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Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

À PREFEITURA MUNICIPAL EUNAPOLIS-ES
AO DEPERTAMENTO DE LICITAÇÕES
Pregão Eletrônico nº 029/2022
Processo: 148/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em
locação de estruturas diversas, locação de equipamentos de sonorização, iluminação, com
montagem e desmontagem, geradores, banheiros químicos, mini trio, carro de som, e outros para
realização dos festejos juninos e do evento denominado “São João se encontra com Pedrão”, a
serem realizados na cidade de Eunápolis-BA.

A empresa TEIXIERA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita
no CNPJ 42.883.044/0001-57, sede Rua Raul Seixas, Nº 80, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES,
Cep. 29.124.263, representado neste ato legal pelo a Sra. INGRYD VIEIRA TEIXIERA, Brasileira,
Casada, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.270.671 SSP-ES e CPF/MF nº 146.329.547-21, E
SEU PROCURADOR O Senhor LOURIVAL JOSE TEIXEIRA FILHO, RG nº. 1.137.748 SSP-ES e CPF/MF
nº 031.793.437-61 ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. interpor
IMPUGNAÇÃO do edital de Pregão Eletrônico SUPRA CITADO.

IMPUGNAÇÃO E QUESTIONAMENTOS

Não obstante à lisura do procedimento administrativo que culminou na mencionada licitação, a
IMPUGNANTE vem requerer o acolhimento dos pontos nos tópicos subsequentes. Caso a
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ADMINISTRAÇÃO JULGUE prudente, deverá suspender o CERTAME para providenciar pareceres
jurídicos e técnicos visando fundamentar eventual acolhimento ou indeferimento desta
impugnação.
Considerando o acórdão exemplificativo acima do Tribunal de Contas da União e aos princípios da
eficiência e economicidade – art. 37, caput e art. 70, caput da CRFB/88; Princípio da proposta mais
vantajosa – art. 3º, caput da Lei 8.666/93; aos artigos 7º, § 4º, 141, 40, inciso I e 55, I, todos da Lei
8.666/93; e à Súmula 177 do TCU, requer-se o exame das descrições indicadas e suas correções.
Pois bem, o presente edital regulador do certame, fora publicado e teve suas regras de
conhecimento publico através do Pregão Eletrônico 029/2022, onde conforme item 22 do edital diz
que as empresas licitantes terão 03 (três) dias anteriores ao certame para apresentarem suas peças
impugnatórias, ocorre que a presente licitação tem sua sessão marcada para o dia 09 de junho de
2022 às 09 horas, sendo então esta impugnação tempestiva e com sua representatividade jurídica
valida, conforme in verbis:
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

Ao passo que, ao analisar o preambulo desta presente licitação, podemos verificar que o edital tem
sua previsão jurídica conforme as Leis 10.520/2002, 10.024/2019, 7.221/2018 e 8.666/1993, regras
esta basilares para o andamento do presente certame, vejamos:
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS – Estado da Bahia, através do Pregoeira e Equipe de
Apoio, por determinação do Exmª. Srª. Cordélia Torres de Almeida torna público,
para conhecimento das empresas interessadas que será realizada licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, regido
pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024 de
23/09/2019, pelo Decreto Municipal n° 7.221/2018 de 16/01/2018, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.......

De fato, no preambulo do presente edital de licitação, não diz que será regida pelos Decretos
Complementares nº 123/2006, ou seja, que as empresa classificadas como Micro empresa (ME) e
Empresa de Pequeno Porto (EPP) teriam preferência de contratação.
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No entanto esqueceu - se de mencionar a Lei Complementar 147/2014 que trata de ordenamento
posterior e Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nos 5.889, de 8
de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de
3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
e 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá outras providências.
Ato continuo, o presente certame por si somente deverá ser suspenso e readequado, uma vez que
o edital suprimiu tal ordenamento jurídico, mas passamos a explanar algumas demais deficiência
nesta baila, uma vez ser obrigatório tal ordenamento.
Derradeiro que, a única menção a complementar ´citada no subitem 5.1.4 é sobre o
encaminhamentos das documentações vencidas e não sobre as regras de uso da presente Lei.
5.1.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

De fato, devera esta licitação ser suspensa e readequada, incluindo no preambulo deste edital a
necessidade de incluir as LC 123/2006 e 147/2014 como regras do certame.
O edital traz em seus subitens 9.2, 9.2.1 e 9.3 que as planilhas de preços inexequíveis serão
desclassificas, inclusive permite que os licitantes interessados poderão manifestar sobre os valores
das empresa concorrentes, dizendo se elas são inexequíveis, vejamos:
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado pela administração municipal, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentem a suspeita;
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Mais uma vez um grande equivoco da presente comissão de licitação, vez que a mesma não diz qual
a margem para as propostas serem consideradas inexequíveis, não diz qual a porcentagem de
desconto será uma proposta inexequível e pior, permite que empresas concorrentes manifestem
sobre os preços praticados pelas empresas participantes.
Ao pé da letra, a interpretação correta do artigo 48 da Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93), que
trata especificamente da desclassificação de propostas. O Artigo 48 além de regulamentar de forma
clara as devidas imposições de desclassificação de propostas comerciais, ainda impõe a rejeição a
toda e qualquer proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
classificados como manifestamente inexequíveis, vejamos:
O artigo 48, I, II da Lei Nº 8.666/1993 impõe que serão desclassificadas as propostas
que:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II – propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
O artigo 48, I, II da Lei Nº 8.666/1993 impõe o seguinte:
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se
manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e
serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela Administração, ou
b) valor orçado pela Administração.
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alíneas “a” e “b”, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença
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entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente
proposta.
Lei 8.666/1993 - Artigo 56 § 1º § 1º Caberá ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária.

De fato, esta regra composta no subitem do presente edital mostra sua ineficiência ao exigir o
inexigível, sendo assim os subitens 9.2, 9.2.1 e 9.3 deverão ser readequada ou suprimidas do
presente certame.
Data vênia, os subitens 10.1.1 e 10.1.2 regula sobre a entrega das documentações de habilitações,
ocorre que no item 10.1.1 diz que os documentos deverão ser entregues em vias originais, ou seja
entregues as copias ou originais fisicamente e o subitem 10.1.2 diz que poderão ser entregues
copias simples pelas empresas declaradas arrematantes, no entanto não diz sobre o prazo para
serem enviadas, a forma de entrega e seu recebimentos, vejamos:
10.1.1. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
10.1.2. Os documentos de habilitação poderão ser encaminhados em cópia simples
quando enviados pelo sistema eletrônico. Após o(s) arrematante(s) ser(em)
declarado(s) vencedor(es) e, julgados eventuais recursos interpostos, os
documentos

de

habilitação

deverão

ser

entregues

pelos

interessados

obrigatoriamente de acordo com o estabelecido no item 9.1.1.

Ademais, o subitem 10.1.2 diz que a documentação de habilitação devera ser entregue pelos
interessados conforme subitem 9.1.1, no entanto, ao verificar o presente edital, percebemos o o
subitem 9.1.1 NÃO EXISTE no presente certame.
Sendo assim, devera esta presente comissão de licitação estipular o prazo para serem entregues as
documentações de habilitações pela empresa declarada arrematante e proposta atualizada, assim
como suprimir ou demonstrar onde se encontra o subitem 9.1.1.
Mais um grande erro desta presente comissão de licitação, ao exigir o Alvara de Funcionamento das
empresas licitantes, a mesma vai contra todo o ordenamento jurídico, uma vez que a Lei Geral de
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Licitações nº 8.666/1993 em seus art’s 27, 28, 29, 30 e 31 proíbe a exigência do presente alvará na
fase de habilitação, ocorre que o item 10.2 obriga sua entrega, vejamos:
10.2. Habilitação jurídica:
b) Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgão fiscalizador do Município de
domicílio ou sede da empresa;

O que é o alvará de funcionamento, o próprio nome do documento por si só já explica, O alvará de
funcionamento não é documento hábil, nem legal para comprovar a experiência anterior da
licitante de forma a demonstrar que sabe executar bem o objeto da licitação, como define o artigo
30 da lei 8.666/93. O Alvará de funcionamento é o documento exigido pelo Poder Público para que
uma pessoa jurídica possa funcionar nada mais, além disso.
O ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO, ou simplesmente alvará, é uma licença concedida
pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização permitindo a localização e o funcionamento de
estabelecimentos comerciais, industriais, agrícolas, prestadores de serviços, bem como de
sociedades, instituições, e associações de qualquer natureza, vinculadas a pessoas físicas ou
jurídicas.
Discorrendo a respeito dos citados artigos da lei nº 8.666/93 acima transcritos, assim se pronuncia o
consagrado autor Marçal Justen Filho 2:
“A regra é decorrência do princípio da ampla publicidade da licitação e do contrato
administrativo. ao assegurar acesso de terceiros aos documentos da licitação, a lei
pretende não apenas evitar contratações sigilosas. busca dissuadir prática de
irregularidades. a tentação da desonestidade é reprimida pela convicção de que, a
qualquer momento, ela poderá ser revelada ao público.
A lei presume que os licitantes derrotados tem interesse em fiscalizar a correção da
atividade administrativa. refere-se expressamente a eles e permite que tenham amplo
acesso ao conteúdo da contratação. conhecedores mais profundos das peculiaridade da
disputa aperceberce-se-ão facilmente de qualquer desvio. Não se exige que o licitante
indique o motivo que o leva a consultar os documentos. Sua condição de licitante é
suficiente para autorizar pleno acesso aos documentos.”

2
Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública, Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2004, pp. 115 e
532.

Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2GWMYSABSOPQ3LG93MTGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
8 - Ano - Nº 8160

Eunápolis

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

Na fase de habilitação será analisado se os licitantes estão devidamente regularizados, bem como
a sua idoneidade para poder contratar com o Poder Público.
A Lei 8.666/93 em seu artigo 27 determina taxativamente quais documentos devem ser exigidos
pelo órgão, sendo eles: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômicofinanceira; regularidade fiscal e trabalhista; cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal.
Art.

27.

Para

a

habilitação

nas

licitações

exigir-se-á

dos

interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.

