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     MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. 07.657.198/0001-20, estabelecida em Cuiabá-MT, Rua 09 (Sítio Recreio Lago 
Azul) Chácara 132, Zona Rural, CEP. 78.000-000, com endereço para 
correspondência constante no rodapé desta, Fone: (65) 3641-1650, neste ato 
representada por sua sócia-administradora in fine assinada, vem na presença de 
Vossa Senhoria, apresentar sua IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2018, pelas razões de fato e de direito a seguir elencadas. 
 
 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
 
     Preliminarmente insta observar que presente impugnação 
é tempestiva, nos termos do que dispõe o item 11.1, que assim estabelece: 
 

“11.1 – Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos 
deste Edital aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada 
para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou 
irregularidades que entende viciarem o mesmo [...]. 

 
     Assim sendo, como a data da realização do Pregão é o 
dia 08/05/2018, incontroverso que a presente impugnação é tempestiva. 
 
 
 
II - DOS ITENS QUE EMBASAM A PRESENTE IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO  
 



 

 

 

     Não é despiciendo lembrar que nos moldes do que 
estabelece o artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública em todos os 
seus níveis de atuação, quando no uso da sua faculdade de contratar com terceiros, 
deve primar-se pela observação daquilo  que estabelece o inciso XXI, do citado artigo, 
“in verbis”: 
 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: 

... 

 

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;”. 

 

 

     Assim, ante a natureza impositiva de tal dispositivo 
constitucional, parece-nos  inegável que ao elaborar o Edital que irá regrar todo o 
processo administrativo do Pregão Presencial nº 03/2018 a Administração do 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
como órgão público que é, buscou observar e garantir que os  princípios 
constitucionais da legalidade, isonomia e eficiência fossem estritamente observados 
por ocasião da seleção da proposta mais vantajosa, de maneira a assegurar, 
sobretudo, oportunidades iguais a todos os interessados e possibilitar o 
comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes, assegurando, 
desta forma que todas as decisões são e serão adotados pelo Sr. Pregoeiro fiquem 
isentas de questionamentos, vez que tomadas de maneira a garantir também que a 
pessoalidade não as  macule em nenhum momento do processo. 
 
      Assim, e apenas a título de registro, tem-se que o intuito 
da figura administrativa da “impugnação” é tão somente a de  resguardar as partes, 
sejam Licitantes ou a Administração, de eventuais irregularidades ou impropriedades, 
a fim de se evitar que, em caso de problemas, sejam apontados desvios de conduta 
decorrentes da mera inobservância de preceitos legais e/ou jurisprudências.  
 
      Nesta seara, a impugnação representa não só a uma 
perfeita ferramenta de controle jurídico a disposição dos licitantes,  como também um 
expediente administrativo previsto em lei, que neste caso está sendo utilizado pela 
Impugnante como meio de alertar Vossa Senhoria para a correção de uma 
irregularidade, que  passível de ser corrigida, dará ao certame melhores contornos de 
isonomia, como se demonstrará.  
 

 -  DO FORNECIMENTO DE FREEZERS 

 
     A partir de simples do instrumento convocatório em 
comento e seus anexos (que compõe o edital), mais especificadamente do “Anexo I – 



 

 

 

Termo de Referência” verifica-se presente a seguinte exigência, incompatível com a 
responsabilidade das licitantes: 
 
  5.2- QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL: 

[...] 
Observações: Deverão ser fornecidos BOMBONAS tantas forem necessárias 
para o atendimento às necessidades quanto à execução dos serviços. E no 
caso dos Hospitais também serão fornecidos Freezers para acondicionar 
resíduos perecíveis, como restos de placentas, restos de tecidos humanos e 
bolsas de sangue e etc. 
 

      Esta solicitação não possui fundamento legal, pois o 
certame em questão trata-se de contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços, e não para “fornecimento de equipamentos”, sendo assim por se tratar de 
uma exigência diversa do objeto desta licitação, a sua manutenção inviabilizaria e 
restringiria  a participação de licitantes,  já que tais “produtos” não compõe o CNAE 
das empresas especializadas no ramo de coleta, transporte, tratamento, 
armazenamento e destinação final de resíduos. 
 
     Desta feita o Consórcio deverá buscar o fornecimento 
destes equipamentos por meio de certame licitatório distinto, dada a sua 
especificidade. 
 
     Impende corroborar que o item impugnado enseja um  
caráter restritivo de competitividade, já que nos termos do já citado  inciso XXI, do 
artigo 37, da Constituição Federal, é vedado à Administração lançar em editais 
cláusulas com estas características (“... o qual somente permitirá exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”). 

