AO ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO

REF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2020 TRT-19ªREGIÃO
STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.831.861/000109, estabelecida na Rua Vila dos Bancários, nº 14 – Poço – Maceió/AL – CEP:
57.025-290, neste ato representante legal a Sra. Maria do Socorro Lucena Rodrigues,
sob o CPF nº 308.887.354-72 e Sra. Teresa de Fátima Lins de Oliveira, sob o CPF nº
453.992.394-34, residentes e domiciliados nesta Capital, vem na forma do Edital em
epígrafe e da Legislação Vigente oferecer a devida IMPUGNAÇÃO ao Edital
supracitado, com base nos fatos e fundamentos que passa a descrever:
1.

DO DIREITO PLENO A IMPUGNAÇÃO E DA TEMPESTIVIDADE:

A IMPUGNANTE faz constar o seu pleno direito à impugnação ao edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 16/2020, observado o que dispõe no instrumento convocatório:
10. DA IMPUGNAÇÃO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS.
10.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada como limite para abertura da sessão
pública, fixada no ITEM 5.2, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do
pregão, na forma eletrônica.
10.1.1 A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e
julgada na forma e nos prazos previstos no art. 24, §1º e §2º do decreto nº. 10.024/2019.
10.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
Dessa forma, resta incontroverso que a presente impugnação é manejada de forma
tempestiva, em perfeita consonância com a lei e com os termos do edital.
A presente impugnação pretende afastar do presente procedimento licitatório,
incongruências apresentadas no instrumento convocatório, no intuito de evitar a mácula
no procedimento, como um todo.

2.

DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO

Em todos os processos de contratação, a Administração está obrigada, como regra, a
dividir o objeto pretendido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis. Esse é o comando que se forma do § 1º do art. 23 da Lei nº
8.666/93.
“Art. 23, §1º: As obras, serviços e compras efetuadas pela
Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem
técnica
e
economicamente
viáveis,
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procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da economia de
escala.”
A ordem instituída no dispositivo é clara no sentido de que o objeto seja parcelado a fim
de melhor aproveitar os “recursos disponíveis no mercado” e de ampliar a
“competividade” do certame.
A divisão do objeto privilegia a ampla participação de licitantes, que, embora não
dispondo de capacidade para a contratação da integralidade pretendida, podem fazê-lo
em relação a itens ou unidades individualmente consideradas. Inclusive, essa conduta é
imposta pela Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União:
“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por
preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”
Reafirmando a sua já consolidada jurisprudência o TCU indicou ser o parcelamento a
regra, excepcionada apenas quando, justificadamente, prejudicial ao interesse público.
Na análise de caso concreto que culminou no Acórdão nº 3.009/2015, o plenário do
Tribunal de Contas da União refutou a justificativa de que a existência de empresa no
mercado capaz de prestar todos os serviços licitados seria capaz de afastar o
parcelamento do objeto e autorizar adjudicação global dos itens.
Destaca-se que a decisão de parcelar ou não o objeto deve sempre estar devidamente
justificada nos autos, cabendo ao agente público, após definido o objeto da licitação,
verificar se é possível e economicamente viável licitá-lo em parcelas (itens, lotes ou
etapas) que aproveitem as peculiaridades e os recursos disponíveis no mercado.
Fazendo uma leitura do instrumento convocatório e anexos visualizamos omissão acerca
de motivação para agrupamento dos itens da supracitada licitação, em contraponto a
recomendação emanada na jurisprudência pátria, a qual requer a apresentação de
justificativas técnicas e econômicas robustas para a inadmissão do parcelamento dos
itens de forma a afastar quaisquer questionamentos acerca da decisão adotada.
Assim, sendo obrigatória a fragmentação do objeto sempre que não houver prejuízo ao
aspecto técnico e econômico da contratação, a exceção a esse dever, necessariamente,
deve pautar-se em vista dos mesmos critérios.
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Portanto, não se trata de admitir ganho para a Administração de qualquer espécie como
motivo apto a justificar a fuga ao dever de fracionar o objeto. Pelo contrário, a vantagem
a ser aferida pela Administração por meio da reunião de serviços distintos em um único
lote deve ser de ordem técnica ou econômica. É necessário demonstrar que a reunião
do objeto em um único lote é fator determinante para a melhor adequação da contratação
à sua finalidade ou para proporcionar economicidade.
Para Jessé Torres Pereira Júnior, ao comentar acerca do parcelamento do objeto, o
dispositivo quer “ampliar a competitividade no âmbito do mesmo procedimento licitatório,
destinado à compra da integralidade do objeto. A ampliação adviria da possibilidade de
cada licitante apresentar-se ao certame para cotar quantidades parciais do objeto, na
expectativa de que tal participação formasse mosaico mais variado de cotações de
preço, barateando a compra, de um lado, e proporcionando maior acesso ao certame a
empresas de menor porte, de outro” (in, Comentários à Lei das Licitações e Contratações
da Administração)
A doutrina acima colacionada encaixa-se perfeitamente ao caso em análise, uma vez
que no presente edital não há qualquer óbice ao fracionamento do objeto. A
Administração será a maior beneficiada ao promover um processo licitatório
verdadeiramente amplo e isonômico, uma vez que, através do desmembramento do
objeto tal como solicitado, estimulará a competitividade, abarcando o maior número
possível de licitantes.
Assim, conforme infere-se da leitura acima, deve a Administração Pública procurar
sempre estimular a competitividade e economicidade do serviço licitado, abarcando o
maior número possível de licitantes. Tal providência, in casu, pode ser obtida com o
desmembramento do objeto.
Ademais, outro argumento que pesa contra o agrupamento dos itens na presente
licitação é a adoção do Sistema de Registro de Preços. São muitas as manifestações do
Tribunal de Contas da União vedando em regra a possibilidade de aquisição por lote
quando da utilização do Sistema de Registro de Preços. São nesse sentido, entre tantos
outros, os Acórdãos 1.823/2017 – Plenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues),
1.893/2017 – Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas) e 828/2018 – Plenário (Relator
Ministro-Substituto André Luís de Carvalho).
Isto porque, o agrupamento de itens em lotes possibilitará a adjudicação de itens por
valores superiores aos que teriam obtidos caso os mesmos tivessem sido licitados
separadamente.
Em outras palavras, o critério de menor preço por lote em itens agrupados resultará no
descarte de lances individuais mais vantajosos para a Administração:
“Em licitações para registro de preços, a regra geral é a obrigatoriedade de adjudicação
por item, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação dos licitantes e a
seleção da proposta mais vantajosas, sendo a adjudicação por preço global de lote ou
grupo medida excepcional que precisa ser devidamente justificada, além de incompatível
com a aquisição futuro por itens.”
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Ressaltarmos que a matéria-objeto da presente impugnação é questão pacificada no
âmbito do Tribunal de Contas da União, cabendo lembrar que segundo a Súmula STF nº
347:
“o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode
apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder
público’, podendo, assim, declarar a nulidade de qualquer ato
e procedimento adotado em uma licitação que esteja em
dissonância com seus preceitos, com a lei e, em especial com
o art. 3°, § 1°, inciso I da Lei n° 8.666/93.”
Relembra-se também que como ressaltado várias vezes
pelos Tribunais de Contas pátrios, o dever do administrador é
fazer com que o procedimento seja de forma mais ampla
possível, de forma a evitar a mínima restrição e possibilitar a
máxima economicidade.
Outro ponto que carece de ajuste é a necessidade de estabelecimento de cota de
participação para ME e EPP.
O artigo 47 da Lei Complementar -LC 123/2006, foi alterado pela LC 147, de 07 de agosto
de 2014, passando a determinar que sejam concedidos, nas licitações públicas,
tratamentos diferenciados e simplificados às microempresas -ME e empresas de
pequeno porte -EPP, trazendo modificações substanciais no planejamento e na
execução da licitação.
Destacam-se como inovações da LC 147/2014 a exigência de licitações exclusivas para
ME e EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80.000,00 (oitenta mil reais),
a possibilidade de subcontratação de ME e EPP na aquisição de obras e serviços e a
exigência de se estabelecer, para aquisições de bens de natureza divisível, cota de até
25% (vinte e cinco por cento) para a contratação de ME e EPP. A LC 147/2014 alterou,
ainda, outros dispositivos da Lei Complementar123/2006, e das leis 5.889/1973,
11.101/2005, 9.099/1995, 11.598/2007,8.934/1994, 10.406/2002 e a 8.666/1993.
O artigo 47, da LC nº 123/2006, passou, com a alteração mencionada, a ter a seguinte
redação, in verbis:
“Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e
indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e
municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico
e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da
eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação
tecnológica.”
No que se refere a modificações ao texto da Lei nº 8.666/93, tem-se o acréscimo dos
§§ 14 e 15 ao art. 3º da Lei nº 8.666/93de seguinte teor:
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“§ 14. As preferências definidas neste artigo e nas demais
normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte na forma da lei. § 15. As preferências dispostas
neste artigo prevalecem sobre as demais preferências
previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre
produtos ou serviços estrangeiros.
Já o art. 48 da LC 123/2006, também alterado pela LC 147/2014, prevê uma série de
medidas com o fim de implementar concretamente o tratamento favorecido às ME e EPP
em licitações públicas, dentre as quais, a realização de certames destinados
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contratação cujo valor seja de até R$80.000,00 (oitenta mil reais)e deverá
estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte.
A licitação, em essência, existe para garantir o acesso de qualquer interessado ao
contrato administrativo (desde que, é claro, este interessado cumpra os requisitos préestabelecidos em edital), bem como de assegurar a contratação mais vantajosa para o
Poder Público. É, portanto, um procedimento fulcrado na isonomia, no tratamento
igualitário entre os interessados.
Feito as considerações, contudo, não desmerecendo, muito pelo contrario, em
obediência aos princípios da proporcionalidade, da competitividade e principalmente da
economicidade, considerando que a presente licitação possui 5 itens, solicitamos que
sejam destinado a competição de apenas de empresas que se enquadram nas
prerrogativas da lei 123/06, no limite de 25%.
Outra inconsistência encontrada é a exigência de licença para funcionamento da
empresa, item 8.3.4 do termo de referência, não encontra amparo na lei de licitações.
A Lei de Licitações nº 8.666 de 1.993 determinou de forma taxativa quais seriam os
documentos a serem exigidos para habilitação nas licitações públicas. Ipsis litteris:
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. (Destacamos)
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A norma tratou ainda de minudenciar os documentos relativos à habilitação jurídica,
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista
nos artigos 28 a 31 da lei citada.
Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica,
conforme o caso, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, 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;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - 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.
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal,
conforme o caso, consistirá em:
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista,
conforme
o
caso,
consistirá
em:
(Redação dada pela Lei nº 12.440, de
2011)
(Vigência)
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.
STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA – CNPJ: 12.831.861/0001-09