A Habilitação Jurídica visa demonstrar que a empresa está legalmente constituída e apta a exerce
direitos e obrigações, podendo assim contratar com a administração Pública. Os documentos
exigidos são a cédula de identidade, registro comercial, no caso de empresa individual, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício e quando for empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
A Qualificação técnica consiste em demonstrar que o licitante possui condições técnicas de
cumprir na integralidade o solicitado em edital e poderá ser comprovada por meio de registro ou
inscrição na entidade profissional competente; comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e
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disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
Já Qualificação econômico-financeiro dispõe acerca da idoneidade financeira do participante da
licitação. Podendo exigir como prova de idoneidade o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, certidão negativa de falência ou concordata, bem como
garantia em caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária.
A Regularidade Fiscal e Trabalhista visa demonstrar que o licitante não possui débitos junto a
Fazenda Pública. O órgão licitador pode exigir prova de regularidade perante as Fazendas
Estaduais, Municipais e Federal, bem como junto a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho por meio da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
O art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal consiste na demonstração de que a empresa
licitada não explora mão de obra de trabalho infantil, salvo na condição de aprendiz a partir de
quatorze anos.
Assim, conforme restou demonstrado no rol de documentos exigidos pela Lei de Licitações, não
há qualquer menção a obrigatoriedade de Alvará de Localização e Funcionamento na fase de
habilitação, sendo que a única menção a esse requisito refere-se à empresas estrangeiras.
Portanto, tal exigência é ilegal.
A requisição de Alvará de Localização e Funcionamento visa basicamente direcionar a licitação
para um determinado nicho, bem como limitar os licitantes, ou seja, trata-se de uma possível
fraude, pois fere os princípios da ampla concorrência e acessibilidade e da isonomia.
Por óbvio que há determinados segmentos que poderiam vir a justificar a necessidade de
exigência de Alvará de Localização e Funcionamento, como é o caso de empresas no comércio de
alimentos, mas ainda há de se analisar com cautela tal pleito.
A exigência de tal documento na fase de habilitação claramente frustra o caráter competitivo do
certame. Assim, caso a empresa concorrente se depare com um edital que requeira documentos
diversos do que aduz a lei de licitação mesmo que não tenham apresentado impugnação ao
edital.
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O alvará de funcionamento tão somente autoriza localização e funcionamento, independentemente
do segmento, não disciplina regras técnicas ou específicas acerca da comercialização ou produção
de determinado bem. Assim, descaracterizando o aspecto técnico almejado pela norma em
discussão. Com propriedade que lhe é peculiar Marçal Justen Filho pondera que:
“A expressão “qualificação técnica” tem grande amplitude e significado. Em termos
sumários, consiste no domínio de conhecimento e habilidades teóricas e práticas para
execução do objeto a ser contratado. Isso abrange inclusive, a situação de regularidade
em face de organismos encarregados de regular determinada profissão.”iii

Vide, que a Administração Publica, em atendimento aos princípios basilares da Lei, em
complemento a esse sistema existe o poder-dever de a própria Administração exercer o controle de
seus atos, no que se denomina autotutela administrativa ou princípio da autotutela. No exercício
deste poder-dever a Administração, atuando por provocação do particular ou de ofício, reaprecia os
atos produzidos em seu âmbito, análise esta que pode incidir sobre a legalidade do ato ou quanto
ao seu mérito.
Na prática a exigência do Alvará de Localização, muitas vezes, é inserida com intuito de direcionar o
edital ou limitar os licitantes, o que é ilegal e a jurisprudência corrobora ao entendimento
defendido. A saber:
LICITAÇÃO – ARGUIÇÃO DE PERDA DE OBJETO AFASTADA – HABILITAÇÃO – REGULARIDADE FISCAL
– ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – EXIGÊNCIA DE CÓPIA AUTENTICADA OU DOCUMENTO ORIGINAL
– DOCUMENTO NÃO ELENCADO NA LEI Nº 8.666/93 – SEGURANÇA CONCEDIDA. Não prospera a
arguição de perda de objeto em razão da publicação do resultado da concorrência, se ainda houver
pendente de julgamentos recursos aviados pela licitante. A finalidade do procedimento licitatório é
obter a melhor proposta para a Administração Pública, mediante o maior número de concorrentes
possíveis. O edital ao exigir a apresentação de documento não elencado nos artigos 27 e 29 da Lei
nº 8.666/93 como comprovação de regularidade fiscal, fere os princípios da ampla concorrência e
acessibilidade, além de afrontar o princípio da razoabilidade.
(MS 84365/2009, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS
CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2009, Publicado no DJE 11/12/2009)
(Destacamos)
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DENÚNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO RESIDENTES NO
MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE AMPLA PESQUISA DE PREÇOS. EXIGÊNCIA DE ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO NA FASE DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADES.
APLICAÇÃO DE MULTA AO PREGOEIRO E SUBSCRITOR DO EDITAL.
(…)Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Exmos. Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara, por unanimidade, em conformidade com a ata de julgamento, diante das razões
expendidas no voto do Relator, em: I) julgar procedente a denúncia, considerando irregulares:
a) a exigência de alvará de funcionamento na fase de habilitação; b) a exigência de comprovação
de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico especializado para habilitação; e c) a
ausência de ampla pesquisa de preços; II) deixar de aplicar multa pela ausência de ampla pesquisa
de preços, nos termos da fundamentação; III) aplicar multa ao Senhor Diego José de Souza Moreira,
pregoeiro e subscritor do edital, no valor de R$1.000,00 (mil reais) pelas irregularidades
discriminadas nos itens a e b, o que totaliza o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do
disposto no inciso II do art. 85 da Lei Orgânica do Tribunal; IV) deixar de aplicar multa ao Senhor
Marcelo Faria Pereira, prefeito municipal, por entender que as falhas apuradas nos presentes autos
são de responsabilidade exclusiva do pregoeiro, mas recomendando-lhe que, nas próximas
licitações, não restrinja a cotação de preços aos fornecedores locais, bem como realize ampla
pesquisa nos sites dos órgãos públicos; V) determinar a intimação das partes, após a deliberação;
VI) determinar o arquivamento dos autos, após promovidas as medidas legais cabíveis à espécie.
(TCE-MG – DEN: 944779, Relator: CONS. CLÁUDIO TERRÃO, Data de Julgamento: 10/05/2016,
Data de Publicação: 14/06/2016) (Destacamos)
(…)
Sendo assim, exigir o alvará de funcionamento como condição de habilitação da licitante implica
na imposição de cláusula ou condição que importe em frustração do caráter competitivo do
certame. Entende-se que, se a Lei nº 8666/93 veda a existência de qualquer cláusula ou condição
que frustre o caráter competitivo, se o rol dos artigos 27 a 31 é taxativo, ou seja, não admite que a
autoridade amplie suas exigências, e se a legislação específica que regulamenta a modalidade
Pregão, Lei nº 10520/2002, sequer faz menção, em seu inciso XIII do artigo 4º, à exigência do alvará
de funcionamento, à autoridade administrativa é vedado incluir no edital essa exigência.
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(Processo nº 877079 – Primeira Câmara – Relator: Conselheiro José Alves Viana – Julgamento em:
12/11/13) (Destacamos)
Reforçando ao exposto o ilustre jurista Jessé Torres Pereira Junior leciona:
“(…) A redação adotada pelo novo estatuto estabelece relações numerus clausus, vedando que
Administração demande apresentação de qualquer prova diversa daquelas inscritas nos termos da
lei.Suprimiu, no pertinente àquelas qualificações, o espaço discricionário e criou vinculação estrita.
Poderá a Administração deixar de exigir todos os documentos previstos na lei, sob pena de excederse no exercício do dever geral de licitar e sujeitar-se à invalidação da exigência indevida, mantidas
apenas aquelas que se compatibilizarem com a provisão legal.”iv
No mesmo contexto, trazemos à baila os ensinamentos de Marçal Justen Filho:
“o art. 27 efetivou a classificação dos requisitos de habilitação. As espécies
constituem “numerus clausus”. (…)
“o elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como mínimo,
ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação,
exija comprovação integral quanto a cada um dos itens contemplados nos
referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas
poderá demandar menos”.

Sendo assim, exigir o alvará de funcionamento como condição de habilitação da licitante implica a
imposição de cláusula ou condição que frustra o caráter competitivo do certame. A Lei 8.666/93
define a documentação que poderá ser exigida para comprovar habilitação jurídica, qualificação
técnica, econômico-financeirae regularidade fiscal. Não prevê apresentação de licença ou alvará de
funcionamento. O documento em xeque não se presta a comprovar qualificação técnica,
econômico-financeira ou regularidade fiscal. Num esforço interpretativo, poder-se-ia cogitá-lo como
documento relativo à habilitação jurídica, mas, conforme registrado, a lei não prevê tal hipótese.
S.M.J.
Este é o nosso entendimento.
Por Pedro Luiz Lombardo / Rodolfo André P. de Moura /

Carlos

Everaldo

Jurídico ConLicitação

Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2GWMYSABSOPQ3LG93MTGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

de

Jesus

Eunápolis

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
13 - Ano - Nº 8160

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

Percebe-se que a autotutela administrativa é mais ampla que a jurisdicional em dois aspectos, em
primeiro lugar, pela possibilidade de a Administração reapreciar seus atos de ofício, sem
necessidade de provocação do particular, ao contrário do Judiciário, cuja atuação pressupõe
necessariamente tal manifestação (princípio da inércia); por segundo, em função dos aspectos do
ato que podem ser revistos, já que a Administração poderá analisá-los quanto à sua legalidade e ao
seu mérito, ao passo que o Judiciário só pode apreciar, em linhas gerais, a legalidade do ato
administrativo.
São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do princípio do
formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento
licitatório:
É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo
edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento
supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, §
3º, da Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à
competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 – Plenário Data da sessão 22/07/2015
Relator JOSÉ MÚCIO MONTEIRO)
Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à
desclassificação da licitante. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração
Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção
de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo
sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados. (Acórdão 357/2015 – Plenário Data da sessão
04/03/2015 Relator BRUNO DANTAS) O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993,
que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado
mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento
licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. (Acórdão 3381/2013 –
Plenário Data da sessão 04/12/2013 Relator VALMIR CAMPELO)
A inabilitação de licitantes por divergência entre assinaturas na proposta e no contrato
social deve ser considerada formalismo exacerbado, uma vez que é facultada à
comissão, em qualquer fase do certame, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. (Acórdão 5181/2012 - Primeira
Câmara Data da sessão 28/08/2012 Relator WALTON ALENCAR RODRIGUES)
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Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência
e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos
no art. 3º da lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da
isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável:
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo
princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos
administrados. (ACÓRDÃO Nº 357/2015 – TCU – Plenário)

Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório ou negativa de vigência do caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a
impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de
solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios:
Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse
público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios.
(Acórdão 119/2016- TCU - Plenário)

Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si.
Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da
proposta mais vantajosa), a adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse
raciocínio pode ser percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:
Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou
absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as
simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que
irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem
sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário) O disposto no caput do art.
41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital,
deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o
procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. (Acórdão
8482/2013-1ª Câmara)

Portanto, Esse alvará é um documento por meio do qual a Administração Municipal concede licença
para que um particular possa exercer uma atividade econômica em algum ponto do seu território, O
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QUE PODE SER DEMONSTRADO ATRAVES DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ademais foram apresentadas
DIVERSAS JURISPRUDENCIAS JUDICIAIS EM QUE a prática de solicitação de Alvara de Localização e
Funcionamento por parte desta administração publica demonstra ilegalidade de atos, perfazendo
assim Ato nulo, podendo então ser revogado ou cancelado de oficio.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI, assim prevê:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações

E, mais especificamente, prevê a Lei das Licitações:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome
da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o
tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do
período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos,
por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;

Veja que a Lei 8.666/1993 obriga que a administração disponha no Edital essas condições de
pagamento. Não o fazendo, tem-se uma violação do princípio da legalidade, inclusive no momento
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da disposição contratual, que também prevê a obrigatoriedade da fixação das condições de
pagamento, senão vejamos:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Expõe-se ainda que o Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão nº 1920/2011, da
Primeira Câmara, se manifestou pela inclusão do pagamento de juros e correção monetária no caso
de atraso do pagamento, in verbis:
Tomada de Contas. Pagamento de despesas de exercícios anteriores com acréscimo
de juros de crédito bancário. Taxas superiores aos índices de variação de preços.
Ofensa ao princípio de indisponibilidade do patrimônio público. Ato de gestão
antieconômico. Dano ao erário. Débito inferior ao limite para TCE. Contas
irregulares. Multa.
11.4 Em pesquisa que realizamos junto aos sistemas do Tribunal, verificamos que o
assunto foi bem abordado no Acórdão 1931/2004-Plenário.
11.5 Em seu voto que fundamentou o Acórdão 1931/2004-Plenário, o Relator,
Excelentíssimo Senhor Ministro Walton Alencar Rodrigues, ao analisar a pretensão
do Órgão de não pagar a atualização monetária à empresa contratada, assim
discorre:
Essa solução, além de não se harmonizar com o princípio jurídico que veda o
enriquecimento sem causa à custa alheia, aplicável às relações jurídicas de toda a
espécie, não se conforma com a Constituição Federal (art. 37, inciso XXI) e com a
Lei 8.666/93 (art. 3º), que determinam a manutenção das condições efetivas da
proposta nas contratações realizadas pelo poder público.
11.10 Quanto ao pagamento de juros, ainda no voto mencionado, destacamos os
trechos que seguem:
Com relação ao cabimento dos juros moratórios, entendo oportuno tecer algumas
considerações.
Como tal, negar à empresa contratada a composição de perdas e danos
decorrentes de mora da própria Administração atentaria contra o primado da
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justiça que arrosta o enriquecimento sem causa, mesmo que essa exigência não
esteja prevista em lei ou em disposição contratual.
Assim, entendemos que a Administração, em caso de atraso de pagamento pelos
serviços efetivamente prestados, deve realizar a correção monetária destes valores
com a incidência, inclusive, de juros moratórios que, em face de ausência de
previsão contratual, devem ser os legalmente estipulados.

Assim, deve o Edital ser retificado para incluir as penalidades e sanções previstas ao município caso
este descumpra suas obrigações, com incidência de juros, correção monetária e multa,
estabelecendo uma simetria entre as punições para ambas as partes.
A descrição do objeto solicitado não é suficiente precisa e influenciará diretamente na composição
da proposta, por conseguinte, a obtenção do melhor preço. As licitantes precisam receber as
informações com a maior clareza e detalhamento possíveis para que possam concorrer entre si com
propostas compatíveis em seu dimensionamento.
A lei de licitações nº. 8666/1993 assim definiu em seus artigos 3º, 28, 29, 30 e 31 os princípios e a
vedações aos agentes públicos, bem como a documentação exigida minimamente para,
respectivamente se obter uma licitação transparente, isonômica e justa, de outro lado, afastar
interferências subjetivas particulares ou públicas.
E o Tribunal de Contas da União e outros tribunais já consolidaram:
Promova a divisão do objeto em tantos itens quanto sejam tecnicamente
possíveis e suficientes, conforme o disposto no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/1993, dando preferência à realização de licitação independente para cada
item, bem assim contemplando requisitos de habilitação e critérios de avaliação
da proposta técnica objetivos, relevantes e específicos para cada item, de modo a
favorecer a competitividade do certame, a redução de preços, a especialização
das empresas, a qualidade dos serviços e a redução de riscos estratégicos e de
segurança. (Acórdão 2331/2008 Plenário).
APELAÇÃO

CÍVEL.

LICITAÇÃO

E

CONTRATO

ADMINISTRATIVO.

AÇÃO

ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. COLETA DE RESÍDUOS E ATERRO
CONTROLADO. MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL. DESATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DO EDITAL. INABILITAÇÃO DA LICITANTE. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. NÃO

Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2GWMYSABSOPQ3LG93MTGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
18 - Ano - Nº 8160

Eunápolis

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

CONFIGURAÇÃO. 1. A parte autora deixou de apresentar Certificado de Acervo
Técnico - CAT, uma das exigências previstas no Edital. Logo, correta sua
inabilitação. 2. A exigência editalícia não se mostra descabida ou excessiva, uma
vez que o CAT é necessário para comprovação da qualificação técnica da licitante.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70047072004, Segunda Câmara Cível Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres
Hermann, Julgado em 28/08/2013) (TJ-RS - AC: 70047072004 RS , Relator: Ricardo
Torres Hermann, Data de Julgamento: 28/08/2013, Segunda Câmara Cível Serviço de Apoio Jurisdição, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
30/08/2013)
SÚMULA Nº 263/2011: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Feita tal ponderação, conclui-se que o edital deverá conter cláusulas pertinentes e essenciais ao seu
objeto, de forma que possam se aproximar da proposta mais vantajosa, mas TAMBÉM SEGURA. E as
exigências apontadas nesta impugnação são essenciais e privilegiam o interesse da administração.
Conjugando o disposto na legislação e a posição doutrinária, conclui-se que as exigências técnicas
como apresentadas no edital prejudicarão os interesses da administração e colocarão em risco a
segurança dos participantes do evento, principalmente vulneráveis, menores e colaboradores, uma
vez que não fora qualificadas as regras ao qual se distribui os itens para participação exclusiva, ou
seja, não demonstrou as justificativas para empresas serem excluídas do presente certame.
Pois bem, nos procedimentos licitatórios é vedada a realização disputa cujo objeto inclua bens e
serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos
em que for tecnicamente justificável. A Lei n° 8.666/93 é incisiva ao determinar que não deverão
ser impostas restrições ao caráter competitivo da licitação não decorrentes de justificativa
suficiente para tanto, trazendo proibição expressa à indicação de marca (Lei n. 8.666/93, art. 7°, §
5°).
Segundo o TCU, a “vedação imposta por esse dispositivo é um dos mecanismos utilizados pelo
legislador no sentido de conferir efetividade aos princípios informativos da licitação, entre esses o
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da livre concorrência, o do julgamento objetivo e o da igualdade entre os licitantes” (Acórdão
1553/2008 – Plenário.)
A positivada vedação à indicação de marca como critério de afastamento de
outras, contudo, não afasta por completo

a

indicação

de

marca

como

mera referência em editais. Em recentíssimo julgado, ocorrido em 27 de janeiro
de 2016, o TCU reconheceu ser permitida menção a marca de referência no edital,
como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso
em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo “ou
equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração
exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade
e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU,
Acórdão 113/2016, Plenário).

Feita tal ponderação, conclui-se que o edital deverá conter cláusulas pertinentes e essenciais ao seu
objeto, de forma que possam se aproximar da proposta mais vantajosa, mas TAMBÉM SEGURA. E as
exigências apontadas nesta impugnação são essenciais e privilegiam o interesse da administração.
Conjugando o disposto na legislação e a posição doutrinária, conclui-se que as exigências técnicas
como apresentadas no edital prejudicarão os interesses da administração e colocarão em risco a
segurança dos participantes.
Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados e não esclarecidas as questões
levantadas, seja mantida a irresignação do ora impugnante, para posterior juízo de anulação por
parte da autoridade competente para tanto, pugnando-se pela emissão de parecer, informando os
fundamentos legais que ampararam a decisão.
Informa, outrossim, que na hipótese, ainda que remota, de não modificado o dispositivo editalício
impugnado, tal decisão certamente não prosperará perante o Poder Judiciário, sem prejuízo de
representação ao Tribunal de Contas competente.
CONCLUSÃO
Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta Impugnante, requer, com
supedâneo na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações
vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado
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no assunto ora impugnado DETERMINANDO A EXCLUSÃO DOS PONTOS IMPUGNADOS INDICADOS,
SUPRIMINDO A EXIGENCIA CONFORME SEGUE ACIMA EXPOSTO.
Requer, que seja remetido a Procuradoria Geral para analise e parecer técnico, caso não corrigido o
edital nos pontos ora invocados e não esclarecidas as questões levantadas, seja mantida a
irresignação do ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade
competente para tanto, pugnando-se pela emissão de parecer, informando os fundamentos legais
que ampararam a decisão.
Informa, outrossim, que na hipótese, ainda que remota, de não modificado o dispositivo editalício
impugnado, tal decisão certamente não prosperará perante o Poder Judiciário, sem prejuízo de
representação ao Tribunal de Contas competente.

