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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: PETRUS LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA - EPP 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

No dia 16/11/2017 às 13h29min, 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, ressalta-se que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se proceda à 

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

empresa ante a Administração Pública (ausência do documento de identidade do sócio que deu poderes 

para os outorgados representarem a empresa). O não preenchimento desses pressupostos ensejaria a 

sua rejeição de imediato.  Diante do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento. 

 

Subitem 23.7 do edital: 

 

23.7  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 

DOS FATOS 

 

A Subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o respectivo Edital. 

Após leitura do referido Edital verificou- exigências que limitam a competitividade e livre concorrência, 

podendo ser vislumbrados nos seguintes tópicos: 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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Qualificação Econômica-Financeira 

 

b) Patrimônio Líquido mínimo de R$ 3.977.696,96 (três milhões novecentos e setenta e sete 

mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, comprovado através do Balanço 

Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4.1 deste edital. 

 

Pela lei complementar 123 de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte recebem algumas 

“vantagens” na licitação (...) sintetizando, o tratamento diferenciado dispensado as ME´s e EPP´s em 

processos licitatórios, não visam lhe conferir vantagens, mas tão somente promover o equilíbrio na 

disputa destas em relação a grandes conglomerados. Tal particularidade não se observa quando da 

análise do teor do edital ora questionado uma vez que o mesmo viola a ordem legal no item 9.2.4., alínea 

b), quando prevê que na qualificação econômica-financeira (item 9), a empresa detenha patrimônio 

liquido de R$ 3.977.696,96 (três milhões novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis 

reais e noventa e seis centavos), correspondente a 1% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

comprovado através do Balanço Patrimonial. Como é sabido, a legislação que versa sobre a EPP em 

vigência até 31/12/2017, tem o limite de receita bruta, para enquadramento de empresas no Simples 

Nacional no valor de R$ 3.6000.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) anual. Seguindo este 

raciocínio, não é possível a participação de uma EPP considerando que o valor exigido no Edital é bem 

superior do que o previsto em lei para o seu faturamento máximo (bruto). 

 

Ademais, as exigências de apresentação dos índices solicitadas no edital acrescidos da certidão negativa 

de falência e da garantia contratual de 5% - itens 9.2.4.1, alínea d); 13.7; 13.8 -, são suficientes para 

comprovar a boa situação financeira da empresa e garantir a execução do contrato.  

 

A exigência de garantia de participação na licitação (garantia contratual de 5%), concomitantemente com 

a de patrimônio líquido mínimo ou de capital social mínimo, afronta o disposto no art. 31 da Lei 

8.666/1993, ainda que a prestação de garantia seja exigida como requisito autônomo de habilitação, 

deslocada no edital das exigências de qualificação econômica-financeira.  

 

Desta forma, outra alternativa não há, senão ser declarada a nulidade do item, retificando-se o Edital no 

ponto ora declinado, assegurando o participação de ME e EPP, ou se determine a formulação de novo 

edital convocatório para novo certame cujo objeto seja o mesmo do edital ora debatido, tudo por ser de 

direito e justiça, uma vez que o edital ora impugnado resta desprovido de legalidade, sendo este o 

requerimento preliminar o qual se pede e espera deferimento.  

 

(...) por disposição constitucional e legal, as únicas exigências que a administração pode fazer dos 

interessados em licitar são aquelas indispensáveis ao cumprimento do contrato, sob pena de violação 

dos princípios que regem o processo licitatório. Analisando o item “9.2.4. – Qualificação Econômico-

Financeira, alínea b)” em fase preliminar, passa-se a análise dos demais pontos controvertidos. 
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Apresentação de Atestado de Capacidade 

 

f.4) Nos Atestados a licitante deverá comprovar sua capacitação técnica e operacional em 

prestação de serviços logísticos com volumes mínimos mensais de gestão de área com 

7.800 m², estoque com no mínimo de 1.500 itens diferentes entre si no armazém, expedição 

mínima de 1.000.000 unidades, 4.000 posições paletes, separação mensal acima de 75.000 

itens, expedição mensal acima de 2.500 paletes de carga batida e entregas mensais com 

veículos médios e de grande porte, mínima de 500 pontos de entrega/ endereços distintos 

de cargas com medicamentos, medicamentos controlados, correlatos, alimentos e produtos 

para saúde, com utilização de sistemas, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência. 

 

O Edital exige comprovação por meio de atestados de capacidade técnica, de índices muito maiores 

comparados a média mensal apresentada no Anexo I – G – Estimativa Mensais de Operação (Ação 

Judicial). Tal exigência não pode ser mantida tendo em vista que fixou referência em patamares para 

operações muito maiores, das do objeto licitado, não tendo justificativa para tal. 

