
Fl.  1

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL N.º 103/2017 

 

PROCESSO Nº 00657.11.07.611.2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Operação de Logística Integrada, para Prestação 

de Serviços de Recebimento, Armazenagem, Movimentação, Gestão de Estoques, Processamento de 

Pedidos, Separação, Conferência, Embalagem, Expedição, Distribuição e Entrega dos Produtos e Bens 

de Posse ou Propriedade das Secretarias de Saúde (SESAU), Educação (SEDUC) e de Administração 

(SECAD) da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

 

IMPUGNANTE: TCI BPO – TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

No dia 24/11/2017 às 11h10min, deu entrada na recepção da Comissão Central Permanente de Licitação 

– COMPEL a impugnação ao edital do Pregão Presencial em epígrafe, portanto no prazo legal. 

 

PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora licitante não atendeu ao pressuposto para que se proceda à 

análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à apresentação do 

original da ata de assembleia e procuração e ausência de documento de identidade do represente legal 

da empresa e do sócio que dá poderes. Diante do exposto, a presente petição será respondida como 

mero esclarecimento. 

 

DOS FATOS 

 

Em análise aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, resta evidenciado a existência de 

irregularidades que não coadunam com as normas e jurisprudências vigentes. É cediço que a 

Administração ao elaborar um Edital, de maneira alguma poderá estabelecer exigências desnecessárias, 

que possam acarretar na frustração da harmonia e seriedade dos itens editalícios, os quais devem ser 

apontados e requeridos de modo que se possa permitir a participação de um maior número de licitantes 

possíveis, a fim de garantir o caráter competitivo da licitação. Assim, passemos a expor os justos motivos 

que trazem a Impugnante às vistas de Vossa Senhoria. 

 

(iii.1) Da exigência de licenças específicas – Item 9.2.3., alíneas “h”, “k”, “l”, “o”, “p”, “q”, “r”, 

“s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w” e “y”. 
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O exame acurado do edital revela que, não obstante o órgão licitante tenha se apoiado em requisitos 

para garantir a contratação de empresa especializada em operação logística integrada, veio inserir no rol 

de documentos para considerar a empresa licitante habilitada para prestar os serviços a condição de 

apresentação, no momento da abertura do certame, licenças específicas da ANVISA e ainda 

certificações da Polícia Federal. Ao incluir como requisito tais documentos, há uma clara ofensa ao 

princípio da ampla concorrência, vez que as empresas que não possuir especificamente estabelecimento 

no município de Camaçari, na ocasião da licitação ficam impedidas de participar.  

 

A Resolução n.º 16 da ANVISA, que ora jungimos aos fólios, é clara ao determinar que para que seja, 

concedidas licenças e autorizações para itens específicos como armazenagem de medicamentos 

correlatos, transporte de medicamentos correlatos, armazenagem de insumos farmacêuticos, 

armazenagem e transporte de insumos cosméticos, bem como de produtos de higiene e ainda de 

armazenagem e transporte de medicamentos nos termos da Portaria n.º 344/98 da Secretaria de 

Vigilância Sanitária necessitam obrigatoriamente serem retirados de acordo com o local do 

estabelecimento da empresa que presta os referidos serviços.  

 

Nesta esteira, resta evidenciado o favorecimento do edital para empresas que já possuem operação ativa 

no local, o que deve ser totalmente rechaçado, já que existe no mercado empresas de outra localidade 

que podem comprovar a escorreita prestação dos serviços, porém não detém a licença neste momento 

do local específico (Camaçari – BA) para atender ao edital.  

 

Ademais, além da restrição geográfica, impede mencionar que se demanda tempo para qualquer licitante 

do mercado conseguir retirar tais licenças antes da data da abertura da sessão, o que de per si já implica 

em certo afunilamento da disputa, dado o curto prazo de antecedência mínima para publicação de um 

edital na modalidade pregão.  

 

Ainda que a empresa detentora de capacidade técnica para prestar os serviços com excelência 

escorreitamente comprovado por atestado técnico de outra localidade, conseguisse locar espaço físico 

no município de Camaçari/BA, para adquirir tais licenças requer um tempo razoável, eis que os órgãos 

fiscalizadores exigem visita técnica do ambiente para fornecê-las.  

 

Igualmente, necessário um investimento para adquirir tais licenças, o que sobre o tema importante 

enfatizar que o TCU em retiradas decisões vem determinando que seja proibida pelos órgãos públicos a 

inclusão de quesitos para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em despesas que sejam 

desnecessárias e anteriores à própria celebração do contrato ou que frustrem o caráter competitivo do 

certame.  