Vila dos Bancários, nª 14 – Poço – Maceió/AL CEP: 57.025-290 – Fone: (82) 9930-9430

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.
(Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.
(Incluído pela Lei nº 12.440, de
2011)
(Vigência)
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - 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 adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem
como da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
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 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;
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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)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante
de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de 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;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II - (Vetado).

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) (Vetado).

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

b) (Vetado).

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou de valor
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão prévia
e objetivamente definidas no instrumento convocatório.
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão
definidas
no
instrumento
convocatório.
(Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão
através de certidões ou atestados de obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através
de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou
de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em
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locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta
Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a
apresentação de relação explícita e da declaração formal da
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as
exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7o (VETADO)
§ 7º (Vetado).
1994)
I - (Vetado).
II - (Vetado).

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto,
de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir
dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação,
para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à
análise dos preços e será efetuada exclusivamente por
critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica
aquela que envolva alta especialização, como fator de
extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da
prestação de serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata
o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovada pela administração.
(Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)
§ 11. (Vetado).
1994)

(Incluído pela Lei nº 8.883, de

§ 12. (Vetado).
1994)

(Incluído pela Lei nº 8.883, de

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômicofinanceira limitar-se-á a:
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I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos
no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratação.
§ 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à demonstração
da capacidade financeira do licitante com vistas aos
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado
o contrato.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira do licitante com vistas aos
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado
o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou
lucratividade.
(Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo de comprovação da qualificação econômicofinanceira dos licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratação, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta
data através de índices oficiais.
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos
assumidos pelo licitante que importem diminuição da
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade
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financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa
será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no
processo administrativo que tenha dado início ao processo
licitatório.
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa
será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao
certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores
não usualmente adotados para correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação.
(Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
Vejamos que na literalidade da lei não há nenhuma menção quanto a exigência de alvará
de funcionamento.
Pois bem, 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.”
Deste modo, determinados nichos de mercado estão sujeitos a disciplinas legais
específicas sobre regras de comercialização ou produção, exemplo típico são empresas
que comercializam armas de fogo, explosivos, alimentos, bebidas e entre outras. Essas
atividades estão condicionadas ao atendimento de regras singulares pertinentes ao seu
segmento, sejam através de leis ou através de regulamentos executivos. Portanto, não
podemos admitir que o objetivo finalístico do art. 30, inc. IV seja contemplar o alvará de
funcionamento.
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
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– 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)
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
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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 a imposição de cláusula ou condição que frustra o caráter competitivo do
certame.

Ressaltamos que a matéria-objeto da presente impugnação é questão pacificada no
âmbito do Tribunal de Contas da União, cabendo lembrar que segundo a Súmula STF nº
347:
“o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode
apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder
público’, podendo, assim, declarar a nulidade de qualquer ato
e procedimento adotado em uma licitação que esteja em
dissonância com seus preceitos, com a lei e, em especial com
o art. 3°, § 1°, inciso I da Lei n° 8.666/93.”
Relembra-se também que como ressaltado várias vezes pelos Tribunais de Contas
pátrios, o dever do administrador é fazer com que o procedimento seja de forma mais
ampla possível, de forma a evitar a mínima restrição e possibilitar a máxima
economicidade.
Assim, os fundamentos jurídicos aqui expendidos são fonte de valia universal, perante a
sociedade brasileira, operadores do direito, por constituírem proteção ao sagrado
interesse público maior – razão esta suficiente a proclamar a retificação e republicação
do edital no tocante às impropriedades identificadas.

3.

DA CONCLUSÃO:

Face ao exposto, é medida incontroversa a necessidade de suspensão do certame
licitatório para adequação do item alhures impugnado, pelo que requer a impugnante que
sejam analisadas e ponderadas as razões postas, procedendo-se na alteração do edital
da licitação e sua consequente adequação aos preceitos indicados.
Maceió/AL, 24 de setembro de 2020.
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