Termos que pede e espera deferimento.
Vila Velha-ES, 03 de junho de 2022.
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DATADEABERTURA
27/07/2021

NOMEEMPRESARIAL
TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULODOESTABELECIMENTO(NOMEDEFANTASIA)

PORTE

TEIXEIRA E VIEIRA LICITACOES

ME

CÓDIGOEDESCRIÇÃODAATIVIDADEECONÔMICAPRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão em presarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGOEDESCRIÇÃODASATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS
13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
18.13-0-01 - Im pressão de m aterial para uso publicitário
18.13-0-99 - Im pressão de m aterial para outros usos
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas m etálicas
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriorm ente
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
43.21-5-00 - Instalação e m anutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e m anutenção de sistem as centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistem as e equipam entos de ilum inação e sinalização em vias públicas,
portos e aeroportos
43.99-1-02 - Montagem e desm ontagem de andaim es e outras estruturas tem porárias
47.12-1-00 - Com ércio varejista de m ercadorias em geral, com predom inância de produtos alim entícios m inim ercados, m ercearias e arm azéns
47.23-7-00 - Com ércio varejista de bebidas
47.51-2-01 - Com ércio varejista especializado de equipam entos e suprim entos de inform ática
47.53-9-00 - Com ércio varejista especializado de eletrodom ésticos e equipam entos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Com ércio varejista de m óveis
47.59-8-99 - Com ércio varejista de outros artigos de uso pessoal e dom éstico não especificados anteriorm ente 47.636-01 - Com ércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
56.20-1-01 - Fornecim ento de alim entos preparados preponderantem ente para em presas

CÓDIGOEDESCRIÇÃODANATUREZAJURÍDICA
206-2 - Sociedade Em presária Lim itada

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R RAUL SEIXAS

80

LOJA 01

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

29.124-263
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(27) 9729-6174
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CÓDIGOEDESCRIÇÃODASATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS
56.20-1-02 - Serviços de alim entação para eventos e recepções - bufê
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de inform ação não especificadas anteriorm ente69.206-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e subm arina
74.20-0-04 - Film agem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de autom óveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros m eios de transporte não especificados anteriorm ente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipam entos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de m óveis, utensílios e aparelhos de uso dom éstico e pessoal; instrum entos m usicais
77.33-1-00 - Aluguel de m áquinas e equipam entos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tem porário, exceto andaim es 77.390-99 - Aluguel de outras m áquinas e equipam entos com erciais e industriais não especificados anteriorm
ente, sem operador
79.11-2-00 - Agências de viagens
81.29-0-00 - Atividades de lim peza não especificadas anteriorm ente
82.11-3-00 - Serviços com binados de escritório e apoio adm inistrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalm ente às em presas não especificadas
anteriorm ente
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CÓDIGOEDESCRIÇÃODASATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS
90.01-9-02 - Produção m usical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de ilum inação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades com plem entares não especificadas anteriorm ente
93.19-1-01 - Produção e prom oção de eventos esportivos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriorm ente
95.29-1-99 - Reparação e m anutenção de outros objetos e equipam entos pessoais e dom ésticos não
especificados anteriorm ente
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À PREFEITURA MUNICIPAL EUNAPOLIS-ES
AO DEPERTAMENTO DE LICITAÇÕES
Pregão Eletrônico nº 029/2022
Processo: 148/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada em locação de estruturas diversas, locação de equipamentos
de sonorização, iluminação, com montagem e desmontagem, geradores,
banheiros químicos, mini trio, carro de som, e outros para realização dos
festejos juninos e do evento denominado “São João se encontra com
Pedrão”, a serem realizados na cidade de Eunápolis-BA.
A

empresa

TCI

TELÕES

LOCAÇÕES

LTDA ME,

inscrita

no

CNPJ

09.177.375/0001-04 sede Rua Afonso Claudio, Nº 12, Riviera da Barra, Vila VelhaES, CEP:29.126-066, representado neste ato legal pelo a Sr. Thiago Alexandre
Rocha, Brasileiro, Casado, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1736890
SPTC e CPF/MF nº 094.988.867-25, ao final assinado, vem, respeitosamente, à
presença de V. Exa. interpor IMPUGNAÇÃO do edital de Pregão Eletrônico
SUPRA CITADO.

IMPUGNAÇÃO
DOS FATOS
Foi publicado o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2022 Processo Licitatório Nº
148/2022, Tipo Menor Preço, com a abertura dos envelopes a partir das 09h15min
do dia 09 de junho do corrente ano na sede da Prefeitura Municipal de EunápolisBA, Departamento de Compras e Licitações.
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DAS IRREGULARIDADES
Examinando criteriosamente o edital, a impugnante constatou que o mesmo
contém por um lado previsões irrazoáveis, que não só restringem o universo de
competidores, como poderão, eventualmente, comprometer a legalidade do
certame, e de outro lado, omissões, que podem gerar falta de segurança à
Administração na contratação.
Registre-se, de plano, que a empresa impugnante possui plena capacidade
técnica e financeira para responsabilizar-se por(s) futuro(s) contrato(s), se acaso
vencedora. Seu objetivo, portanto, ao impugnar o ato convocatório, é possibilitarlhe poder participar da licitação em igualdade de condições com seus
concorrentes,

respeitando-se

especialmente

os

princípios

da

isonomia,

vantajosidade, razoabilidade e da legalidade.
Em outras palavras, a presente impugnação visa extirpar as amarras verificadas
no edital que, além de restringirem desnecessariamente o universo de
competidores, ainda traz a possibilidade de eventual direcionamento, conforme
demonstraremos a seguir.
DO DIREITO
DO PRAZO LEGAL PARA JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
O respectivo edital de licitação deve prever o prazo para julgamento das
impugnações interpostas em consonância com o prazo previsto na legislação
pátria.
O Artigo 41 da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê em seu § 2º o prazo
legal para interposição da impugnação pelo licitante, in verbis:
“Artigo 41.
§ 2º - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação
perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência,
a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de

R. Afonso Claudio, 12 – Riviera da Barra- Vila Velha –ES Cep.: 29126.066
Tel: (27) 3034 - 2641
Fax: (27) 3319 - 2292
home-page: www.tciteloes.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2GWMYSABSOPQ3LG93MTGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
37 - Ano - Nº 8160

Eunápolis

preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou
irregularidades que

viciariam

esse edital, hipótese em

que tal

comunicação não terá efeito de recurso. “

Assim podemos ver que a legislação é omissa em afirmar o prazo de julgamento
desta impugnação realizada pelo licitante acima qualificado, devendo ser aplicado
o prazo previsto no parágrafo anterior que assim dispõe:
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação
por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista
no § 1º do art. 113. (grifo acrescentado)
O “Art. 3º. Lei Federal nº 9.784/1999.
O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
Prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
I- ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão
facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
II- ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha
a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de
documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; (grifo
acrescentado)
III- formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os
quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;
IV- fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando
obrigatória a representação, por força de lei.”

De fato, o presente edital em seu item 10.4 alíneas “a” e ”a.3” que exigem
apresentação do balanço patrimonial, regulamento contido na Lei Geral de
Licitações 8.666/1993, no entanto esta administração não

regulou sua

apresentação.
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10.4. Qualificação Econômico-Financeira.
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela
confecção do documento, com termos de abertura e encerramento
devidamente registrados na Junta Comercial do domicílio ou sede da
empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
a.3) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admitese a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;

Ou seja, não exigiu por exemplo os índices financeiro para comprovação de sua
saúde financeira, onde devera constar o conjunto completo de demonstrações
contábeis da entidade deve incluir todos os seguintes demonstrativos, no que
couber:
Termo de abertura e termo de encerramento;
balanço patrimonial ao final do período;
demonstração do resultado do período de divulgação;
demonstração do resultado abrangente do período de divulgação. A
demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro
demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. A
demonstração

do

resultado

abrangente,

quando

apresentada

separadamente, começa com o resultado do período e se completa com
os itens dos outros resultados abrangentes;
demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de
divulgação;
demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;
notas explicativas, compreendendo o resumo das políticas contábeis
significativas e
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A boa situação financeira devera ser avaliada pelos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão
obrigatoriamente ser apresentados pelas licitantes, assinadas pelo seu
Contador,

devidamente

registrado

no

Conselho

Regional

de

Contabilidade, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, desde
que o resultado seja igual ou superior a 1,0.

Desta feita, podemos perceber que esta r. comissão de licitação não esta
cumprindo o que determina as Lei de Licitações, sendo a necessidade de precisão
do instrumento convocatório e de seus anexos, assim disciplina Marçal Justen
Filho em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”,
11ª edição, São Paulo: Dialética, 2005 – pág, 384:
“A maioria dos problemas práticos ocorridos em licitações deriva da
equivocada elaboração do ato convocatório. Não seria exagero
afirmar que os equívocos na elaboração dos editais constituem-se
em fatores muito mais prejudiciais do que as complexidades ou
defeitos da Lei nº. 8.666.” [grifo nosso]

Ao finco que, ao publicar os objetos como sendo as estruturas físicas, não deixou
resta

sobre

qual

indicação

do

profissional,

porque

tal

premissa,

com

fundamentação e conforme resolução do Confea de n°1048/2013, é competência
do engenheiro civil, o estudo projeto, direção, fiscalização e construção de
edifícios, com todas as suas obras complementares, concorre que, o presente
edital diz que poderá ser apresentado Registro no Crea ou Cau conforme subitens
10.5 alínea ‘a’ vejamos:
10.5. Qualificação Técnica
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos termos da legislação
em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
Em análise sobre o assunto verificamos diversas duvidas, assim os
subitens “b.1.1” e “b.2” uma vez os conflitos são constantes, pois em um
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subitem diz que não é permitido a indicação de profissionais de nível
técnico e no outro é permitido a indicação dos profissionais técnicos,
desta feita, o edital não é claro sobre a indicação do profissional
competente.
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos
como responsáveis técnicos pelos serviços objeto deste termo. Não será
admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de 2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE
de Estrutura, LOTE de sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE
de geradores).

