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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-01 PMBGA 

 

Ilustríssimo Senhor, RONIS DA SILVA AMORIM, Pregoeiro da Comissão de 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA.  

  

PREGÃO ELETRÔNICO – PE/2021.021-PMSJA SRP – cujo objeto é - ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS EM 

MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.  

 

       A empresa, MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA - EPP, 

CNPJ/MF n.º 07.712.240/0001-68, localizada à rod. transamazônica km 06, folha 

industrial, quadra 03, lote 16-a, com visto ao processo licitatório em epigrafe, 

através de seu representante legal infra-assinado, tempestivamente, vem 

respeitosamente, a vossa presença, interpor a presente peça impugnatória, com 

fulcro no Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta 

o pregão eletrônico dispõe que:  

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital 

do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 

três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, ademais com fulcro no § 1º, do art. 41, da Lei nº 

8666/93.     

E não de outra forma assim determinou o item 21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da 

data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 

este Edital.  
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I - DA TEMPESTIVIDADE/DECRETO FEDERAL 10.024/2019 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 

meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – PE/2021.021-PMSJA SRP. 

Pede ao final de sua peça: “Requer, por fim, a decisão dessa comissão em 

afastar do processo licitatório os fatos questionados embalados nas exigências, 

diante destas cláusulas abusivas. 

II - I M P U G N A R 

Os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na 

conformidade seguinte: 

III - DA ILEGALIDADE 

De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, é vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o específico objeto do contrato; 

IV – DOS FATOS 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, ao 

verificar as condições no item 9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
9.11.2. Licença ambiental de operação ou certidão de dispensa 

do licenciamento ambiental emitida pelo órgão competente; 

9.11.4. Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que 

comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; 
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O § 1º,  art. 3º da Lei nº 8.666/93 assim nos remete é proibido o edital de licitação 

restringir a competição, sob pena de nulidade de todo o procedimento licitatório. 

 

Neste diapasão, o art. 4º da Lei 8.666/93 estabelece que todos os participantes da 

licitação gozam de direito público subjetivo à fiel observância do procedimento legal, 

dando azo à possível impugnação caso o licitante se sinta prejudicado ou lesado. Como 

consectários lógicos do princípio, podemos citar: o fortalecimento da participação 

popular porquanto é concedido ao cidadão diversas formas de controle da legalidade, 

ampliação das formas de controle interno e externo, bem como o enquadramento de 

determinados comportamentos como crime – art. 89 a 99 da Lei 8.666/93 -, os quais antes 

eram considerados tão somente infrações administrativas, sendo, na prática, absorvidos 

por um crime-fim ou pela Lei de Improbidade Administrativa. 

Portanto, a exigência de documentos solicitados nos itens acima citados, não 

previstas na fase habilitação na qualificação tecnica, não podem ser tais a ponto de 

impedir a participação daqueles que teoricamente estariam aptos a prestar os serviços. No 

caso vertente, a exigência de que a licitante tenha esses documentos, contraria esse 

entendimento, por impor às interessadas condição que extrapola os critérios razoáveis de 

seleção, invadindo e ferindo a competitividade do certame. 

Ademais o grande objetivo do pregão eletrônico é a busca pelo maior número de 

licitantes possível, não importando de qual região do país, quando solicita-se a “Licença 

ambiental de operação ou certidão de dispensa do licenciamento ambiental emitida pelo 

órgão competente; Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que 

a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal”; perde-se o verdadeiro sentido do pregão eletrônico, pois a douta comissão 

está obrigando as empresas licitantes a terem esses documentos, perdendo assim o sentido 

do pregão eletrônico (grifo nosso). 

Porém as exigências são absurdas, não fazendo parte do rol de documentos 

exigido no Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica.  
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Como podemos notar o Art. 30 da lei 8666/93 não menciona a " 

documentação ora solicitada ", portanto sua exigência da forma que esta 

colocada no edital é ilegal (grifo nosso). 

O “Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a 

Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal” e no mínimo constrangedor para a douta comissão pedir tal documento 

para o objeto ora licitado, pois esta licença municipal funciona para gêneros 

alimentícios, para a prestação de serviços de oficina, é sim exigida  pela LO (licença 

de operação), tornando essa exigência de Alvará Sanitário absurda e sem sentido 

para o objeto licitado (grifo nosso). 

Assim à exigência dos respectivos documentos é exorbitante, como pode ser 

observado na jurisprudência a seguir:  

Tal entendimento vai ao encontro do comando do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição. Esse dispositivo estabelece que, nas licitações, somente se pode fazer 

exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações que deverão 

ser assumidas pela futura contratada.  

Acórdão 616/2010 Segunda Câmara 

Exclua das exigências edilícias, por atentarem contra os 

princípios da isonomia, da legalidade, da competitividade e da 

razoabilidade. 

 

Acórdão 354/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

Abstenha-se de inserir no edital clausulas que contrariem o 

princípio constitucional e legal da igualdade (CF/1988, art. 5o, 

caput) e o disposto nos Arts. 3o, caput, § 1o e inciso I, e 30, § 5o, 

da Lei no 8.666/1993. 

 

Sendo assim é indevida a exigência da documentação nos itens atacados do 

edital (grifo nosso), por não estar prevista na Lei 8.666/1993. Está muito bem 

claro o teor deste Acórdão, sobre a ilegalidade das exigências. 
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V - DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito para: 

Declarar-se nulo os itens atacados ou exigi-los de acordo com a lei: 

- Retirando-se do edital a exigência de “Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão 

competente, que comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal” 

-    Determinar que a LO (Licença ambiental de operação ou certidão de dispensa do 

licenciamento ambiental emitida pelo órgão competente) seja obrigatória visto que os 

serviços de oficina são regulamentados pelo órgão ambiental municipal da sede da 

licitante 

- Como os itens atacados não fere a composição de preços mantenha-se os prazos já 

previstos. 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

Marabá-PA, 11 de maio de 2021. 

 

 

 

MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA - EPP 

RICARDO HENRIQUE CUNHA DA SILVA 

CPF: 001.546.402-47 

RG: 5942565 SSP/PA 

SOCIO ADMINISTRADOR 
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