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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2022/PE/SRP 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE 

VEICULOS AUTOMOTORES E FLUVIAIS, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO 

PARÁ. 

 

Trata-se de impugnação interposta, tempestivamente, pela empresa A & G SERVICOS 

MEDICOS LTDA, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n°12.532.358/0001-44, que interpôs, impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 

067/2022/PE/SRP, em face do ato convocatório, que tem por objeto a locação de veículos 

automotores e fluviais, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde 

de Ipixuna do Pará. 

Em seu pedido a empresa requer que, ante o exposto, requer-se que seja a presente 

impugnação julgada procedente, com efeito para que se proceda a devida correção do 

edital inserindo no rol de documentos de qualificação técnica a exigência de comprovação 

de registro da licitante e de seu responsável técnico no conselho regional de medicina, 

seja exigido alvará sanitário da sede da licitante e inscrição no CNES - Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde, conforme legislação vigente. 

Requer, ainda, a retificação do prazo de entrega do objeto licitado, para que ocorra seu 

aumento para que este seja um prazo exequível, conforme prática de mercado. 

Requer, também, a admissão desta peça, com a correção necessária do ato convocatório, 

ou seja, retirada da exigência de que os veículos sejam licenciados no estado do órgão 

licitador, exigindo apenas que os veículos sejam licenciados e emplacados no estado de 

seu domicílio, para que assim se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o 

procedimento que se iniciará. 

Requer, por fim, que seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui 

pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 

8666/93. 

I - DA TEMPESTIVIDADE. 

A empresa apresentou o pedido de impugnação dentro do prazo estabelecido no Edital. 

Assim, verificada a tempestividade e preenchidos os demais requisitos de 

admissibilidade, passa-se ao exame do mérito. 

II – DO MÉRITO 

Uma vez preenchidos os requisitos legais para o recebimento da impugnação apresentada, 

passa-se a analisar o mérito das alegações.  
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Preliminarmente, cabe elucidar que em 26/12/2022, o Município de Ipixuna do Pará, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou edital de Pregão Eletrônico n.º 

067/2022/PE/SRP, cujo objeto é a locação de veículos automotores e fluviais, visando 

atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. 

Não há de se questionar que o cumprimento das regras estabelecidas no edital, é dever 

supremo da Administração Pública como também do licitante que participa, até porque a 

regra do instrumento convocatório está amparada no artigo 3.º da Lei n° 8.666/93, 

elencadas abaixo: 

Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e será processada e julgada 

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. 

Com isso, cabe ressaltar que o presente Edital ao estabelecer o prazo apresentação 

imediata, não ofende veementemente o disposto na Constituição Federal, uma vez que, a 

Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo assim o 

interesse público. 

Todavia, não é de forma alguma objetivo desta Administração Municipal alijar licitantes, 

pelo contrário, todos os procedimentos visam garantir os princípios basilares da licitação 

pública, tais como a isonomia, competitividade, legalidade e eficiência. 

Dessa forma, os prazos estipulados no edital não visam limitar a participação dos 

licitantes, nem ferem os princípios norteadores do sistema jurídico vigente, mas buscam 

atender o interesse público primário, que alcança o interesse da coletividade e possui 

supremacia sobre o particular. 

A licitação, procedimento anterior ao contrato 

administrativo, tem como princípio basilar a 

vinculação ao instrumento convocatório, que é lei 

interna do próprio certame e, por isso, deve ser 

cumprido em sua totalidade, é através dele que 

ficam estabelecidas as regras para o posterior 

cumprimento do contrato, faltante um item exigido 

pelo edital, inabilita-se o proponente. (...) o 

princípio da isonomia deve ser interpretado de 

forma sistêmica ao princípio da vinculação do 

edital, pois este estabelece as regras do certame e 

aquele garante, dentro da própria licitação, a justa 
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competição entre os concorrentes, a isonomia não 

deve ser tratada única e exclusivamente como 

direito dos licitantes, mas também como um 

conjunto de deveres e limitações impostas pelo 

próprio edital. 

Importante ainda elucidar, que é dever do Administrador Público garantir contratação 

vantajosa a fim de que seja preservado o interesse da coletividade, haja vista que tal 

interesse sempre vai se sobrepor ao interesse de particulares. 

Referente ao ponto de estarem divergentes os prazos em anexos, é de clareza cristalina 

que a empresa deve sempre seguir o que diz o termo de referência, já que o outro 

documento citado é apenas uma minuta. 

Esclarecido este ponto, passamos ao próximo. 

