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Licitações

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
PROCESSO LICITATÓRIO:
OBJETO:

102/2022
PE019/2022
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
NOVA VIÇOSA-BA.

IMPUGNANTE:

NASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI– CNPJ 30.723.567/0001-57

1- RELATÓRIO
O procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 019/2022, com o objeto REGISTRO DE PREÇOS
VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, fora regularmente publicado no dia 08 de julho de 2022 tendo a
data prevista para disputa agendada para o dia 26/07/2022.

No dia 12 de julho de 2022, a empresa NASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI– CNPJ 30.723.567/0001-57, apresentou por e-mail a solicitação de impugnação ao edital em
epígrafe, que no seu entendimento está eivado de irregularidades por não exigir dos licitantes a
apresentação da AFE (autorização de funcionamento de empresa emitido pela anvisa); e o Alvará Sanitário
para fornecimento dos itens “Sabão em pó, Detergente, Desinfetante, Álcool em Gel 70%, Água Sanitária
e etc” do edital.
Requereu também que seja “incluso como requisito de habilitação para o licitante a Autorização de
Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pelo Ministério da Saúde (ANVISA) para SANEANTES e
PRODUTOS DE HIGIENE, e que seja determinado à republicação do Edital, devidamente corrigido,
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme §4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93”.

Este é o relatório, que passo agora a decidir.
2- DECISÃO
A presente impugnação é tempestiva, pois fora interposta dentro do prazo legal previsto no item 10.1. do
instrumento convocatório.

Quanto à alegação de omissão do ato convocatório apresentar violação à legislação vigente, a
saber Lei 8.666/93, Art. 30 que trata dos documentos para qualificação técnica das licitantes
interessadas. Cabe justificar que o edital na seção “DA HABILITAÇÃO”, exige a qualificação
técnica com o objetivo de atender os parâmetros estabelecidos na legislação vigente com as
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devidas provas do atendimento de requisitos mínimos legais, logo as exigências lá expostas não
restringem a participação das licitantes interessadas por se tratar de documentos obrigatórios para
funcionamento das empresas do ramo.
Entretanto, a exigência a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pelo Ministério
da Saúde (ANVISA) para SANEANTES e PRODUTOS DE HIGIENE caberia apenas para as
empresas fabricantes de tais produtos, uma vez que haveria manuseio direto dos compostos dos
produtos.
Na modalidade Pregão, especialmente, a exigência de requisitos de habilitação deve ser restrita ao
indispensável, como bem acentuou o Professor Marçal Justen Filho:
“Não se olvide que adotar requisitos complexos para habilitação importaria, na sistemática do pregão, dar
oportunidade a uma litigiosidade indesejável. A inversão de fases de habilitação e julgamento destina-se a
agilizar o certame. Tendo obtido oferta satisfatória, seria extremamente problemático remeter a
Administração a uma desgastante disputa acerca da idoneidade do licitante. Lembre-se que restringir o
cabimento do pregão ao fornecimento de bens e serviços comuns significa, em última análise, reconhecer
a desnecessidade de requisitos de habilitação mais severos. Ou seja, não foi casual a reserva do pregão
apenas para bens e serviços comuns. Como esses bens estão disponíveis no mercado, segundo tendência
padronizadas, presume-se não apenas a desnecessidade de maior investigação acerca do objeto. Também
se pode presumir que serviços comuns não demandam maior especialidade do fornecedor. Logo, os
requisitos de habilitação podem ser os mínimos possíveis”. (Em “Pregão Comentários à Legislação do
Pregão Comum e Eletrônico”, Ed. Dialética, 2001, p. 77). (g.n.).

Adentrando diretamente ao mérito do questionamento, cabe destacar que o objeto do pregão visa
a aquisição do produto conforme especificações contidas no edital, logo para tal é necessário que
a administração procure meios de se resguardar quanto a eficiência da entrega e a qualidade do
produto fornecido. Tendo isso, a alegação da impugnante é descabida para o presente objeto uma
vez que a exigência da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) pelo Ministério da Saúde,
conforme a impugnante requere, frustraria o caráter competitivo do certame pois direcionaria a
disputa apenas a empresas que realizem atividades de fabricação, armazenamento e distribuição,
inviabilizando a participação de empresas do Comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene,
perfumes e saneantes.

