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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. PE-010/2022-FMS SRP APRESENTADA PELA 

EMPRESA GAS NOBRE DO BRASIL IND E COM DE GASES EIRELI, em 03 de março de 2022. 

 

I - DO RELATÓRIO: 

Através do documento recebido via sistema, Portal de Compras Públicas, em 03/03/2022, a 

empresa GAS NOBRE DO BRASIL IND E COM DE GASES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 

24.878.503/0001-22, apresentou PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico n. PE-010/2022-

FMS SRP, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa 

especializada em recarga de cilindros de oxigênio medicinal para suprir as necessidades do fundo 

municipal de saúde de Palestina do Pará/PA. Assim, pelo dever imposto à Administração Pública 

de receber e conhecer os termos da presente pedido de impugnação e, necessariamente ao 

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

alegações. 

 

II - DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO: 

Em síntese a requerente apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico PE-

010/2022-FMS SRP e solicitou a inclusão conforma informado: “Qualificação técnica: Apresentação 

da Licença Sanitária; Apresentação da Licença do Corpo de Bombeiros; Apresentação de Licença 

de Localização e Funcionamento expedida pelo Município, e Licença de Funcionamento Estadual.; 

Autorização para Funcionamento (AFE), expedida pela ANVISA;” 

 

III - DA ANÁLISE 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a licitação é um processo público destinado a escolher 

a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, na qual deve ser assegurada a igualdade 

de condições a todos os concorrentes, sob pena de restar malferido o princípio da isonomia, posto 

no artigo 1º, da Constituição Federal. Nesse sentido, destacasse o artigo 3º, da Lei 8.666/1993: 

 

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

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 



 ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Magalhães Barata s/n - Centro – Palestina do Pará - CEP: 68.535-000 
Prédio do Centro Administrativo – Sala da CPL/PMPP - Fone (94) 3351-1328 

Email: cplpalestinadopara@hotmail.com 
 

________________________________________________________________________________ 
PREGÃO ELETRÔNICO: PE-010/2022-FMS SRP 

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) 

 

a) DAS EXIGENCIAS DO EDITAL 

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;  

Tais exigências segue o disposto nos art. 27 ao art. 31, da Lei n. 8666/1993. 

Note-se que tais condições encontram-se prevista no edital de forma clara, transparente e 

objetiva, a fim de evitar a ocorrência de subjetivismos no julgamento e processamento do certame, 

assegurando o cumprimento de todos os escopos da licitação.  

  

IV – DOS FATOS 

Após análise do pedido do impugnante, foram constatadas algumas controvérsias, tendo em 

vista a identificação do processo. 
23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas 

após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que 

estejam subscritas por representante não habilitado legalmente 

ou não identificado no processo para responder pela 

proponente. 

 

 Inicialmente o pedido de impugnação está direcionada a “À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA”, e quanto a data de abertura da sessão “Tendo em vista que a sessão 

pública está designada para 18/02/2022” 
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Vale ressaltar que a empresa impugnante apresentou sem assinatura do sócio, ou pessoa 

designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador; deixando de atender o 

item 23.11 do edital, descrito abaixo: 

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve 

ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração 

da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, 

conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas 

posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 

administrador, ou de procuração pública ou particular 

(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).  

 

 Quanto as exigências da impugnante, a inclusão das exigências compromete a ampliação da 

disputa e por consequência a seleção da proposta mais vantajosa. Reza a Constituição Federal, de 

forma peremptória, em seu artigo 37, inciso XXI: 

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações". 

Também o artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 veda expressamente a restrição ao caráter 

competitivo:  

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. § 1º É vedado aos agentes públicos: 4 I - 

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

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
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sociedades cooperativas, 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, ressalvado o 

disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de1991; 

 

Conforme esclarece o autor Marçal Justen Filho, a Lei nº 8.666/93 buscou “evitar que as 

exigências formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica constituam-se em instrumento 

de indevida restrição à liberdade de participação em licitação. (...) A regra geral é sempre a mesma: 

não poderão ser impostas exigências excessivas ou inadequadas.” 

Exigências desarrazoadas não podem ser legitimadas sob o argumento de que a 

Administração necessita de segurança maior do que a efetivamente necessária à execução do 

objeto a ser contratado, sob pena de ofensa ao texto constitucional, que autoriza apenas o mínimo 

de exigências, sempre alicerçadas em critérios razoáveis. Conforme citado acima, o amplo espectro 

da ação do controle pelos Tribunais de Conta, extrapola o até então inquestionável mérito do ato 

administrativo, para verificar não só a sua conformidade com o interesse público, mas também 

quanto a ser a prática a melhor forma de satisfazê-lo ou não. 

V – DECISÃO 

Diante do exposto e após análise e com base na fundamentação supra, decido conhecer e, 

no mérito, INDEFERIR a impugnação em epígrafe interposta pela empresa GAS NOBRE DO BRASIL 

IND E COM DE GASES EIRELI, mantendo-se todos os itens do Edital. 

 

 

Palestina do Pará, 07 de Março de 2022. 

 

 

 

 

___________________________ 
Maykon David Costa Ferreira 

Pregoeiro Municipal 


		2022-03-08T08:13:26-0300
	MAYKON DAVID COSTA FERREIRA:06576954166