 

Cabe à Administração ir ao encontro das determinações do Tribunal de Contas, eis que o norte traçado 

pelos Tribunais torna-se inalterável, de aplicação erga omnis, por força do Princípio da Segurança 

Jurídica. Desse modo, ao entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio que apoia a ampla 

competitividade, outra solução não há senão o acolhimento das razões elencadas, para que o edital em 

espécie seja reformulado, determinando que tais licenças e certificações dispostas no Item 9.2.3., alíneas 

“h”, “k”, “l”, “o”, “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w” e “y” sejam retiradas como forma comprobatória de 
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capacidade técnica de habilitação e, se entender esse r. Pregoeiro que é item de necessário para a 

prestação de serviço, que determine sua apresentação de acordo com o cronograma constante no Anexo 

I-L do edital, ou seja, 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, tempo hábil para que sejam 

requeridas à ANVISA e este órgão fiscalizador tome as providências necessárias para a concessão.    

 

(III.2) Da exigência de profissionais específicos – Item 9.2.3., alíneas “e” do Edital. 

 

Outro ponto restritivo disposto no processo em epígrafe está quando da menção da exigência de 

comprovação de possuir alguns profissionais técnicos devidamente registrados nos conselhos de classe 

juntamente com os documentos de habilitação no dia do certame. Mais uma vez carece de retificação o 

instrumento editalício, já que ao determinar tal exigência a r. administração foge aos termos da norma, 

passando a atuar de forma arbitrária e possivelmente limitando a participação de proponentes. 

 

Os requisitos de capacitação técnico-profissional devem ser mantidos. Contudo, exigir sua contratação 

no momento da habilitação deve ser reconsiderado afim de que possa garantir o maior número de 

proponentes e obter proposta mais vantajosa em respeito às normas licitatórias e seus princípios 

basilares. 

 

Nessa fase licitatória, visando a ampla competitividade, caberia ao órgão licitante exigir a apresentação 

da equipe técnica e suas qualificações, postergando a efetiva comprovação para o ato de assinatura do 

contrato. O procedimento antecipado de exigir tal comprovação tem sido indicado considerado ilegal pelo 

próprio TCU, eis que não é razoável exigir vínculo empregatício com profissionais antes mesmo de ser 

firmado o contrato com o órgão público. Como ocorre em outras licitações, sem qualquer prejuízo ao 

órgão licitante, basta, nesta fase, a comprovação pela licitante da intenção de contratação devidamente 

formalizada por declaração de contratação futura do profissional devidamente qualificado para os 

serviços. 

 

Requer que o item ora impugnado seja reavaliado e retificado para que seja determinado que a licitante 

apresente declaração firmando o compromisso, sob as penas da lei, que irá dispor de profissionais 

técnicos registrados nos respectivos conselhos competentes para a fiel execução dos serviços.  

 

DO PEDIDO 

 

Restando-se evidenciado a restrição do edital ora impugnado e, sendo claro como a luz solar que é 

necessária alterações no referido instrumento, impõe-se pela suspensão do certame. 

 

Considerando que a Administração não pode manter-se inerte quando lhe for apresentado “fatos” de 

incompatibilidade entre as exigências editalícias e as normas legais, caso contrário estar-se-á 

oportunizando a instauração de discussão que poderá, inclusive, ensejar em Improbidade Administrativa 

prevista no artigo 11, inciso “I”, “II” e “V” da Lei 8.429/92.  

 

E, ainda, considerando que esta r. Administração Pública agirá incondicionalmente amparada pela 

legislação que rege o assunto, requer a impugnante, com intuito de garantir a participação de um maior 
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número de licitantes e a maior possibilidade de contratação por uma proposta mais vantajosa, que seja a 

presente impugnação recebida e acolhida a fim de se determinar a suspensão do edital e a readequação 

de seu texto nos termos da fundamentação supra.  

 

DO JULGAMENTO 

 

Não guarda qualquer razão a impugnante. A matéria ora impugnada está amparada não somente por 

toda a legislação que alicerça os procedimentos licitatórios, mas também e principalmente, pela 

legislação regulatória do setor. Não pode a Administração Pública ignorar previsão legal que serve de 

alicerce para resguardar a saúde pública, bem tutelado constitucionalmente. Assim, carece de 

autorização e validação dos órgãos de saúde qualquer prestação dos serviços dessa natureza.  

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 

dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu não conhecer da impugnação 

apresentada, para no mérito, acatar como pedido de esclarecimento e julgar IMPROCEDENTE a referida 

petição, mantendo todas as condições do Edital e mantendo a data de abertura. 

 
É o parecer, SMJ. 

 

 
Camaçari, 07 de dezembro de 2017. 
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