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 23 a 25 de março de
2011, apreciando a Deliberação nº 0313/2010-CEEP, após análise do documento
em epígrafe, que trata de proposta dirigida ao Confea pela Coordenadoria das
Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CCEEC, em sua 3ª Reunião
Ordinária, realizada nos dias 21 a 23 de outubro de 2009, e considerando a
proposta, segundo a qual: “a) Situação Existente: PL 1884 constituiu grupo de
trabalho no âmbito do Plenário do CONFEA, que tem como objetivo estabelecer
limites de atribuições para projetos de instalações elétricas, especificamente para
os profissionais Engenheiros Eletricistas, Engenheiros Mecânicos, Engenheiros
Civis e Arquitetos Urbanista”; considerando ainda: “b) Propositura: A retirada do
item 4.2 da PL 1884”; considerando a justificativa: “c) Justificativa: Os engenheiros
civis já possuem atribuições relativas às instalações elétricas prediais de forma
pacífica pelo Decreto 23.569 e pela Resolução 218. Não há limite de qualquer
ordem para concessão das atribuições enquadradas quer no Decreto 23.569, quer
na

Resolução

218,

aos

engenheiros

civis

(http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=46632).
Ademais, o presente edital deveria estipular qual seria o profissional exigido para
assinar, a exemplo do Engenheiro Civil, Mecânico, Eletricista, Eletrotécnico ou ate
mesmo o Segurança do Trabalho, algo não descrito nos autos.
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Após análise do edital de licitação e dos seus anexos a Impugnante identificou
previsão que, no seu entendimento, deve ser impugnada, e contra a qual se
insurge, com respaldo nos fatos e fundamentos adiante expostos.
A descrição do objeto ARQUITETO solicitado não é suficiente precisa e
influenciará diretamente na composição da proposta, por conseguinte, a obtenção
do melhor preço.
As licitantes precisam receber as informações com a maior clareza e
detalhamento possíveis para que possam concorrer entre si com propostas
compatíveis em seu dimensionamento.
A presente edital esta solicitando o Comprovante de Registro da empresa licitante
no Cadastur (Ministério do Turismo), como prestador de Infra-estruturas de apoio
para eventos com validade vigente, ocorre que, ao verificar a presente contratação
não foi possível identificar o calendário oficial dos eventos, devendo ser o mesmo,
SUPRIMIDA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.
Isto posto, o certame tem que trazer as condições mínimas para as partes
formularem suas propostas. Não é possível exigir que uma empresa monte toda
uma infraestrutura para centenas de pessoas sem prévio conhecimento de dados
básicos como estes.
A IMPUGNANTE preza pela organização e preparação, tendo certeza que o
MUNICÍPIO também. Se o objetivo é realizar uma licitação adequada, a
ADMINISTRAÇÃO deve ter os locais e as estimativas de eventos previstos, isto é,
o calendário de festividades previstas. Sendo assim, requer-se a inclusão de mais
informações para possibilitar a oferta mais vantajosa, especialmente sobre os
questionamentos a seguir:
O termo de referencia, bem como as cláusula da minuta contratual dispõe sobre o
pagamento por atraso, não menciona também as cláusulas penais no caso de
atraso por parte da municipalidade, como multa, juros e correção monetária,
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faltando isonomia e equilíbrio contratual, que são severamente onerados caso a
contratada não seja remunerada conforme pactuado. O silêncio do Edital nesse
sentido dificulta à parte a exercer a cobrança judicial dos débitos, especialmente
por uma via executória, deixando a cargo do Judiciário a sua fixação.

ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA CONSTANTE DO ITEM 10.5 ALINEA “h” DO
EDITAL
Sem delongas, o edital de Pregão Eletrônico nº 029/2022, estabelece uma série
de exigências referentes ao objeto licitatório, em seu Anexo I (Termo de
Referência) dentro as quais a prevista no item . Vejamos:
10.5. Qualificação Técnica
h) Alvará de Vigilância Sanitária expedido pelo domicílio sede do
Licitante com validade em vigor; (Lote de Banheiros Químicos, Lote
de Buffet e Lote de Hospedagem).

Com efeito, o item 10.5 alínea “h” do edital requer a apresentação de alvará de
vigilância sanitária para adentrar ao certame em tela, pois bem, em primeiro lugar,
deve-se ressaltar que esta exigência exigências não previstas pela Lei nº
8666/93, cujo elenco é taxativo, como é pacífico na jurisprudência e doutrina
pátrias.
Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, eventual previsão editalícia que extrapole
os requisitos mínimos de comprovação da qualificação técnica, fixados na mesma,
é inválida, neste sentido, uma vez mais recorremos a precisa lição de Marçal
Justen Filho1, citando inclusive a posição do STJ sobre o tema:
“O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como
mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em
cada licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens

1

Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, Ed. Dialética, 11ª Ed., pp. 306.
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contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais
do que ali previsto, mas poderá demandar menos.

Essa interpretação foi adotada pelo próprio STJ, ainda que analisando a questão
específica da qualificação econômica. Determinou-se que ‘não existe obrigação
legal a exigir que os consorrentes esgotem todos os incisos do artigo 31, da Lei
8.666/93’ (Resp n 402.711/SP, rel. Min José Delgado, j, em 11/06/2002). Os
fundamentos que conduziram a orientação preconizada para o art. 31 são
extensíveis aos demais dispositivos disciplinadores dos requisitos de habilitação.”
No mesmo sentido é a lição do mestre Hely Lopes Meirelles:
“Nenhuma outra documentação deverá ser exigida, pois o legislador
empregou deliberadamente o advérbio ‘exclusivamente’, para impedir
que a Administração, por excesso de cautela ou vício burocrático,
condicione a habilitação dos licitantes á apresentação de documentos
inúteis e dispendiosos, que muitas vezes afastam concorrentes idôneos
pela dificuldade em obtê-los”. (Licitação e Contrato Administrativo, p. 6970, 11. Ed).

Desta forma, a exigência acima poderia ser validada, quando muito, apenas e tão
somente, pelo inciso IV da Lei nº 8.666/93, contudo, ainda que exista alguma
norma legal ou infra-legal que fundamente a exigência mencionada, é necessário
que o edital faça expressa menção à mesma no dispositivo editalício pertinente,
conforme o artigo 30, IV, da Lei nº 8.666/93, conforme acima demonstrado. Neste
sentido já decidiu o TCU:
“As exigências contidas no art. 30 da Lei nº 8.666/93 são do tipo numerus
clausus, ou seja, encontram-se esgotadas naquele dispositivo, sendo
defeso, aos diversos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, inovar”.
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A esse respeito, ensina Marçal Justen Filho:
"A Lei nº 8.666 disciplinou de modo minucioso a matéria da qualificação
técnica. Um dos caracteres mais marcantes da Lei nº 8.666/93 foi a
redução da margem de liberdade da Administração Pública nesse campo
e a limitação do âmbito das exigências. Buscou evitar que exigências
formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica constituam-se
em instrumento de indevida restrição à liberdade de participação em
licitação. O objetivo é eliminar distorções ocorridas no sistema anterior,
onde os requisitos de qualificação técnica acabavam por inviabilizar o
acesso de muitas empresas à licitação. (in Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 5ª ed., p. 305)

Nesse sentido, vejo como não justificadas as exigências constantes dos seguintes
itens:
"6.2.3.3. Alvará expedido pela Secretaria do Estado da Saúde - Centro de
Vigilância Sanitária, acompanhado de Certidão de Anotação Técnica do
Conselho Regional de Química (C.R.Q.) Exercício de 2001, conforme
parágrafo 2º do art. 30 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
6.2.3.4. Alvará para uso de produtos químicos fornecido pela divisão de
produtos controlados do Departamento Estadual de Polícia Científica da
Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ou da sede da licitante,
conforme parágrafo 2º do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
6.2.3.5. declaração firmada por médico ou engenheiro de segurança no
trabalho, pertencente ao quadro da empresa a mais de 6 (seis) meses,
comprovado através de documentação legal (Certidão de registro no
SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho - junto ao órgão do Ministério do Trabalho da
Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Amazonas, de acordo com
o estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho e regulamentado
pela NR 4, Portaria nº 3.214/78), constando que a empresa vem
cumprindo todas as normas relativas à saúde e segurança no trabalho,
conforme parágrafo 2º do art. 30 da Lei nº 8.666/93."
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Tais exigências somente seriam justificáveis se os referidos requisitos fossem
previstos em lei especial, passando a situação, então, a enquadrar-se no inciso IV
do referido art. 30. Tal situação, entretanto, caso existisse, deveria ser
expressamente consignada no edital de licitação, em nome da motivação que
deve nortear os atos administrativos. No caso em exame, tem-se que o edital não
fez qualquer alusão a eventuais leis especiais que estivessem a requerer o
cumprimento das ditas exigências.”
Ocorre que o Licenciamento Sanitário, conforme RDC 207/2018, é o “ato legal que
permite o funcionamento de estabelecimentos, constatada sua conformidade com
requisitos legais e regulamentares”, sendo o Alvará Sanitário, conforme Lei
13.317/1999 “o documento expedido por intermédio de ato administrativo privativo
do órgão sanitário competente, contendo permissão para o funcionamento dos
estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário”.
As inspeções sanitárias são realizadas para verificação das Boas Práticas de
Fabricação, para verificação da CTO (Condição Técnico Operacional) – que
conforme RDC 39/2013, é a classificação aplicada em território nacional aos
estabelecimentos ou linhas de produção em início de atividades ou também às
linhas de produção já existentes quando da inclusão de nova forma farmacêutica/
classe de risco, que possuem capacidade técnica e operacional adequada à
fabricação em escala industrial de medicamentos ou produtos para saúde – para
verificação de denúncias e desvios de qualidade (inspeções investigativas) ou
para verificação de questões afetas ao registro e pós registro (em parceria com a
Anvisa.

Segue-se que não há base legal a fundamentar a exigência tal como requerida,
tornando-a inválidas e restringindo, assim, indevidamente, a possibilidade de
participação ampla de interessados, tais como a empresa ora impugnante.

