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I - DO RELATÓRIO 

Através do documento recebido por e-mail em 11/05/2021, a empresa MV 

COML. DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS LTDA - EPP apresentou PEDIDO DE 

IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico nº.  2021.021-FMAS SRP, que tem por objeto A 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. 

Assim, pelo dever imposto à Administração Pública de receber e conhecer os 

termos da presente pedido de esclarecimento com impugnação e, necessariamente ao 

atendimento dos princípios da moralidade e interesse público, a passa a analisar o mérito das 

alegações. 

 

II - DA IMPUGNAÇÃO  

Em síntese a requerente apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 

nº. 021/2021, para que seja declarando nulos os itens contido na Qualificação Técnica e 

retirando-se do edital os itens 9.11.2 e 9.11.4, nesta senda, requereu a exclusão da 

exigência de licenciamento ambiental de operação, bem como Alvará Sanitário junto a 

Vigilância Sanitária Estadual e Municipal. 
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III - DA ANÁLISE JURÍDICA 

Registra-se que o Edital do Pregão nº 021/2021-FMAS – SRP traz exigência 

exageras quando solicita aos licitantes documentos e certidões de licenciamento ambiental 

de operação, bem como Alvará Sanitário junto a Vigilância Sanitária Estadual e Municipal 

Cabe ressaltar que a Administração procura sempre o fim público, respeitando 

todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente o da 

legalidade, da isonomia, o da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento 

objetivo. 

Tais princípios norteiam essa atividade administrativa, impossibilitando o 

administrador de fazer prevalecer sua vontade pessoal, e impõem ao mesmo o dever de 

pautar sua conduta segundo as prescrições legais e editalícias. 

Neste feito, a Constituição Federal, notadamente no seu art. 37, estabelece que: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Desta forma, exige-se que a Administração atue sempre em virtude e pautada na 

lei. Diante disso a partir do que preconiza o Art. 3º da lei 8.666/93 estabelece que: 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  (Redação dada 

pela Lei nº 12.349, de 2010) 

Assim, cumprirá ao edital traçar em seu corpo, dentre outras diretrizes, aquelas 

imprescindíveis à aferição da habilitação dos licitantes, de forma que, uma vez 

preenchidos, presumir-se-á a aptidão do licitante para executar o contrato. Somente desta 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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forma será garantido um julgamento objetivo e isonômico, sem deixar margens a 

avaliações subjetivas.  

Cabe a entidade licitante a obrigação de só exigir os documentos previstos nos 

arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, que não preveem autorização de funcionamento e prova 

do registro de qualquer tipo. 

Noutro passo, a licitação pública não é o meio adequado para tal propósito. Por 

intermédio dela a Administração deve se preocupar em selecionar a proposta efetivamente 

mais vantajosa ao Poder Público.  

Razão assiste o Impugnante, pelo que deve ser dado provimento aos seus argumentos 

de modo a se retirar do edital a exigência de qualificação técnica de Licença ambiental de 

operação, bem como Alvará Sanitário, emitido pelos órgãos competentes. 

IV - DA CONCLUSÃO 

Face ao exposto, OPINAMOS Pelo conhecimento e provimento da impugnação 

formulada pela requerida MV COML. DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS LTDA - EPP, 

devendo ser alterado o edital, com a exclusão da exigência, contida nos itens 9.11.2 e 

9.11.4, contidos na qualificação técnica para fins de aceitabilidade de proposta referente ao 

Pregão nº 2021.021-FMAS SRP. 

Saliente-se, contudo e ainda, que os critérios e a análise de mérito 

(oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica do departamento 

solicitante, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos 

formais do caso em tela. 

No que tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo 

administrativo, cabe destacar que o mesmo apresenta natureza apenas opinativa, 

verdadeiro controle preventivo de legalidade, sendo o Administrador, destinatário de 

consulta jurídica, responsável pela edição do ato decisório final. 

É o parecer  
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São João do Araguaia 17 de maio de 2021 

 

 

Marcel Henrique Oliveira Duarte 

           Procurador Geral  
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