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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020 

 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de macas, mesas, divã, poltronas e sofá 

cama, cadeira para exames oftalmológica, para uso nas Unidades de Saúde do 

município. 

 

DATA DE ABERTURA: 19/02/2020 

 

IMPUGNANTES: TK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI e JOSÉ ANTÔNIO 

CAMPILONGO. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa TK COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI e a pessoa física JOSÉ ANTÔNIO CAMPILONGO, apresentaram 

impugnação no dia 11/02/2020. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, as 

impugnações apresentadas foram tempestivas. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos das impugnações em apertada síntese, segue 

abaixo o posicionamento desta Pregoeira e Equipe de Apoio. 

 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA TK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI e 

JOSÉ ANTÔNIO CAMPILONGO 

 

A impugnante, resumidamente, requer que sejam suprimidas em Edital as cláusulas e 

as exigências referentes à: condições de participação, regularidade fiscal estadual, 

qualificação técnica/alvará de funcionamento, inclusão da assinatura/certificação 

digital, exigência genérica de documentos técnicos, ilegal restrição na prova de 
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regularidade fiscal (CNDT), da necessária regularização técnica necessárias para 

habilitação neste certame. Afirma, ainda, que parte das exigências de restrição de 

empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, e recebimento dos produtos, 

considerando uma restrição à competitividade e comprometimento a qualidade do 

objeto licitatório por parte da Administração. 

 

Por fim, arrematou indicando que o edital deixou de observar o Decreto n. 9488/2018, 

que estabelece suposta fim de orientação aos municípios, estados e órgãos federais 

neste tipo de contratação.  

 

3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA TK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 

 

3.1 Da participação de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial 

 

Afirma a impugnante, que é indevida restrição na participação de empresa em 

recuperação judicial ou extrajudicial, pois “a proibição vai na contramão do 

conteúdo teleológico esculpido La Lei de Recuperações Judiciais e Falências. “Isso 

porque referida lei tem como escopo a manutenção das atividades das empresas que 

enfrentam dificuldades financeiras...” 

Nesse contexto, é necessário observarmos o entendimento pacificado nos tribunais 

brasileiros, a exemplo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que 

estabeleceu: 

"A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis 8.666/93 e 

11.101/05 leva à conclusão de que é possível uma ponderação 

equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da 

empresa, de sua função social e do estímulo à atividade 

econômica atende também, em última análise, ao interesse da 

coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte 

produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos 

credores." 
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Processo: AREsp 309.867 

Além disso, o Tribunal de Contas também já se manifestou acerca do tema através do 

Acórdão nº 8271/2011, admitindo que “é possível a participação de empresa em 

recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial 

competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente 

a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93.”  

Do exposto entende-se que o questionamento referente ao subitem 11.2.4, alínea “a”, 

a impugnação é PROCEDENTE e que o edital deve ser modificado de modo a excluir 

a vedação relativa às empresas em recuperação judicial. 

3.2  Da possibilidade de assinatura/certificação digital 

Alega a impugnante que deve ser inserida no edital a possibilidade de aceitação de 

atestados de capacidade técnica assinados digitalmente. 

Em que pese a pertinência da colocação da Impugnante, a condição estabelecida no 

item 11.2.3.b.1 do edital não veda a possibilidade de aceitação de atestado com 

assinatura digital, vejamos: 

“11.2.3 Qualificação Técnica: 

(...) 

b.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando 

as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, 

endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de 

quem assina o documento, bem como conter objeto, 

atividades desenvolvidas e período da contratação.” 

Ora, a disposição apenas se resume a estabelecer os elementos que deverão constar 

do documento, a exemplo do nome e cargo de quem assina o que é importante para a 

verificação dos poderes de quem emitiu o documento, sem fazer qualquer tipo de 

limitação quanto ao formato da assinatura. 



 

 

 4 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

É importante ressaltar que, de regra, nas licitações do município de Camaçari, são 

aceitos os documentos assinados digitalmente, desde que o estejam dentro dos 

padrões exigidos, com os requisitos de segurança adequados à sua validação no 

campo jurídico. 

Dessa forma, como afirmado, não haverá impedimento à apresentação de documento 

assinado digitalmente, desde que o documento possua, comprovadamente, validade 

jurídica. 

3.3 Da regularidade fiscal (fazendas estadual e municipal) e da certidão 

trabalhista 

Alega a impugnante que a exigência de regularidade fiscal consta no edital de forma 

genérica, sem especificar os tributos compatíveis com o objeto da licitação. 