   Disposição semelhante pode ser encontrada no  inciso I, 

do art. 3º, § 1º, da Lei n°. 8.663/93, “verbi gratia”: 

“É vedado aos agentes públicos 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 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 objeto do contrato”, 

ressalvadas exceções (§§ 5º a 12 do artigo e art. 3º da Lei n. 8.248/91, que 

dizem respeito a produtos manufaturados, serviços e informática).  

      Destarte, por força de disposição legal constitucional,  as 
únicas exigências que o Consórcio pode fazer os interessados em licitar no Pregão 
Presencial nº 03/2018 são aquelas que, indispensáveis ao cumprimento do contrato, 
sejam também  compatíveis com aquelas que o CNAE exige das empresas habilitadas 
a cumprir o objeto do contrato, sob pena de violação do princípio da competitividade. 



 

 

 

     Inegável que, dada a especificidade do objeto, toda 
licitação enseja a elaboração de editais que acabam por restringem o universo dos 
participantes, a exemplo do exercício de algumas profissões, que exigem capacitação 
técnica prévia e certificada. Então, é natural que quando a Administração necessite 
contratar um dado objeto (o que exclui os demais, semelhantes ou não) exija do 
candidato que se habilite  a executá-la condições técnicas e empresariais que 
permitam prever a  boa execução e o cumprimento das obrigações advindas da 
contratação, o que exclui do universo algumas empresas que, embora do mesmo 
ramo, se mostram inaptas a competir. 
 
      No entanto, tais exigências não podem ir além do 
estritamente necessário à obtenção do resultado desejado por meio da contratação, o 
que induz à conclusão de que a Administração pode e deve formular exigências, mas, 
ao fazê-lo, deve ter por norte o indispensável à obtenção do objeto, sendo que a 
viabilidade prática do contrato deve estar compatibilizada com as exigências legais e 
técnicas que recaem  sobre o objeto social das licitantes. 
 
    Neste contexto, importante observar que TCU entende 
que o fornecimento de equipamentos em comodato para o cumprimento de obrigações 
contratuais onera demasiadamente a prestação do serviço, conforme se vê por meio 
do ACÓRDÃO Nº 3424/2013 – TCU – Plenário, abaixo transcrito:  
 
 “... 

1.5.4. não inclua nos objetos de suas licitações e/ou contratações a 

concessão de equipamentos em regime de comodato, máxime quando se 

tratar de equipamentos de elevado valor, devendo realizar a locação ou 

compra dos equipamentos, preferencialmente, antes da licitação para 

fornecimento dos insumos, os quais deverão ser compatíveis com os 

equipamentos comprados/alugados, ampliando a concorrência e 

estabelecendo custos unitários de todos os itens envolvidos na contratação, 

conforme preceitua o caput do art. 3º, c/c com o art. 7º, § 2º, inciso II, da 

Lei nº 8.666/1993;” (G.N.) 

 

      Portanto, incontestável que a responsabilidade acerca da 
aquisição ou contratação para o fornecimento do mencionado equipamento da é da 
Administração, razão pela qual a parte do item que menciona a obrigação do 
fornecimento dos equipamentos, inserta no item 5.2 deve ser suprimida. 
 
 
III – DOS PEDIDOS 
 
     Ante ao exposto, REQUER o imediato recebimento da 
presente IMPUGNAÇÃO para apreciação e julgamento, e qual acolhida como 
procedente, haja por bem retificar/adequar o item 5.2 do edital do Pregão Presencial 
nº 03/2018 e EXCLUIR A EXIGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE FREEZER, em 
conformidade com a Lei n°. 8.666/93, como também, as demais legislações 
específicas que regulamentam os serviços objeto dessa licitação. 
 
     As ponderações trazidas para a presente Impugnação 
não ferem em nenhum momento a Lei n°. 8.666/93 ou a Lei n°. 10.520/1993, sendo 
tão somente constituída de argumentações bastantes para que a Impugnante veja 
reconhecido o seu pleito no sentido de ver alterada regra editalícia que, se mantida, 



 

 

 

poderão acarretar mácula ao certame, descumprimento de legislação, e prejuízos à 
Administração. 
 
     Nestes termos,  
     Confia no deferimento. 
 
 
     Cuiabá/MT, 03 de Maio de 2018. 

 

 

 
_______________________________________________________________ 

MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA  

Representante legal 

Mirela Maria Macedo 