Art. 30, inc. IV da Lei 8.666/93 que:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:...
“IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.”
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste artigo, no caso de licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade
profissional competente, limitadas as exigências a:
a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de
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atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
b) (VETADO)

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a:
(Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)

Conforme é de conhecimento, na fase de habilitação os interessados em contratar com a
Administração Pública devem demonstrar, mediante a apresentação de documentos, que são
capazes e idôneos para bem executar o objeto licitado e, assim, atender satisfatoriamente a
demanda pública apresentada.
Salienta-se, de plano, que para tal finalidade (habilitação) podem ser exigidos apenas e tão
somente os documentos arrolados na Lei 8.666/93, em face do princípio da legalidade, que, dentre
outros, rege a atividade administrativa, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu art.
37, caput, e condiciona, como requisito de validade, que as ações da Administração Pública
estejam sempre em consonância com o permitido pelo ordenamento.
Sobre tal princípio, leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles:
“A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput),
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da Lei e do Direito. (...)
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza”.
E para Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
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“O princípio da legalidade, já analisado no item 3.3.1 em relação à
Administração Pública em geral, é de suma relevância, em matéria de
licitação, pois esta constitui um procedimento inteiramente vinculado à
lei; todas as suas fases estão rigorosamente disciplinadas na Lei n°
8.666/93, cujo artigo 4° estabelece que todos quantos participem de
licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo
1° têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente
procedimento estabelecido na lei. Tratando-se de direito público
subjetivo, o licitante que se sinta lesado pela inobservância da norma
pode impugnar judicialmente o procedimento”.
Dessa forma, é que se pode afirmar que as exigências a título de habilitação nas licitações públicas
que transbordem os limites estabelecidos em lei são consideradas ilegais e restritivas da
competitividade.
Marçal Justen Filho, ao analisar os dispositivos da Lei 8.666/93 que se referem aos documentos
de habilitação assim se manifestou:
“O elenco dos requisitos de habilitação está delineado em termos gerais
nos arts. 27 a 32 da Lei de Licitações. È inviável o ato convocatório
ignorar os limites legais e introduzir novos requisitos de habilitação, não
autorizados legislativamente.
(...)
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.”
Pela impertinência de requisitos não constantes da Lei já se pronunciaram inúmeras vezes o
Tribunal de Contas da União e os tribunais pátrios, conforme pode ser observado dos excertos
jurisprudenciais trazidos à colação:
“Representação - Possíveis irregularidades em edital. Diligência.
Restrição à competitividade do certame. Conhecimento. Procedência
em parte. Determinações. Comunicação à interessada. ‘Qualificação
Econômico-Financeira - letras: a) Apresentar Certidão Negativa de
Protesto de Títulos expedida pelo Cartório de Distribuição da Sede da
Empresa, datada dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria certidão; b.2) Se for o caso,
proceda a novo certame licitatório para a contratação desses serviços,
obedecendo aos seguintes ditames da Lei n° 8.666/93: ii) quando das
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especificações em relação à qualificação econômica-financeira das
empresas licitantes, limitá-las tão-somente às elencadas no artigo 31 da
Lei n° 8.666/93, haja vista seu caráter exaustivo, bem como
obedecendo ao inciso XXI do artigo 37 da Constituição Brasileira;
TCU. Acórdão 2783/2003. Primeira Câmara
“REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA
CONCORRÊNCIA Nº 1/2007. ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM
PRORROGAÇÃO DO PRAZO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS.
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA SEM AMPARO LEGAL. EXIGÊNCIA
INDEVIDA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIDADES
MÍNIMAS. PAGAMENTO À CONTRATADA PARA FISCALIZAÇÃO
DOS SEUS PRÓPRIOS SERVIÇOS. DILIGÊNCIAS. AUDIÊNCIAS.
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REJEIÇÃO PARCIAL
DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DOS GESTORES. MULTA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DO
CONSULTOR JURÍDICO. TEOR: 1.65. Constatou-se que o item 4.1.4,
letra b e d, do edital da licitação exige a apresentação de documentos e
certidões negativas em excesso ou não previstas na Lei nº 8.666, de
1993, art. 31, para fins de qualificação econômico-financeira, tais como:
certificado expedido pelo sindicato laboral representativo, certidão
negativa de falência, concordata, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, certidão negativa de execuções patrimoniais e execuções
fiscais, certidão negativa de registro e/ou distribuições de títulos e
documentos de dívida para protesto. 1.66. Observa-se, no entanto, que
essa exigência não se justifica, pois os gestores extrapolaram o que é
perfeitamente delimitado pela Lei nº 8.666, de 1993, que relaciona
exaustivamente a documentação que pode ser solicitada e não dá
margens para ampliação da relação, conforme se depreende pelos
comandos estabelecidos nos caputs dos arts. 29 e 31, quais sejam:
‘consistirá’ e ‘limitar-se-á’. 1.67. Da leitura do edital, constata-se que o
item 4.1.4 b relaciona diversas certidões para apresentação
compulsória, esquecendo-se da conjunção ou do inciso II do art. 31 da
Lei nº 8.666, de 1993, que restringe a apresentação a um documento,
devendo-se excluir os demais. Em relação aos itens 4.1.4 c e d, estes
extrapolam diretamente os limites da Lei, sendo irregular a demanda
pela sua apresentação. Ainda, o descumprimento à Lei é firmado no
item 4.1.4.1 do edital, quando afirma que a ausência de qualquer um
dos documentos solicitados no item 4.1.4 ensejará a inabilitação do
concorrente. 1.68. Em relação a esse tema, a jurisprudência do Tribunal
é no sentido de que o ato convocatório deve estabelecer as regras para
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a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, não se
admitindo cláusulas desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o
caráter competitivo do certame. 1.69. Dessa forma, a exigência dos
requisitos excessivos ou desarrazoados em comento configura ato
ilegal, pois a legislação não prevê sua apresentação na fase habilitatória
do processo de licitação. 3.4.
solicitação de documentos e
certidões negativas em excesso ou não previstas na Lei nº 8.666, de
1993, em seu art. 31, para fins de qualificação econômico-financeira, a
exemplo de certificado expedido pelo sindicato laboral representativo, e
de diversas certidões negativas, tais como: falência, antiga concordata,
recuperação judicial, recuperação extrajudicial, execuções patrimoniais
e execuções fiscais, registro e/ou distribuições de títulos e documentos
de dívida para protesto”.
TCU. Acórdão 3390/2011. 2ª Câmara.
“REPRESENTAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO
SESI/SENAI NA CIDADE DE ANCHIETA/ES. EXIGÊNCIAS DO EDITAL
RESTRITIVAS À COMPETITIVIDADE DO CERTAME. INDÍCIOS DE
SOBREPREÇO.OITIVA.
REJEIÇÃO
DA
MAIORIA
DAS
JUSTIFICATIVAS. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DA
LICITAÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS. TEOR: Ante o
rol exaustivo do art. 31 da Lei nº 8.666/93, a exigência em questão é
abusiva e não se sustenta, até mesmo porque tampouco consta do
Regulamento do Sesi. Entretanto, como houve o reconhecimento pelo
próprio ente de seu descabimento, tendo sido, inclusive, sido expedida
orientação jurídica visando à sua supressão, desnecessárias se fazem
maiores divagações.d) subitens 3.3.1.3.7 e 3.3.2.3.7.: JUSTIFICATIVA:
A exigência de certidão negativa de protestos. No entanto,
recentemente em outro certame uma licitante apresentou a Súmula 29
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que veda esse tipo de
exigência, tendo a Unidade Jurídica dado parecer favorável e
recomendado a eliminação dessa exigência para todas as licitações.
(destaques do original)Conforme se verifica no relatório, em análise do
Edital da Concorrência nº 172/2010, destinada à contratação de
empresa para construção do Centro Integrado Sesi/Senai na cidade de
Anchieta/ES, a Secex/ES apontou as seguintes possíveis
irregularidades: existência de cláusulas editalícias restritivas à
competitividade (subitens 3.2, alínea “g”, 3.3.1.2.1, 3.3.2.2.1, 3.3.1.2.2,
3.3.2.2.2, 3.3.1.3.5, 3.3.2.3.5, 3.3.1.3.7 e 3.3.2.3.7), haja vista não terem
