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Processo Administrativo nº 2017/001244 

Processo Licitatório nº 00014/2017 

Interessado: HERTZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. - . 

Assunto: Impugnação 

 

DECISÃO 

 

1. RELATÓRIO 

Cuida-se de impugnação ao Edital nº 00014/2017, que tem por 

objeto a “Aquisição de gás medicinal tipo oxigênio medicinal e ar 

comprimido através de pregão presencial tipo registro de preço, 

armazenados em cilindros para atender as necessidades da 

POLICLÍNICA - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAS) DR. JARBAS 

MARIMBONDO VINAGRE.” 

O objeto de impugnação proposto visa à impugnação 

do ato convocatório, como sendo única forma de se recuperar a 

característica essencial da disputa, sem os graves indícios de restrição 

da competitividade do certame. 

Basilar seu direito no art. 41 da Lei nº 8.666/93. 

Tempestiva a presente impugnação. 

Em breve síntese, é o que tenho a relatar. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. MÉRITO  

O Impugnante, em suas razões, busca obter o reconhecimento 

da violação dos princípios e regras que regulam o processo licitatório, ou 

seja, o Princípio da Competitividade. 

Primeiramente, resta imperioso ressaltar que o PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO possui extrema 

relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como 

também os administrados às regras nele estipuladas. 

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento 

convocatório, deve haver vinculação a elas.  

É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 

8.666/1993, in verbis: 

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. 

Art. 41. A Administração não 

pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

Art. 55. São cláusulas 

necessárias em todo contrato as 

que estabeleçam: 

[...] 

XI - a vinculação ao edital de 

licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao 

convite e à proposta do licitante 

vencedor; 

Assim ensina José dos Santos Carvalho Filho
1
: 

A vinculação ao instrumento 

convocatório é garantia do 

administrador e dos 

administrados. Significa que as 

regras traçadas para o 

procedimento devem ser 

fielmente observadas por todos. 

Se a regra fixada não é 

respeitada, o procedimento se 

torna inválido e suscetível de 

correção na via administrativa ou 

judicial. 

Assim resta assentando a jurisprudência no Tribunal de Contas 

da União – TCU: 

Observe a obrigatoriedade de 

vinculação entre o edital e o 

contrato prevista no art. 41 da Lei 

nº 8.666/1993. (Acórdão 

286/2002 Plenário) 

 

                                                           
1CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246. 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 
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Abstenha-se de aceitar propostas 

de bens com características 

diferentes das especificadas em 

edital, em respeito ao princípio de 

vinculação ao instrumento 

convocatório, consoante o art. 3º 

da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 

932/2008 Plenário) 

Abstenha-se de modificar, 

mediante tratativas com as 

empresas participantes do 

certame, a natureza e as 

características do objeto licitado, 

em atendimento ao princípio da 

vinculação ao instrumento 

convocatório, estabelecido no art. 

3º da Lei no 8.666/1993. 

(Acórdão 3894/2009 Primeira 

Câmara) 

Neste prumo, afrontar o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, resta culminação ao próprio princípio da segurança jurídica. 

Ante o exposto, o Pregoeiro não considera que os 

questionamentos apresentados pela Interessada têm o condão de 

comprovar o desrespeito ao princípio da competição.  

Cabe salientar, como bem preconiza Marçal Justen Filho, como 

a seguir: 

O disposto não significa, porém, vedação 

a cláusulas restritivas da participação. 

Não impede a previsão de exigências 

rigorosas nem impossibilita exigências 

que apenas possam ser cumpridas por 

específicas pessoas. Vedam-se cláusulas 

desnecessárias ou inadequadas, cuja 

previsão seja orientada não para 

selecionar a proposta mais vantajosa, 

mas a beneficiar alguns particulares. Se 

a restrição for necessária para tender ao 

interesse coletivo, nenhuma 

irregularidade existirá em sua previsão. 

Terão de ser analisados conjuntamente a 

cláusula restritiva e o objeto da licitação. 

A vedação não reside na restrição em si 

mesma, mas na incompatibilidade dessa 

restrição com o objeto da licitação.  

Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que através da interpretação 

muito bem fundamentada de Marçal Justen Filho, conforme a seguir:  

A incompatibilidade poderá derivar de a 

restrição ser excessiva ou 

desproporcional às necessidades da 

Administração. O ato convocatório tem 

de estabelecer as regras necessárias 

para seleção da proposta vantajosa. Se 

essas exigências serão ou não rigorosas, 

isso dependerá do tipo de prestação que 

o particular deverá assumir. Respeitadas 

as exigências necessárias para 

assegurar a seleção da proposta mais 

vantajosa, serão inválidas todas as 

cláusulas que, ainda que indiretamente, 

prejudiquem o caráter competitivo da 

licitação. 