R. Afonso Claudio, 12 – Riviera da Barra- Vila Velha –ES Cep.: 29126.066
Tel: (27) 3034 - 2641
Fax: (27) 3319 - 2292
home-page: www.tciteloes.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2GWMYSABSOPQ3LG93MTGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
45 - Ano - Nº 8160

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
46 - Ano - Nº 8160

Eunápolis

Deve-se, portanto, que se corrigir o edital no que tange ao item impugnado,
sob pena de nulidade do mesmo.
Em homenagem ao princípio da legalidade, com sede constitucional (artigo 37,
caput da CR/88), e, consequentemente, ao princípio da autotutela, consagrado na
Súmula 473 do STF (Supremo Tribunal Federal), eventuais nulidades que
porventura viciem o procedimento devem ser conhecidas e extirpadas até mesmo
de ofício pela Administração.
Seria por si somente uma grande falácia, ocorre que ao exigir a comprovação dos
profissionais de Nivel Superior em Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e
Engenheiro de Segurança de Trabalho, tendo que comprovar através dos
documentos conforme segue:
10.5 Qualificação Técnica
c)

Comprovação

do

vínculo

empregatício

do(s)

profissional(ais)

indicado(s) como Responsável(eis) Técnico(s) com a empresa licitante,
por meio das opções abaixo:
c.1) Apresentação da Carteira de Trabalho com as anotações
atualizadas, ou;
c.2) Apresentação de contrato de prestação de serviço com firma
reconhecida, ou;
c.3) Apresentação de registro do licitante no CREA/CAU, se nela consta
o nome do profissional indicado;
c.3) Mediante contrato social em caso de sócio ou administrador não
sócio;

A exigência de tal documento na fase de habilitação claramente frustra o caráter
competitivo do certame. Assim, caso a empresa concorrente se depare com um
edital que requeira documentos diversos do que aduz a lei de licitação mesmo que
não tenham apresentado impugnação ao edital.
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Ocorre que, o presente edital onera os licitantes sem mesmo saberem se serão
sagrados vencedores, pois a exigência de profissionais anterior ao certame traz
consigo gastos desnecessários.
No entanto, a mesmo não elegeu o item em que a empresa licitante poderá
apresentar Contrato de Prestação Futura com o profissional, além de permitir que
a licitante apresente o item 10.5 Alíneas “c” na assinatura do contrato,
deflagrando o cerceando a participação dos licitantes, sem assim onerar as
empresas interessadas em participar do certame.
Conjugando o disposto na legislação e a posição doutrinária, conclui-se que as
exigências técnicas como apresentadas no edital de forma imediata prejudicarão
os interesses da administração, os serviços prestados não necessitam de
engenheiros para sua execução e mesmo assim, a comprovação a que esta
exigindo é o Registro da empresa.
Por meio do Acórdão 1.446/2015, o Plenário do TCU deixou claro que constitui
irregularidade da Administração Pública impedir que outros documentos, além da
carteira de trabalho, sejam apresentados pelas licitantes para comprovar o vínculo
profissional:
A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei 8.666/1993, deve admitir a apresentação de cópia da
carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do contrato de
prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da
anuência deste.
1. cópia da carteira de trabalho (CTPS) do responsável técnico;
2. contrato social da licitante, do qual conste o responsável técnico como
integrante da sociedade;
3. contrato de prestação de serviço e;

R. Afonso Claudio, 12 – Riviera da Barra- Vila Velha –ES Cep.: 29126.066
Tel: (27) 3034 - 2641
Fax: (27) 3319 - 2292
home-page: www.tciteloes.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2GWMYSABSOPQ3LG93MTGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
47 - Ano - Nº 8160

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
48 - Ano - Nº 8160

Eunápolis

4. declaração de contratação futura do responsável técnico detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. (grifo
nosso)

O quarto tipo de comprovante de vínculo profissional citado (declaração de
contratação futura do profissional) pode ser apresentado já por ocasião da entrega
das propostas, em substituição às três outras formas de comprovação de vínculo,
isto porque se trata de termo de compromisso assinado pelo futuro responsável
técnico, mediante o qual esse profissional se compromete, antecipadamente, a
participar, futuramente, da execução contratual. Portanto, se é algo para o futuro,
não há por que se comprovar o vínculo profissional entre responsável técnico e
licitante anteriormente à assinatura do contrato.

Isso não é um entendimento aleatório, mas do TRIBUNAL DE CONSTAS DA
UNIÃO, este fez publicar o Acórdão 2.282/2011-TCU-Plenário:
É ilegal a exigência, para fins de pré-qualificação, que os profissionais
detentores de atestado de responsabilidade técnica e/ou certidão de
acervo técnico devem pertencer ao quadro permanente da licitante na
data

de

entrega

da

documentação

(art. 30, §

1º,

inciso I,

da

Lei 8.666/1993).

Esse mesmo entendimento foi confirmado por meio do Acórdão 3.014/2015-TCUPlenário, resumido nos seguintes termos:
É ilegal a exigência de que o responsável técnico conste de quadro
permanente da licitante em momento anterior à data prevista para a
entrega das propostas, nos termos do art. 30, § 1º, inciso I, da
Lei 8.666/1993.

Deve-se ressaltar, se esse vínculo pode ser extinto após a assinatura do contrato,
com a consequente substituição do responsável técnico, não há razão para se
exigir que esse profissional já esteja definido e vinculado profissionalmente à
licitante antes da assinatura do contrato público. É um verdadeiro contra senso.
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E o Tribunal de Contas da União e outros tribunais já consolidaram:
Promova a divisão do objeto em tantos itens quanto sejam tecnicamente
possíveis e suficientes, conforme o disposto no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993, dando preferência à realização de licitação independente
para cada item, bem assim contemplando requisitos de habilitação e
critérios de avaliação da proposta técnica objetivos, relevantes e
específicos para cada item, de modo a favorecer a competitividade do
certame, a redução de preços, a especialização das empresas, a
qualidade dos serviços e a redução de riscos estratégicos e de
segurança. (Acórdão 2331/2008 Plenário)

Feita tal ponderação, conclui-se que o edital deverá conter cláusulas pertinentes e
essenciais ao seu objeto, de forma que possam se aproximar da proposta mais
vantajosa, mas também segura. E as exigências apontadas nesta impugnação são
essenciais e privilegiam o interesse da administração.
Conjugando o disposto na legislação e a posição doutrinária, conclui-se que as
exigências técnicas como apresentadas no edital prejudicarão os interesses da
administração e colocarão em risco a segurança dos participantes.
Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados e não esclarecidas
as questões levantadas, seja mantida a irresignação do ora impugnante, para
posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto,
pugnando-se pela emissão de parecer, informando os fundamentos legais que
ampararam a decisão.
Informa, outrossim, que na hipótese, ainda que remota, de não modificado o
dispositivo editalício impugnado, tal decisão certamente não prosperará perante o
Poder Judiciário, sem prejuízo de representação ao Tribunal de Contas
competente.
Como será demonstrado adiante, o Tribunal de Contas da União – TCU acredita,
como regra, que não seria pertinente a exigência de registro junto ao Conselho
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Regional de Administração nas licitações para contratação de serviços que
envolvam prestação de serviços terceirizados, na medida em que a atividade-fim
de tais empresas não se relaciona diretamente com ações de administração.
Existem diversos Acórdãos do TCU que desobrigam as empresas prestadoras de
serviços a se registrarem nos Conselhos regionais de administração.
Acórdão 1841/2011 – Plenário
Atividades não relacionadas às específicas dos profissionais de Administração não
exigem registro perante o Conselho Profissional da categoria.
Ainda sobre o Acórdão 1841/2011 – Plenário, ficou consignado que
o TCU não concorda “com a manifestação do CRA no sentido de que os
serviços objetos da licitação em tela, por envolverem atividades de
administração e seleção de pessoal com locação de mão de obra, se
enquadram como atribuições específicas do campo do administrador”.
(Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. Sessão em 13/07/2001.)

Acórdão 4608/2015 – Primeira Câmara
Nas licitações públicas, é irregular a exigência de que as empresas de locação de
mão de obra estejam registradas no Conselho Regional de Administração, uma
vez que a obrigatoriedade de inscrição de empresa em determinado conselho é
definida em razão de sua atividade básica ou em relação àquela pela qual preste
serviços a terceiros, nos termos do art. 1º da Lei 6.839/1980.
Neste Acórdão, podemos destacar o seguinte:
8. A jurisprudência desta Corte de Contas vem se assentando no sentido
de não ser exigível das empresas de locação de mão de obra o registro
nos Conselhos Regionais de Administração – CRA para a participação
nas licitações da administração pública federal. Somente nos casos em
que a atividade fim das empresas licitantes esteja diretamente
relacionada à do administrador é que a exigência de registro junto a
Conselho Regional de Administração se mostra pertinente. Não é o caso
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da contratação de serviços de vigilância armada objeto do pregão em
questão. (v.g. Acórdãos 2.475/2007, 1.449/2003 e 116/2006, todos do
Plenário e Acórdão 2.308/2007 – 2ª Câmara.)

Como podemos notar, tanto o TCU, os Tribunais Federais e o STJ, tem
entendimento de que as empresas, cujas atividades de Prestação de Serviços
Terceirizáveis não são obrigadas a ter registro nos Conselhos Regionais de
Administração.
A jurisprudência do Tribunal também é pacífica no sentido de ser ilegal a exigência
de comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa
licitante, pois impõe um ônus desnecessário aos concorrentes, na medida em que
são obrigados a contratar, ou a manter em seu quadro, profissionais apenas para
participar da licitação (acórdãos 103/2009 e 1.808/2011, do Plenário, entre
outros)”. Pontuou a relatora que o objetivo da Administração é garantir que os
profissionais indicados possam, de fato, desempenhar suas funções para garantir
a execução do objeto licitado:
“O vínculo do profissional qualificado não precisa, portanto, ser
necessariamente trabalhista ou societário. É suficiente a existência de um
contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum”.
Nesse passo, ausentes as justificativas que embasassem a exigência
editalícia, o Plenário acatou a proposta da relatora para que a
Representação fosse considerada procedente, rejeitando-se as razões
apresentadas

pelos

responsáveis

e

imputando-lhes

multas

individuais. Acórdão 1842/2013-Plenário, TC 011.556/2012-9, relatora
Ministra Ana Arraes, 17.7.2013.