observado os requisitos do Regulamento de Licitações e Contratos do
Sesi, da Lei nº 8.666/1993, entendimentos do TCU e da doutrina;
Observo que não consta do art. 12 do Regulamento de Licitações e
Contratos do Sesi (Peça nº 2), referente aos documentos requeridos
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para fins de habilitação, a previsão das exigências impugnadas pela
unidade técnica (alínea “a” do item 1 retro), quais sejam: - subitens
3.3.1.3.7 e 3.3.2.3.7: exigência de apresentação de certidão negativa
expedida pelo Cartório de Protesto de Títulos e Letras do município sede
da licitante.10. Essa situação permite concluir que o edital da licitação
extrapolou os limites legais, afrontando, ademais, o princípio da
competitividade disposto no art. 2º do referido Regulamento, do seguinte
teor: “Art. 2ºA licitação destina-se a selecionar a proposta mais
vantajosa para o SESI e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que
frustrem seu caráter competitivo.” TCU. Acórdão 534/2011. Plenário.
“(...) 5. É entendimento pacífico desta Corte de Contas que as
exigências da fase de habilitação técnica devem guardar
proporcionalidade com o objeto licitado, não podendo exceder os limites
necessários à comprovação da capacidade do licitante a prestar ou
fornecer, de forma efetiva, o serviço ou bem desejado.
6. Ao apreciar questão semelhante por ocasião da elaboração do voto
condutor do Acórdão 1.025/2003 – Plenário, fiz as seguintes
considerados sobre a matéria:
‘A matéria envolve o cotejo de dois preceitos inerentes às licitações
públicas, ambos com sede constitucional: a comprovação da habilitação
para contratar com a Administração e o princípio da competitividade.
7. A Administração tem o dever de se proteger de interessados não
capacitados a prestar o serviço ou realizar a obra objeto da licitação. Por
isso, a Lei de Licitações e Contratos prevê a fase de habilitação, na qual
os interessados devem comprovar os requisitos exigidos no edital. Nela,
a Administração deve impedirá participação daqueles sem condições de
cumprir o objeto.
8. Por outro lado, a igualdade de condições nas licitações é princípio de
estatura constitucional (art. 37, XXI, da CF/1988). Deste princípio geral
decorre o da competitividade, previsto no mesmo dispositivo
constitucional (somente serão permitidas 'as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações') e no § 1.°, I, art. 3.° da Lei 8.666/1993. Por isso, a
competição não poderá ser restringida, sob pena de nulidade de todo o
procedimento licitatório.
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9. Portanto, as exigências previstas na fase de habilitação não podem
ser tais a ponto de impedir a participação daqueles que teoricamente
estariam aptos a prestar o serviço ou executar a obra. (...)’
7. No caso vertente, a exigência de que a licitante tenha executado
serviço no mínimo igual ao do objeto do pregão contraria esse
entendimento, por impor às interessadas condição que extrapola os
critérios razoáveis de seleção, invadindo e ferindo a competitividade do
certame”.
TCU. Acórdão 410/2006. Plenário
Dessa feita, diante do exposto, é notório que os editais dos certames públicos devem ser
elaborados com razoabilidade e proporcionalidade, cujas cláusulas devem ser definidas a partir
de estudos técnicos realizados na fase interna do processo e que, para fins de habilitação dos
participantes, somente devem ser exigidos documentos que guardem estrita pertinência e
compatibilidade com o objeto licitado, em face de sua complexidade técnica, restringindo-se, no
que concerne à capacidade técnica , ao mínimo necessário para garantir sua regular execução, e
sempre com a observância dos limites traçados pela Lei 8.666/93.
De qualquer modo, destaca-se que não cabe ao Município fiscalizar as atividades das empresas
interessadas em participar do certame, tampouco o cumprimento das normas necessárias ao seu regular
funcionamento, pois, existem órgãos de fiscalização no ente federado que detêm essa competência, e
ausência de tais exigências no edital não desobriga as empresas a cumprirem as imposições legais
aplicáveis ao ramo que atuam.

3- Conclusão
Com base nos fundamentos exposto, concluímos que o presente edital não é omisso nem apresenta
nenhuma irregularidade, portanto decidindo pelo improvimento da impugnação apresentada,

mantendo inalteradas as cláusulas e conteúdo da presente licitação.
Nova Viçosa(BA), 14 de Julho de 2022
CRISTIANO XAVIER GOMES
PREGOEIRO
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