 

g) Comprovação de que a licitante opera com estoque no importe mínimo de 

R$10.000.000,00 (dez milhões). 

 

Igualmente, exige-se na alínea h) comprovação de operação com importe mínimo de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões), em contrapartida, seu termo de referencia possui como valor médio de produtos 

estocados R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Nota-se ainda que, se analisarmos o item 9.1., o Edital 

exige um seguro na cobertura de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), ou seja, o valor ainda continua 

R$ 4.000.000,00 inferior ao que fora pedido no atestado de qualificação técnica. Ora, não há que se 

discutir que a divergência de valores apresentada é gritante! Prejudicando e muito os participantes do 

certame, que nesses termos, precisam comprovar uma qualificação técnica muito superior da que 

realmente será necessária para a execução do serviço com excelência.   

 

x) Cópia de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Transporte Rodoviário de Carga 

– RCTRC. 

 

Em leitura a alínea x), contida nas exigências “9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 

N.º 2”, fora ordenado cópia da Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Transporte Rodoviário de 

Carga – RCTRC. Entretanto, não especifica o valor da cobertura do seguro, omitindo assim, uma 

informação indispensável para que o licitante se adeque com excelência ao Edital. Ainda de acordo com 

a Lei Geral de Licitações – Lei 8.666/93, em seu art. 30, determina que o Edital deverá conter as 

exigências mínimas discriminadas para habilitação. Desta forma, requer que seja tal obscuridade 

esclarecida, facilitando a compreensão da r. cláusula e o acesso ao procedimento licitatório, evitando 

assim interpretações equivocadas.  

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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4. Das Instalações Físicas 

 

4.5. O CD deverá possuir sistema de prevenção e combate ao fogo (com sistema de sprinklers) 

devendo estar em conformidade com as especificações exigidas pelo Corpo de Bombeiros 

da região onde estiver de localizado. 

  

O item acima consta exigências que violam a ordem legal, ao passo que restringe a participação de 

empresas no certame. A empresa interessada em participar do certame, realizou visita na cidade de 

Camaçari – BA, e pôde verificar que há pouca oferta de imóvel que possui sistema de prevenção e 

combate ao fogo, com sistema de sprinkers. Do mesmo modo, tomou conhecimento de que existe no 

município uma empresa que possui o CD nas características solicitadas. Logo, solicitar essa exigência 

não só restringe a competitividade, como poderá beneficiar futura empresa licitante, tornando nulo todo o 

processo licitatório, por direcionamento, que afrontam todas as normas editalícias. Neste sentido, 

considerando o atual cenário econômico que assola o Brasil, toda redução de custos que se possa fazer, 

seja na atuação pública, seja nas atividades empresariais, será de grande importância para a 

Administração se pensada de forma microeconômica. Razão pela qual, deve o r. edital ser retificado, não 

mais constando a exigência de que o CD tenha sistema de prevenção e combate ao fogo , com sistema 

de sprinkers. 

 

DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria: 

 

a) Seja recebida a presente impugnação por ser tempestiva; 

 

b) Que seja a presente impugnação julgada procedente; 

 

c) Requer que seja retificado o edital, a fim de que sejam realizadas as alterações formais e 

substanciais acima requeridas; 

 

d) Tendo em vista que a sessão pública está designada para 21/11/2017, requer, que seja conferido 

efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à solução 

dos problemas ora apontados; 

 

e) Requer ainda que seja determinado a republicação do Edital, retificando as irregularidades e 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei n.º 8.666/93. 

 

DO JULGAMENTO 

 

Volta a Impugnante com a matéria já analisada e rechaçada por esta Administração. Não encontra 

guarida a arguição trazida, sendo certo e inequívoca a possibilidade de exigir-se patrimônio líquido  

mínimo. O tratamento jurídico diferenciado concedido a EPP em nada se relaciona com a PL da empresa 

licitante. Ademais, carece que qualquer razoabilidade a arguição acerca da duplicidade de exigência, 
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especificamente aquela aduzida às folhas 8 da peça impugnatória. Confunde-se a impugnante quando 

aduz a exigência concomitante da PL e garantia, já que o primeiro vincula-se à demonstração de 

qualificação econômico financeira e a garantia requerida, nasce após a licitação, quando da assinatura 

do instrumento contratual. Por tal razão, não há que se falar em cumulatividade, excesso ou extrapolação 

dos limites de Lei. 

 

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 PROCEDENTE EM PARTE 

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. 

 
                                                                                                                                                                                                 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 
Exercício/ Apoio 

Priscila Lins dos 
Santos 

Pregoeira 

 
Maria José Nery 

Costa 
Apoio 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

Christian Morais 
Pinheiro 
Apoio 

 
 