Derradeira, devera ser suprimida a exigência de apresentação do CRA para
empresas para prestação se serviços de locação de estruturas e não contratação
de mão de obra especializada.
DAS CONCLUSÕES E DO PEDIDO
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Aduzidas as razões que balizaram a presente impugnação, esta impugnante
requer, com supedâneo na Lei nº 8.666/93, a análise e admissão desta peça, para
que o ato convocatório seja retificado no assunto ora impugnado, adequando-se
aos termos das legislações vigentes e aos princípios basilares da Administração
Pública, principalmente os princípios da legalidade, segurança, vantajosidade,
economicidade e razoabilidade, que foram flagrantemente violados.
A correção deste item tornará obrigatória a renovação do prazo mínimo entre a
publicação e a data da entrega dos envelopes contendo a documentação dos
interessados, já que, certamente, a manutenção do edital na forma atual não
resistirá aos ataques do Ministério Público e do Tribunal de Contas, quando
cuidadosamente acionados.
Requer o impugnante, portanto, a alteração do edital, conforme razões expostas
acima, e a renovação do prazo para formulação de proposta.
Requer, finalmente, em sendo indeferido o presente, façam-no conhecer a
autoridade superior competente, em conformidade com as disposições do § 4º do
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

Termos que pede e espera deferimento.
Vila Velha-ES, 06 de junho de 2022.

R. Afonso Claudio, 12 – Riviera da Barra- Vila Velha –ES Cep.: 29126.066
Tel: (27) 3034 - 2641
Fax: (27) 3319 - 2292
home-page: www.tciteloes.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2GWMYSABSOPQ3LG93MTGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
53 - Ano - Nº 8160

Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 029/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
029/2022 interposta pela empresa TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME, inscrita no
CNPJ 09.177.375/0001-04 sede Rua Afonso Claudio, No 12, Riviera da Barra,
Vila Velha- ES, CEP:29.126-066, ora Impetrante, com a finalidade de
Impugnação do Edital.

DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO
Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME, impetrou
impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua
fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
Assim, a empresa alegou, em síntese, que:
...
“Examinando criteriosamente o edital, a impugnante constatou que o mesmo
contém por um lado previsões irrazoáveis, que não só restringem o universo de
competidores, como poderão, eventualmente, comprometer a legalidade do
certame, e de outro lado, omissões, que podem gerar falta de segurança à
Administração na contratação.
Registre-se, de plano, que a empresa impugnante possui plena capacidade técnica
e financeira para responsabilizar-se por(s) futuro(s) contrato(s), se acaso vencedora.
Seu objetivo, portanto, ao impugnar o ato convocatório, é possibilitar- lhe poder
participar da licitação em igualdade de condições com seus concorrentes,
respeitando-se

especialmente

os

princípios

da

isonomia,

vantajosidade,

razoabilidade e da legalidade.
Em outras palavras, a presente impugnação visa extirpar as amarras verificadas no
edital que, além de restringirem desnecessariamente o universo de competidores,
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ainda traz a possibilidade de eventual direcionamento, conforme demonstraremos a
seguir..”

O primeiro ponto alegado relativo ao prazo para julgamento das
impugnações interpostas pelos licitantes, esclarece-se que de acordo com o
que o próprio licitante afirmou, a legislação é omissa em determinar o prazo
para julgamento da impugnação.
O prazo de julgamento, deve-se ser em tempo hábil de dar
conhecimento aos participantes de forma que não impeça a participação
de todos.
Contudo, é temeroso determinar prazo para decisão de impugnações
pois esta podem depender de outros fatores, como por exemplo: consulta a
fabricantes, manifestação de área técnica competente e ainda rotina de
trabalho do próprio setor.
Bem como é receoso a definição prazo uma vez que dependendo da
situação o prazo para julgamento pode ser posterior a abertura da sessão,
uma vez que impugnação não suspende ou interrompe a contagem de
prazo ou a continuidade do certame.
Neste aspecto, o argumento do licitante é improcedente.
Por outro lado, a licitante alega que o edital não regulou a
apresentação de balanço patrimonial. Contudo, demonstra-se totalmente
equivocado, uma vez que no item 10.4, regulamentou tal exigência:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional de
Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do
documento, com termos de abertura e encerramento devidamente registrados
na Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a.1) A comprovação de que trata o inciso acima, deverá ser feita através de
cópias de referências do livro diário (número do livro, termo de abertura e
encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde contenham o
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balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com
evidência e registro na Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo
com a personalidade jurídica da empresa licitante;
a.2) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital
(SPED), deverão comprovar a documentação acima apresentando o Livro
Digital com o Termo de autenticação; a.3) no caso de empresa constituída no
exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

Quanto a indicação do profissional competente, resta prejudicado o
pedido, uma vez que o edital, definiu claramente qual profissional seria
responsável por cada serviço, conforme abaixo:

b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como
responsáveis técnicos pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a
indicação de técnicos de grau médio ou de 2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de
Estrutura, LOTE de sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de
geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE geradores);

Em relação a suposta ilegalidade da apresentação do Comprovante
de Registro da empresa licitante no Cadastur (Ministério do Turismo), não
logrou êxito a licitante em demonstrar qual ilegalidade estaria prevista nessa
exigência, o que impede tal análise.

Quando a exigência de Alvará de Vigilância sanitária, o município de
Eunápolis, publicou o Licitação para Contratação de Empresa especializada
para prestação de serviço de LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS,
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, MINI
TRIO, CARRO DE SOM, E OUTROS.
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Perceba, que busca o Município de Eunápolis, notadamente, de
empresa especializada nos referidos serviços, e não simplesmente uma
empresa que vai terceirizar ou sublocar o serviço de outras empresas, uma
vez que isto poderia onerar o município.

Bem assim, a licitação foi dividida em lotes para possibilitar que as
empresas de cada ramo, pudessem participar do lote que lhe interessar.

A exigência de Alvará da Vigilância Sanitária da Sede da Licitante é
plenamente legal considerando que a necessidade de contratar uma
empresa especializada e com qualificação técnica suficiente, necessária e
indispensável ao cumprimento do objeto.

Entretanto, ainda que toda a prestação dos serviços seja em local
distinto do endereço da empresa, a exigência torna-se necessária como
forma de demonstração de qualificação técnica da empresa a ser
contratada.

Nesse sentido, considerando não haver nenhuma ilegalidade da
exigência supra mencionada, manteremos o edital incólume, bem como a
data da realização do certame nos termos da publicação.

Em relação a exigência de qualificação técnica, possibilitou aos
licitantes diversas possibilidade de comprovação de vinculo com o
profissional responsável, desde assinatura na carteira, até contrato de
prestação de serviço.
Neste sentido, não procede o argumento da licitante de que tais
exigências frustraria o caráter competitivo da licitação.
Por fim, quanto a exigência de registro no CRA- Conselho Regional de
Administração, esclarece que tal exigência é cabível somente no lote de
produção, conforme previsto no edital, por se tratar de locação de mão de
obra.
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Assim, não se vislumbra qualquer restrição nas exigências postas, bem
como qualquer ilegalidade no instrumento convocatório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME, a qual acolho na forma do remédio
constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de requerimento
realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de direito
acima desenvolvidas, especialmente a manifestação da área técnica
competente, decido pela improcedência do pedido formulado, vez que
estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no Edital,
por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio licitatório.
Por consequência, mantenho o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 029/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 07 de junho de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 029/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
029/2022 interposta pela empresa TEIXIERA E VIEIRA CONSULTORIA EM
LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 42.883.044/000157, sede Rua Raul Seixas, Nº 80, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES, Cep.
29.124.263, ora Impetrante, com a finalidade de Impugnação do Edital.

DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO
Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante TEIXIERA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, impetrou impugnação dentro do prazo
estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
Assim, a empresa alegou, em síntese, que:
...
“De fato, no preambulo do presente edital de licitação, não diz que será regida pelos
Decretos Complementares nº 123/2006, ou seja, que as empresa classificadas como
Micro empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porto (EPP) teriam preferência de
contratação.
No entanto esqueceu - se de mencionar a Lei Complementar 147/2014 que trata de
ordenamento posterior e Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e as Leis nos 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de
novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993;
e dá outras providências.”.

Outro ponto alegado: “O edital traz em seus subitens 9.2, 9.2.1 e 9.3 que as planilhas
de preços inexequíveis serão desclassificas, inclusive permite que os licitantes
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interessados poderão manifestar sobre os valores das empresa concorrentes, dizendo
se elas são inexequíveis”.

Mais ainda: “Data vênia, os subitens 10.1.1 e 10.1.2 regula sobre a entrega das
documentações de habilitações, ocorre que no item 10.1.1 diz que os documentos
deverão ser entregues em vias originais, ou seja entregues as copias ou originais
fisicamente e o subitem 10.1.2 diz que poderão ser entregues copias simples pelas
empresas declaradas arrematantes, no entanto não diz sobre o prazo para serem
enviadas, a forma de entrega e seu recebimentos, vejamos.”

O primeiro ponto alegado demonstra-se totalmente equivocado, uma
vez que o edital no seu preâmbulo, já prevê a aplicação de legislação
aplicável, neste caso a LC 123/2006, vejamos:
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS – Estado da Bahia, através do Pregoeira e Equipe
de Apoio, por determinação do Exmª. Srª. Cordélia Torres de Almeida torna
público, para conhecimento das empresas interessadas que será realizada
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR
LOTE”, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Federal nº
10.024 de 23/09/2019, pelo Decreto Municipal n° 7.221/2018 de 16/01/2018, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações,

além das

demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas
no presente Edital e seus anexos. O Pregão será realizado em sessão pública on
line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet, através do
site www.licitacoes-e.com.br, constante da página eletrônica do Banco do
Brasil.

Logo em seguida, no item 5.1.4 dispõe sobre a possibilidade de
participação da Microempresa e Empresa de pequeno porte:
5.1.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de

habilitação, ainda

que

haja

alguma

restrição de

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
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No mesmo sentido, diversos outros pontos do edital indicam a
concessão do benefício previsto na LC 123/2006 e sua aplicação no edital
em referência:

“8.16. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.”

Por fim, o edital previu em seu anexo VIII o MODELO DE DECLARAÇÃO
DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
Neste aspecto, considerando que o edital em referência efetivamente
fez a aplicação da LC 123/2022 e 147/2014, com a devida concessão dos
benefícios e prerrogativas previstas, o argumento trazido pelo licitante é
improcedente.