Inicialmente, cabe esclarecer que os procedimentos de aquisição pública, seja de serviços 

ou de bens, visam sempre a melhor proposta para a Administração e, dentro desse foco, 

alguns itens do Edital podem gerar desclassificação ou descredenciamento por 

formalidade excessiva. O Tribunal de Contas da União já se manifestou nesse sentido: 

O apego a formalismos exagerados e injustificados 

é uma manifestação perniciosa da burocracia que, 

além de não resolver apropriadamente problemas 

cotidianos, ainda causa dano ao Erário, sob o 

manto da legalidade estrita. Esquece o interesse 

público e passa a conferir os pontos e vírgulas 

como se isso fosse o mais importante a fazer. Os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade 

acarretam a impossibilidade de impor 

consequências de severidade incompatível com a 

irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as 

exigências da Lei ou do edital devem ser 

interpretadas como instrumentais. (Decisão TCU 

nº 695/1999). 

Inicialmente registre-se que, na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, estabeleceu-se 

que somente podem ser previstas no ato convocatório exigências autorizadas na Lei (art. 

30, § 5º). Portanto, estão excluídas tanto as cláusulas expressamente reprovadas pela 

Lei nº 8.666 como aquelas não expressamente por ela permitidas. 

A carta magna, em seu art. 37, inc. XXI, traz uma visível determinação no sentido de que 

os requisitos de capacitação técnica das licitantes sejam reduzidos ao mínimo possível. 

Como ilustremente registrado por José Cretella Júnior, "apenas serão admitidas 

exigências absolutamente necessárias para demonstrar que o proponente está 

preparado para executar o objeto da licitação" (In Comentários à Constituição 

Brasileira de 1988, ed. Forense Universitária, 2ª ed., 1992, v. IV, p. 2249). 
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E foi exatamente para dar maior sustentabilidade ao artigo esculpido na Carta da 

República que a Lei de Licitações veio a determinar e limitar em seus artigos 27 à 31 os 

documentos que podem ser requisitados para fins de habilitação em uma licitação.  

E infere-se, ainda, do artigo 3º, que é vedado à Administração ultrapassar esses limites, 

por meio da inclusão de condições que restrinjam a participação no procedimento ou que 

maculem a isonomia das licitantes, verbis: 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e será processada e julgada 

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.  

§ 1o 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;  

II - estabelecer tratamento diferenciado de 

natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra, entre empresas 

brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se 

refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, 

mesmo quando envolvidos financiamentos de 

agências internacionais, ressalvado o disposto no 

parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 

23 de outubro de 1991. 

Interpretando as disposições do artigo 3º, o ilustre especialista na área de licitação, o 

doutor MARÇAL JUSTEN FILHO assevera: 

‘Os dispositivos restantes, acerca da licitação, 

desdobram os princípios do art. 3º, que 

funciona como norteador do trabalho 

hermenêutico e de aplicação da Lei das 
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licitações. Nenhuma solução, em caso algum, 

será sustentável quando colidente com o art. 3º. 

Havendo dúvida sobre o caminho a adotar ou a 

opção a preferir, o intérprete deverá recorrer a 

esse dispositivo. Dentre diversas soluções 

possíveis, deverão ser rejeitadas as 

incompatíveis com os princípios do art. 3º’ (in 

‘Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos’, Ed. Dialética, 5ª edição, fls. 54). 

Inclusive, sobre o assunto já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Contas da União, na 

Decisão n.º 840/96, Plenário, Relator Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, publicada 

no DOU de 26.12.96, páginas 28.639-28.641, citado no livro “Comentários à Lei de 

Licitações e Contratações da Administração Pública, do professor Jessé Torres Pereira 

Júnior, 4ª edição, Editora Renovar, página 219:  

“Ainda no que toca às generalidades dos 

documentos exigíveis na fase de habilitação, 

sublinhe-se que o ato convocatório padecerá de 

vicio de ilegalidade se exigir qualquer documento, 

por mais plausível que pareça, imprevisto nos arts. 

27 a 31. Ilustre-se a impossibilidade com exigência 

formulada em edital de concorrência na 

Administração Federal, quanto à apresentação de 

certidão negativa de processo administrativo, o 

que atraiu a glosa do Tribunal de Contas da 

União.” 

De fato, a lei licitatória buscou a preservação do que realmente de procura atingir em uma 

licitação, impondo várias limitações de molde a evitar que exigências não previstas em 

lei acabassem por representar instrumentos de indevida restrição à liberdade de 

participação em licitação e desvio da igualdade entre os licitantes. Sobre o assunto, lapidar 

é a lição do ilustre administrativista Adilson Dallari, em sua obra, verbis: 

"A doutrina e a jurisprudência indicam que, no 

tocante à fase de habilitação, como o objetivo 

dessa fase é verificar se aquelas pessoas que 

pretendem contratar têm ou não condições 

para contratar (essa é a essência, isto é o 

fundamento), interessa para a Administração 

receber o maior número de proponentes, porque, 

quanto maior a concorrência, maior será a 

possibilidade de encontrar condições vantajosas.  

