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PARECER ASSESSORIA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 075/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022/SRP/PMSA. 

INTERESSADO: PREGOEIRO 

EMENTA: ANÁLISE JURÍDICA REFERENTE 

AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 075/2022 

INTERPOSTO PELA EMPRESA VB 

COMÉRCIO-ME – CNPJ 40.818.729/0001-94. 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 

PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA PREFEITUTRA 

MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE EASSISTÊNCIA SOCIAL E DE 

MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA. 

1. RELATÓRIO 

O Senhor Pregoeiro encaminhou a esta Assessoria Jurídica, 

Processo Licitatório nº. 075/2022, Modalidade Pregão Eletrônico nº 

048/2022/SRP/PMSA, com data de abertura designada para a vindoura data de 

27/07/2022, às 08h00m, em que a empresa VB COMÉRCIO-ME – CNPJ 
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40.818.729/0001-94, apresenta impugnação ao edital de abertura de certame 

licitatório. 

Em linhas gerais a Impugnante alega que: (a) o edital foi omisso ao 

não mencionar observar itens relacionados a sustentabilidade ambiental; (b) erro 

relacionado à exigência de solicitação de atestado técnico; (c) omissão do edital 

com relação à quantitativo mínimo a ser adquirido; (d) prazo de entrega 

inexequivel. 

Era o que nos competia relatar. 

2. DO PARECER 

2.1. DA TEMPESTIVIDADE 

Como a empresa recorrente VB COMÉRCIO-ME – CNPJ 

40.818.729/0001-94, apresentou impugnação ao edital dentro do prazo previsto no 

art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93, e art. 24 do Decreto n. 10.024/2019, tempestiva 

é sua a impugnação e por esses termos, somos por seu conhecimento. 

2.2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

O processo licitatório em comento, de fato é para contratação de 

uma quantidade variada de itens, dentre os quais, alguns provavelmente compostos 

por materiais oriundos da transformação de metais oriundos da indústria química e 

da indústria de matéria plástica, eletrônicos, elétricos e afins.  

Na impugnação, apesar da impugnante ter acesso a toda a relação 

de itens a serem licitados constantes no edital, não houve descrição de quais itens 

estão sendo impugnados, razão pelo qual impossibilita esta Procuradoria fazer uma 
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análise acurada do pedido. Estão sendo licitados 60 (sessenta) itens de suprimentos 

de informática e 20 (vinte) itens de equipamentos de informática, no entanto, a 

impugnante não fez referencia a quais itens estão sendo impugnados. 

Outro ponto que merece ser destacado é que, as empresas que 

vierem a participar do certame, certamente não serão as empresas fabricantes, o que 

dificulta demasiadamente a apresentação das licenças. Acatar integralmente a 

impugnação nesse ponto frustra a competitividade, beneficiando apenas grandes 

empresas comercializadoras dos produtos em detrimento da micro e pequenas, pois 

para os grandes compradores o acesso ao fabricante para obter a documentação 

aventada é fácil, ao passo que os pequenos comercializadores estão na ponta, sem 

nenhum acesso aos fabricantes. 

2.2.1. DAS NORMAS RELACIONADAS A 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

É sabido que para a industrialização de uma variada gama de 

produtos, dentre os quais alguns constantes neste edital, há atividades 

potencialmente poluidoras, sujeitando-se assim aos ditames da Lei 6.938/1981. 

Em análise acurada do edital, não foi verificada a exigência de 

apresentação de licença ambiental ou licença de operação, se for o caso, conforme 

determinação contida em lei especial (Lei 6.938/1981) e demais normativas 

ambientais – Resolução CONAMA n. 237 de 1997 e Instrução Normativa IBAMA 

n. 13 de 2021. 

Questões ambientais são regidas por lei especial, e nesse ponto é 

importante destacar o disposto no art. 30, IV, da Lei de Licitações, com relação à 

necessidade de atendimento aos requisitos previstos em lei especial: 
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Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso. 