Quanto ao argumento da ausência de critérios para constatação de
inexequibilidade da proposta, passaremos a analisar a seguir.
A decretação da inexequibilidade de uma proposta no processo
licitatório pode trazer igualmente prejuízos significativos aos cofres públicos, e
diante da impossibilidade de o Estado eliminar propostas vantajosas para os
interesses sob sua tutela, o ato de desclassificação sob este fundamento é
manifestamente ilegal.
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Sabe-se que o estado é mero detentor do interesse público, que deve
atuar na defesa dos interesses de terceiros. Partindo desta premissa, é ilegal e
inconstitucional

a

economicamente

desclassificação
vantajosa

no

de

proposta

cumprimento

do

que

mostre-se

interesse

público,

principalmente quando passível prova da exequibilidade.
No entendimento do Tribunal de Contas da União, a exclusão do
certame de proposta passível de demonstração de exequibilidade constitui
falta grave, visto que os fatores externos que oneram a produção incidem de
maneira diferente sob cada empresa, a depender da situação empresarial,
facilidades ou dificuldades que permeiam nas negociações.

18. Não bastasse essa grave falha, verificou-se que não foi dada ao licitante
desclassificado

por

inexequibilidade

a

oportunidade

de

demonstrar

a

viabilidade de sua oferta. Essa impropriedade também se afigura grave porque,
como firmado na doutrina afeta à matéria e na jurisprudência desta Corte (vide
relatório supra), o juízo de inexequibilidade de uma proposta não é absoluto,
mas admite demonstração em contrário. Isso, porque não se pode descartar a
possibilidade de que o licitante seja detentor de uma situação peculiar que lhe
permita ofertar preço inferior ao limite de exequibilidade estimado pelo
contratante. Por exemplo, é perfeitamente possível que uma empresa, em
especial de maior porte, partilhe custos – como infraestrutura, pessoal etc.,
entre os diversos clientes, resultando em redução nos preços de seus serviços.
Também não se pode descartar que, muitas vezes, a estimação da
exequibilidade pelo contratante possa apresentar deficiências, visto que sua
visão de mercado não tem abrangência e precisão comparáveis às da
empresa que atua no ramo.

19. Em vista dessas ocorrências, restou prejudicado o contratante que poderia
ter obtido melhor preço e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa.
(Acórdão 1.248/2009 Plenário, rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti).

Como visto, tanto o legislador quanto o Tribunal de Contas da União,
muito sabiamente, manifestaram-se no sentido de evitar a desclassificação
sumária

das

propostas

sem

a

oportunidade

de

comprovação

exequibilidade do valor ofertado.
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Isso porque, é inegável que existe uma grande dificuldade na
identificação do patamar mínimo de exequibilidade. A Administração não
dispõe de condições precisas e exatas sobre os custos do particular ou sobre
suas possibilidades de executar o contrato.
Têm-se, portanto, a questão da variação dos custos, motivo pelo qual
o Poder Judiciário e os tribunais de contas veem o tema inexequibilidade
como uma questão relativa, trata-se da relatividade dos diferentes fatores
econômicos, dos agentes atuantes sobre uma mesma atividade, o que
impossibilita a determinação de uma regra padrão.
No que se refere aos custos com insumos ou estrutura operacional, uma
proposta pode perfeitamente ser exequível para uma empresa e não ser
para outra.
Sendo assim, a análise da inexequibilidade das propostas com base
apenas nas condicionantes e percentuais expressos em lei mostra-se
totalmente insuficiente, visto a relatividade como o tema já é pacificamente
tratado, utilizar como parâmetro somente práticas usuais de mercado, exclui
os demais fatores incidentes sob a atividade empresária.
A doutrina aponta ainda uma série de argumentos que se opõem a
desclassificação de propostas no processo licitatório com base na
constatação equivocada da inexequibilidade do preço.
O primeiro deles reside na declaração de inconstitucionalidade, visto
que à Constituição Federal não pode vedar a benemerência em favor do
Estado, pois se um particular tiver a intenção de auxiliar à Administração na
persecução do interesse público, cobrando para tanto um valor irrisório ou
zero pelos seus serviços o dever de negar à proposta é inconstitucional
(JUSTEN FILHO, 2010, p. 654-655).
Outra questão é a responsabilidade do licitante pela proposta que
ofertar ao poder público, se ela envolve riscos econômicos e ainda assim o
proponente quiser aventurar-se, não haverá transferência desse risco ao
Poder Público, que poderá tão somente executar a garantia, rescindir o
contrato e aplicar as penalidades cabíveis.
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O Estado deve, ainda, executar a garantia adicional, prevista no § 2°
do artigo 48 da Lei n° 8.666/93, para compensar prejuízos sofridos com a
inadimplência do contratado.
E finalmente, a violação da liberdade concorrencial, sob a máxima de
que não cabe à Administração a fiscalização do lucro do empresário, mas
tão somente a exigência de comprovação da capacidade de execução do
contrato.
Sabe-se que a licitação é um processo que envolve competição de
mercado, baseia-se na livre iniciativa e não admite concorrência desleal.
Para tanto, a Administração deve avaliar as vantagens ofertadas pelos
licitantes, a fim de aferir a oferta de preços artificiais incompatíveis com o
objetivo final do certame, conforme ensina Calixto Filho:

[…] A utilização de meios artificiais para fazer oscilar preços implica transmitir
informação falsa ao consumidor a respeito da utilidade do produto,
representado pelo seu preço, levando-o a deixar de adquirir produto que em
condições normais compraria. A definição ordo liberal de concorrência como
processo de descoberta das melhores opções de mercado ganha, portanto,
aqui, sentido prático. (SALOMÃO, 1999, p. 64).

As instituições públicas, nada mais são do que consumidores diretos dos
produtos e serviços, e, assim como os consumidores da iniciativa privada, não
possuem pleno conhecimento dos fatores econômicos que incidem sobre as
negociações. Se por um lado devem combater as estratégias desleais de
concorrência, por outro, devido a falta de conhecimento na matéria lhes é
vedado restringir a competitividade supondo a falsidade das informações.

Segundo o autor Reinaldo Moreira Bruno, a concorrência desleal pode
ser considerada como a utilização de meios incorretos e incompatíveis com
às possibilidades e a realidade econômica do licitante para obter vantagem
na competição. Essa conduta fere o princípio da competitividade que reflete
a própria natureza da licitação e também o princípio da isonomia que veda
a possibilidade de favoritismos entre os concorrentes. (BRUNO, 2005, p. 65-67).
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No entanto, sabe-se que a concorrência desleal, ou a inexequibilidade
das propostas pela proposição de preço vil, não é presumida, devendo a
parte interessada demonstrar cabalmente que os preços não refletem os
encargos correspondentes. (TRF 1º Região. 6º turma. MS nº 2001.34.00.0180390/DF. Dj 22/09/2003).

Note-se, que indícios de concorrência desleal no processo licitatório,
como a propositura de preço inexequível, devem ser apurados pelas
entidades contratantes, no intuito de preservar a competitividade e
igualdade do certame. Entretanto, isso não significa que o ente público
possui autonomia para fiscalizar a atividade e o lucro das empresas.

Para tanto existe o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) cuja finalidade consiste em orientar, fiscalizar e apurar abusos do
poder econômico, exercendo papel tutelador na prevenção e repressão dos
abusos cometidos por empresas com poder de mercado. (CADE, 2007, p.
16).

A Administração Pública, cumpre tão somente exigir a comprovação
dos requisitos de habilitação e classificação, através da apresentação dos
documentos exigidos na lei e no edital, e a fiscalização quanto a
manutenção do status regular.

Se a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, e apresenta
proposta correta, de preço demasiadamente vantajoso comparado com o
valor ofertado pelos demais licitantes, outrossim considerado pela Lei como
manifestamente inexequível, cabe a entidade pública exigir a comprovação
de exequibilidade.

Comprovada a exequibilidade da proposta, a Administração não terá
competência para questionar os valores apontados pelo licitante desde que
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os materiais e o método de execução correspondam às exigências
editalícias.

Somente o CADE detém conhecimento suficiente para posicionar-se
quanto a prática de determinado preço no mercado, ou quanto ao abuso
de poder econômico, com base nas informações da empresa quanto aos
fatores externos que incidem sob sua atividade.

Contudo, exacerba a competência da Administração Pública o ato de
desclassificação de proposta, manifestamente vantajosa em termos de
preço, considerada inexequível, levando em conta tão somente percentuais
legais e preços praticáveis no mercado sem o exame de qualquer variação.

Comprovada a exequibilidade da proposta, caberá à Administração
classificá-la

e

fiscalizar

a

execução

do

contrato,

pois

o

ato

de

desclassificação com base em declaração de inexequibilidade da proposta
atentará contra a livre concorrência, sendo cabível representação do
licitante ao CADE e ao Tribunal de Contas.
Neste sentindo, o argumento da licitante é improcedente.
Quanto a ausência de informação de prazo para envio dos
documentos de habilitação, é totalmente improcendente e demonstra que
a licitante não fez a leitura em sua totalidade do edital epigrafado, uma vez
que consta no edital tal previsão, senão vejamos:
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente/juntos com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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Neste sentido, considerando que é explicita o prazo de apresentação
de documentos de habilitação, bem como a data de abertura da sessão, o
argumento trazido é improcedente.
Quanto a exigência de Alvará de funcionamento é plenamente legal
considerando que a necessidade de contratar uma empresa especializada e
com

qualificação

técnica

suficiente,

necessária

e

indispensável

ao

cumprimento do objeto.

Entretanto, ainda que toda a prestação dos serviços seja em local
distinto do endereço da empresa, a exigência torna-se necessária como
forma de demonstração de qualificação técnica da empresa a ser
contratada.

Nesse sentido, considerando não haver nenhuma ilegalidade da
exigência supramencionada, manteremos o edital incólume, bem como a
data da realização do certame nos termos da publicação.
Quando ao questionamento ausência de condições de pagamento
mostra-se totalmente improcedentes uma vez que foram previstos no edital
em referencia as condições de pagamentos. Por outro lado, atrasos no
pagamento,

se

acontecer,

poderá

a

contratada

acionar

administrativamente ou judicialmente para recebe-lo, no caso de negativa.
Alegou a licitante eu a exigência técnica apresentadas no edital
prejudicarão os interesses da administração e colocarão em risco a
segurança dos participantes dos eventos. Contudo não especificou quais
exigências causariam esse suposto prejuízo.
O que impede a análise do referido pedido.

Assim, não se vislumbra qualquer restrição nas exigências postas, bem
como qualquer ilegalidade no instrumento convocatório.
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
TEIXIERA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
a

qual

acolho

na

forma

do

remédio

constitucional

do

direito

de

petição, haja vista se tratar de requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 029/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 07 de junho de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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