Portanto, existem claras manifestações 

doutrinárias e já existe jurisprudência no sentido 
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de que, na fase de habilitação, não deve haver 

rigidez excessiva; deve-se procurar a finalidade 

da fase de habilitação, deve-se verificar se o 

proponente tem concretamente idoneidade.  

Deve haver uma certa elasticidade em função do 

objetivo, da razão de ser da fase de habilitação; 

interessa, consulta ao interesse público, que haja o 

maior número possível de participantes." 

(Aspectos Jurídicos da Licitação - Ed. Saraiva, 3a. 

ed. atualizada e ampliada, 1997, pág. 88). 

Colacionando, ainda, a doutrina de MARÇAL JUSTEN FILHO, no tocante a que a 

imposição de exigências e a definição de condições do “direito de licitar” nunca poderão 

ultrapassar o limite da necessidade, in verbis: 

“Comprovação das condições do direito de licitar  

A habilitação  

O exame das condições do direito de licitar é 

denominado, usualmente, de ‘habilitação’.  

O vocábulo indica tanto a fase procedimental 

como a decisão proferida pela Administração.  

Na acepção de fase procedimental, a habilitação 

consiste no conjunto de atos orientados a apurar a 

idoneidade e a capacitação de um sujeito para 

contratar com a Administração Pública.  

Na acepção de ato administrativo, indica o ato pelo 

qual a Administração finaliza essa fase 

procedimental, decidindo estarem presentes as 

condições do direito de licitar.  

(...)  

Restrições abusivas ao direito de licitar A 

titularidade e a eficácia do direito de licitar não 

podem ser frustradas através da fixação de 

condições excessivas ou abusivas. A CF/88 

determinou que somente poderiam ser permitidas 

exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações (art. 37, XXI). (...)  

(...)  
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A imposição de exigências e a definição das 

condições do direito de licitar NUNCA poderão 

ultrapassar o limite da necessidade. Qualquer 

exigência desproporcional ao conteúdo da 

contratação caracterizará meio indireto de 

restrição à participação - vale dizer, indevida 

restrição ao direito de licitar.”(In Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

pags. 180/181, 4a. edição, Aide, RJ, 1996. 

Como visto a 8.666/93 estabelece o rol dos documentos que podem ser exigidos em uma 

licitação para fins de habilitação. Não obstante, no presente processo, a exigência exigida 

pela empresa viola sobremaneira a limitação legal mencionada, sendo certo que sua 

previsão no presente edital, além de constituir ato ilegal demonstra-se contrário à ampla 

competitividade e isonomia do certame. 

E tal conduta certamente não se coaduna com os princípios básicos das licitações, 

contidos no Art. 37, XXI, da Constituição Federal e no Art. 3º da Lei das Licitações, tais 

como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade administrativa, 

e seleção da proposta mais vantajosa. 

Sanda este fato, vamos a próximo ponto impugnado. 

Sobre o ponto da jurisdição do veículo, no edital de fato inseri na descrição do item que 

a empresa deverá apresentar a documentação do veiculo regularizada junto ao Detran/PA, 

mas ao analisar podemos verificar que isto não é condição para habilitação da empresa, e 

sim, se a mesma venha ser declarada vencedora no presente certame a mesma deverá 

apresentar documentação regularizada do veículo para o perfeito atendimento as 

obrigações legais exigidas pelo órgão de Fiscalização dentro do estado do Pará. 

Logo, a empresa caso se torne vencedora do presente certame poderá apresentar veiculo 

registrado em outro estado, desde que atendam as exigências do órgão fiscalizador do 

Estado do Pará, mas volto a reforça isso não é exigência para habilitação da empresa. 

III – DA DECISÃO 

Analisados todos os pressupostos de admissibilidade e os aspectos objeto da peça 

dirigida, este PREGOEIRO decide:  

a) Receber e conhecer o pedido de impugnação apresentado pela empresa A & G 

SERVICOS MEDICOS LTDA, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n°12.532.358/0001-44, aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 

067/2022/PE/SRP, em face do ato convocatório, que tem por objeto a locação de veículos 

automotores e fluviais, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde 

de Ipixuna do Pará. 

b) No mérito, INDEFERIR a impugnação em epígrafe;  
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c) Manter o edital e a data de realização do certame já retificados. 

 

Ipixuna do Pará/PA, 02 de janeiro de 2023. 

 

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 

Pregoeiro 
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