Assim, normativas previstas em lei especial devem constar como 

requisito no edital, devendo ser acolhida em parte a manifestação da impugnante. 

Por outro lado, não merece acolhida referida exigência ainda na fase da 

habilitação. Vejamos o entendimento do TCU nesse sentido: 

Relator: Ministro André de Carvalho 

Data da Sessão: 20/04/2021 

Assunto: 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PEDIDO DE 

CAUTELAR SUSPENSIVA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE 

NO CERTAME. OITIVA PRÉVIA. CONHECIMENTO. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. PREJUÍZO AO PEDIDO DE 

CAUTELAR SUSPENSIVA. CIÊNCIA PREVENTIVA E 

CORRETIVA. COMUNICAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 

[...] 

Análise: 

(…) 

20. Por outro lado, a exigência de licença ambiental como condição 

de habilitação é potencialmente restritiva à competitividade. Por 

essa razão é vedada no item 2.2 do Anexo VII-B, da Instrução 

Normativa Seges/MP n. 5/2017. 

‘2.2. Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de 

laudos e licenças de qualquer espécie só serão devidas pelo 

vencedor da licitação; dos proponentes poder-se-á requisitar tão 

somente declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne 

condições de apresentá-los no momento oportuno.’ 

Portanto, em que pese as citações acima relacionadas a normas 

ambientais, a recomendação desta Procuradoria, é que, nesse ponto não merece 

acolhida a impugnação, visto que não houve indicação dos itens a serem 

impugnados, no entanto, recomenda-se que a empresa vencedora apresente toda a 



 
 

 
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

E-mail: procuradoria@pmsaraguaia.pa.gov.br 

 Página 5 de 9 

documentação referente à regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, tributária e 

se for o caso, licença ambiental e/ou de operação. 

Por fim, nesse ponto, referida exigência deve se dar apenas para a 

empresa vencedora do certame, não devendo ser exigida na fase de habilitação, sob 

pena de restrição à competitividade. Na fase de habilitação deve ser exigida apenas 

declaração de disponibilidade ou de que a empresa participante reúne condições de 

apresentá-lo no momento da contratação.  

2.3. DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Verifica-se que consta no edital (Tópico 9.11.1), o seguinte: 

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade 

Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este 

ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. 

O entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU é no 

sentido de que referida exigência baseada na totalidade do objeto da licitação é 

ilegal, salvo quando houver expressa e plausível justificativa. Vejamos: 

Acórdão 2696/2019: Primeira Câmara, relator: Bruno Dantas 

É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com 

quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que 

se pretende contratar, exceto se houver justificativa técnica plausível. 

Alguns órgãos públicos estavam (e ainda estão) exigindo que os Atestado de 

Capacidade Técnica, seja de igual quantitativo ao Objeto licitado e às vezes 
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com exigências superior a 100%, o que afronta a legislação vigente, em 

especial o Art. 30 da lei 8666/93. 

Acórdão 2924/2019: Plenário, relator: Benjamim Zymler 

É irregular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional 

com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e 

serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto 

o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar 

devidamente explicitados no processo licitatório. 

Assim, tendo em vista que o edital exige comprovação com 

quantidade compatível com o objeto da licitação (totalidade=100%), bem como não 

haver justificativa técnica, esta Procuradoria entende que merece acolhida os 

argumentos apresentados pela empresa impugnante.  

Recomenda-se, que a exigência de atestado de capacidade técnica 

permaneça no edital, no entanto, limitado a 50%.  

O item 9.12 do edital deve permanecer, visto que referida exigência 

(Alvará de localização e funcionamento) é apenas para o momento da assinatura do 

contrato, portanto, posterior a fase de habilitação. 

 

2.4. DA AUSÊNCIA DE QUANTITATIVO MÍNIMO 

Em análise ao Edital, nele incluído o Termo de Referência, 

verifica-se que consta a estimativa de consumo individualizada por órgão. Não 

consta no edital quantitativo mínimo de aquisição, haja vista não haver expressa 

disposição legal nesse sentido. 
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O Decreto n. 7.892/2013 que regulamenta o Registro de Preços, em 

seu art. 9°, descreve várias observações que devem constar no edital, no entanto, 

não dispõe acerca de quantitativo mínimo de aquisição. 