 

Para finalizar, inserimos parte do Acordão 

1.225/2014, Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz: 

7. Licitar implica, necessariamente, 

fazer restrições, pois no momento em 

que se definem as características do 

produto/serviço que se deseja, afasta-se 

a possibilidade das empresas que não 

detêm produtos ou serviços com aquelas 

características de fornecerem para a 

administração. O que não se admite, e 

assim prevê o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 

8.666/93, é o estabelecimento de 

condições que restrinjam o caráter 

competitivo das licitações em razão de 

circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do 

contrato. 

8. Há que se avaliar, portanto, em 

cada caso concreto, se as exigências e 

condições estabelecidas estão em 

consonância com as normas vigentes e 

se elas são pertinentes em relação ao 

objeto do contrato, inclusive no intuito de 

garantir que o produto/serviço a ser 

contratado tenha a qualidade desejada. 

Em resposta aos questionamentos, na sua especificidade, 

realizados pela empresa HERTZ ELETRIFICAÇÃO LTDA-ME, CNPJ 

02.596434/0001-21, como forma de impugnar a Licitação nº.00014/2017, 

com modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço a ser realizada em 

13 de dezembro de 2017 conforme edital, informamos a seguir, após 

aporte técnico da Secretaria demandante do objeto: 

1. O prazo de elaboração dos projetos ser 

inexequível, o órgão demandante 

(SEPLAN) considera viável e exequível o 

prazo apresentado neste edital para 

execução do objeto apresentado no 

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Conforme posto no Termo de Referência 

apresentado pela SEPLAN esse prazo se 

refere a dois momentos, sendo os 15 dias 

iniciais para a proposta de Estudo de 

Concepção/Preliminar, e os 30 restantes 

para o desenvolvimento da proposta. Caso 

surja algum adicional não previsto no 

estudo preliminar o prazo para 

desenvolvimento poderá ser dilatado. 

Ressalta-se ainda que diversas empresas 

já estiveram em contato com a CPL e 

SEPLAN, e não questionaram o prazo, 

mediante o reconhecimento do estado dos 

edifícios.Inexistência no edital dos projetos 

de arquitetura e complementares de 

engenharia das unidades a serem 

reformadas. 

2. O órgão demandante (SEPLAN) sempre 

esteve disponível, conforme orientação da 

CPL, para apresentação dos projetos 

existentes, apresentando as pranchas 

técnicas sob a supervisão de Arquitetas e 

Engenheiras do quadro, inclusive com 

relatório técnico do estado da obra. A 

Secretaria de Saúde também está 

disponível para realizar visitas aos edifícios 

com os interessados. No caso da empresa 

HERTZ, que solicita tal impugnação, seus 

representantes estiveram com nossa 
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equipe, onde lhes foi apresentada a 

documentação e enviada por meio 

eletrônico – inclusive segue em anexo e-

mail contemplando envio do material. 

Salientamos que devido a necessidade de 

peças técnicas (projetos de Arquitetura e 

complementares) que este órgão está 

realizando tal certame. 

3. Falta de informação sobre a taxa de 

absorção do terreno de cada unidade e, 

portanto, o edital não deixa evidência a que 

compete fornecer os referidos projetos. 

Especificamente nesse ponto, este tipo de 

alegação não é fator impeditivo para 

consecução do certame visto que não se 

pode prever a necessidade de utilização da 

“taxa de absorção do terreno” para cada 

UBS, pois a determinação da 

obrigatoriedade desta taxa só será 

verificada após cada projetista realizar 

levantamento e estudo preliminar de cada 

UBS, e de acordo as características 

observadas e intrínsecas a cada projeto, o 

projetista poderá apresentar e identificar a 

necessidade deste ensaio, devendo ser 

tomadas as providências por esta 

administração. (ex: caso seja necessário a 

construção de uma fossa e/ou sumidouro). 

Por fim, considerando a rejeição do ato impugnatório, nada 

tenho a falar sobre a modificação da data do certame licitatório. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a impugnação 

apresentada, mantendo-se todos os termos insertos ao Edital, inclusive, 

data do certame licitatório. 

Anexe-se a presente decisão aos autos do procedimento 

licitatório de origem. 

P.R.I. 

Conde/PB, 12 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 


