/2022, às 14:13:13
Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AUGUSTO PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 35.809.489/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
35.809.489/0001-21
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/12/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
AUGUSTO PNEUS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R CINQUENTA E UM 

NÚMERO 
205 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
32.072-550 

BAIRRO/DISTRITO 
TROPICAL 

MUNICÍPIO 
CONTAGEM 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ATENDIMENTO@AUGUSTOPNEUS.COM.BR 

TELEFONE 
(31) 4042-4432 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/12/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2022 às 16:36:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31600903376 2305

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

AUGUSTO PNEUS EIRELI

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO12209

CONTAGEM

25 Dezembro 2020

Nº FCN/REMP

MGP2000996118

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8152921 em 29/12/2020 da Empresa AUGUSTO PNEUS EIRELI, Nire 31600903376 e protocolo 207725136 - 17/12/2020.
Autenticação: D1AD11DFCA88F097D1A55D51E4AB2E93B1641A3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/772.513-6 e o código de segurança UcLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 29/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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CONSOLIDAÇAO DA SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA 

AUGUSTO PNEUS EIRELI 

CNPJ: 35.809.489/0001‐21 

NIRE: 31600903376 
 
 

ANA CAROLINA DE ARAUJO MARCAL VIEIRA, brasileira, empresaria, solteira, nascida 

em 13.03.1990, residente e domiciliada à Rua Afonso Pena, nº. 1911, bairro: Aracatuba, 

São Paulo ‐SP, CEP 16011‐040, portadora do CPF sob nº. 354.312.838‐80 e da Carteira 

de Identidade nº. 47.77.7777‐6 SSP/SP, titular da sociedade AUGUSTO PNEUS EIRELI, 

com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, nº 24277, bairro: Dom 

Silvério, Belo Horizonte‐ MG, CEP: 31985‐203, registrada na JUCEMG sob o NIRE: 

31600903376, inscrita no CNPJ sob nº 35.809.489/0001‐21, resolve promover a 2º 

alteração do Ato Constitutivo, o que é feito nos termos seguintes; 

 
DA ALTERAÇAO 

 
1 – Da Alteração de Endereço 

A titular decide alterar o endereço da sede para Rua Cinquenta e Um, n° 205, bairro: 

Tropical, Contagem – MG, CEP: 32072-550. 

 
2– CONSOLIDAÇÃO 

NA OPORTUNIDADE, A TITULAR RESOLVE, DESDE JÁ, CONSOLIDAR A ALTERAÇÃO E FAZ 

MEDIANTE AOS SEGUINTES TERMOS; 

 
CONSOLIDAÇAO DO ATO CONSTITUTIVO 

 
Cláusula Primeira ‐ A empresa continua adotando o nome empresarial de AUGUSTO 

PNEUS EIRELI. 

 
Cláusula Segunda ‐ A empresa tem como objeto social o comércio atacadista e varejista 

de pneumáticos e camarás de ar e serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 

automotores feito por terceiros. 

 
Cláusula Terceira ‐ A empresa tem sua sede na Rua Cinquenta e Um, n° 205, bairro: 

Tropical, Contagem – MG, CEP: 32072-550. 

 
Cláusula Quarta ‐ A empresa iniciou suas atividades em 17/12/2019 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

 
Cláusula Quinta ‐ O capital social continua no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

totalmente integralizado em moeda corrente do País. 

 
Cláusula Sexta ‐ A administração da empresa continua a ser com a titular já qualificada 

acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e 

extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.
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CONSOLIDAÇAO DA SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA 

                                  AUGUSTO PNEUS EIRELI 

          CNPJ: 35.809.489/0001‐21  

               NIRE: 31600903376 
 
 

Cláusula Sétima – A titular ANA CAROLINA DE ARAUJO MARCAL VIEIRA, terá uma retirada 

pró‐labore mensal, levada a débito da conta “Despesas Gerais”, sendo obedecidos os limites vigentes 

da Legislação do Imposto de Renda. 

 
Cláusula Oitava ‐ Ocorrendo a incapacidade ou falecimento da titular, não implicará na dissolução da 

empresa, que prosseguirá pelos herdeiros caso optem pela continuidade da empresa, e seus haveres 

serão apurados em balanço a ser levantado, se decorrido mais de seis meses do balanço anual, e 

pagos compreendendo capital, lucros e quaisquer créditos, e em condições a serem ajustadas pelos 

herdeiros de acordo com a situação financeira da empresa. 

 
Cláusula Nona – Continua vetado o emprego da denominação social em quaisquer transações 

estranhas ao específico objeto da empresa, notadamente em títulos de favor, fiança e avais, assim 

como delegar seu uso a estranhos. 

 
Cláusula Décima ‐ Fica estabelecido que a empresa não terá conselho fiscal. 

 
Cláusula Décima Primeira ‐ Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder‐se‐á a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

 
Cláusula Décima Segunda ‐ A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

 
Cláusula Décima Terceira ‐ A titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 

de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 

contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 
Cláusula Décima Quarta ‐ A titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como 

titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

 
Cláusula Décima Quinta ‐ Fica eleito o foro de CONTAGEM ‐ MG para o exercício e o cumprimento 

dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

 
Contagem, 25 de dezembro de 2020. 

 
Assinam digitalmente 

 

ANA CAROLINA DE ARAUJO MARCAL VIEIRA 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 20/772.513-6.
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Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
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