Em que pese não haver determinação legal a respeito da 

obrigatoriedade de fazer constar no edital quantitativos mínimos a serem 

solicitados, diversos são os julgados dos tribunais de contas no sentido de fazer 

constar nos editais referido registro, até para que sirva como uma forma de obter 

uma proposta mais vantajosa para a administração. 

Importante destacar que a inclusão do quantitativo mínimo no edital 

não obriga a administração a realizar a contratação, no entanto, caso haja 

necessidade contratar, o quantitativo mínimo deve ser observado.  

Não podemos deixar de esclarecer que se o edital estabelecer um 

quantitativo mínimo para a primeira contratação, a solicitação de quantidade 

inferior representa ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, 

da boa-fé objetiva e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro. Nesse caso, 

mostra-se indispensável a concordância do beneficiário da ata para redução do 

quantitativo.  

Assim, esta Procuradoria manifesta-se no sentido de fazer constar 

no edital um quantitativo mínimo, contudo, sem gerar obrigação de contratação. 

2.5. DO PRAZO INEXEQUIVEL DE ENTREGA 

Consta no edital que o prazo de entrega dos equipamentos deverá 

ser efetuado de forma imediata, ou em até 08 (oito) dias, para os itens de 

suprimentos de informática, e em até 15 (quinze) dias para os itens de 
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equipamentos de informática, contados da emissão da requisição expedida pelo 

Departamento de Compras. 

Inicialmente é imperioso destacar que a estipulação de prazo para 

entrega de mercadorias é uma discricionariedade da Administração, levando 

sempre em consideração precipuamente o interesse público, fazendo uma 

observância das práticas de mercado e a necessidade da administração. Não há 

dispositivo legal que imponha prazo mínimo para entrega de mercadorias.  

Não se mostra razoável que a Administração tenha que se ajustar a 

logística de determinada empresa para dar prosseguimento às compras públicas. 

No presente caso, as práticas do mercado demonstram que o 

cumprimento da entrega dos produtos licitados, na forma descrita no edital, 

mostra-se de difícil exequibilidade, o que pode levar a futuros descumprimentos 

contratuais. 

Entendemos que em razão das práticas comum do mercado para 

mercadorias com as mesmas características, o prazo de 20 (vinte) dias úteis mostra-

se razoável e se coaduna com a urgência e efetividade que o serviço público requer. 

3. DA CONCLUSÃO 

Após análise e com base na fundamentação supra, opinamos por 

conhecer da impugnação e no mérito dar parcial provimento, opinando por: 

a) Adequar o edital, para exigir na fase de habilitação apenas, 

declaração de disponibilidade ou de que a empresa 
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participante reúne condições de apresentar licença ambiental, 

caso necessário, no momento da contratação; 

b) Recomenda-se, que a exigência de atestado de capacidade 

técnica permaneça no edital, no entanto, limitado a 50%; 

c) Fazer constar no edital um quantitativo mínimo, contudo, sem 

gerar obrigação de contratação; 

d) A majoração do prazo de 20 (vinte) dias úteis para a entrega 

dos produtos, visto que mostra-se razoável e se coaduna com a 

urgência e efetividade que o serviço público requer; 

e) Republique-se o Edital. 

 

Ressalte-se que o presente parecer jurídico é meramente 

opinativo, com o objetivo de orientar o gestor competente na resolução de 

situações postas em análise, de acordo com a documentação apresentada.  

Portanto, não se reputa vinculativo à decisão final que poderá 

optar pelo acolhimento das presentes razões ou não. 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 

 

Santana do Araguaia/PA, 21 de julho de 2022. 

 

 

FABIANO DA SILVA OLIVEIRA 

OAB/PA 23.951 

Procuradoria Jurídica do Município de Santana do Araguaia/PA 
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