No que tange a apresentação da documentação relativa à regularidade fiscal, não 

assiste razão à alegação da impugnante, pois o instrumento convocatório, em relação 

ao subitem 11.2.2, alínea “b” está de acordo com a Lei de Licitações (8.666/93), que 

no seu art. 27 estabelece que, para fins de habilitação nas licitações, será exigido dos 

interessados, entre outras, documentação relativa à regularidade fiscal.  

Essa documentação consistirá em “prova de regularidade para com a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei”. 

 

Nesse contexto, como já afirmado, não merece acolhimento o referido tópico, não 

havendo obrigação de delimitação dos tributos, devendo os licitantes comprovar a sua 

regularidade fiscal perante as fazendas Federal, Estadual e Municipal, assim como 

de praxe em todas as licitações. 

 

Quanto à certidão negativa de débitos trabalhistas, com a devida vênia, trata-se de 

tópico totalmente desnecessário. 
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Cumpre esclarecer que embora não esteja expresso no texto, à apresentação de 

comprovação de quitação perante a Justiça do Trabalho, será aceita pela equipe de 

Pregão certidão positiva com efeito de negativa. Vale ressaltar que a o texto utilizado 

no instrumento convocatório, coaduna com a nomenclatura utilizada no artigo 29 da 

Lei Federal 8.666/93. Senão vejamos:  

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943. (grifo nosso). 

Desta forma, fica mantido o estabelecido no edital em epigrafe, de modo que está 

claro que não assiste razão à impugnante em sua solicitação de alteração do item 

11.2.2, alíneas “b e d” do edital, pois a Administração Pública está em consonância do 

seu dever de agir dentro da estrita legalidade. 

3.4 Da exigência genérica de documentos técnicos 

Alega a impugnante que os itens 19.5 do edital e 9.7 do Termo de referência 

estabeleceram exigências de laudos, testes e ensaios de forma genérica, que geram 

custos para os licitantes que prejudicam o julgamento objetivo do certame, devendo 

os documentos serem especificados. 

Também não deve ser acolhida a pretensão, pois ficou evidente o equívoco da 

Impugnante na interpretação dos dispositivos. 

Em que pese ter transcrito as disposições questionadas na sua peça irresignatória, 

deixou de observar que tratam de obrigações inerentes à execução do contrato, que 

não possuem nenhuma relação com o julgamento da licitação. 

Tratam-se de condições (obrigações) padrão dos instrumentos contratuais que, por 

óbvio, se aplicam às contratações cujos objetos demandem a necessária realização 

de laudos, testes ou ensaios, cujas eventuais empresas efetivamente contratadas, 

durante a execução do contrato, custeiam despesas relacionadas ao atendimento das 
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normas aplicáveis, assim como as empresas fornecedoras de mobiliários, que devem 

atender aos requisitos normativos do seu setor de atuação. 

Em razão da liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei, no 

que compete á redação descrita nos itens 19.5 e o item 9.7 constante no Anexo I 

(Termo de Referência), vale salientar que tal fator é uma discricionariedade da 

Administração em solicitar, caso entenda necessário. Optou-se pela exigência da 

contratada cumprir tal obrigação, tendo em vista que já ocorreram problemas com 

contratos anteriores em relação à aquisição, assim, a fim de permitir mais efetiva 

fiscalização do contrato, tal exigência consta no edital. Portanto, reafirmamos que é 

de entendimento da Equipe de Pregão que não se deve proceder à reforma do edital, 

de modo que, eventualmente, deverão as licitantes compor a sua proposta com todos 

os custos inerentes. 

Por fim, quanto ao último questionamento da necessária regularização técnica, após 

análise e manifestação da área técnica demandante, avaliamos a impugnação 

PROCEDENTE e que o edital deve ser modificado de modo que será realizada a 

alteração nas exigências técnicas dos Lotes (07 e 08). Cumpre ainda esclarecer, que 

o Lote 09, foi revogado, em razão da necessidade de revisão e adequação nas 

especificações do referido lote. 

 

4. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DO SR. JOSÉ ANTÔNIO CAMPILONGO 

 

4.1 Das condições de participação (prazo para credenciamento Banco do 

Brasil) 

 

Alega o Impugnante que no subitem 6.1 o edital exclui da participação das empresas 

que tomarem ciência da licitação em um ou dois dias antes do certame, portanto, 

restritiva. 

 

 

Ao contrário do que quis aduzir o Impugnante, a previsão não é restritiva, e nem 

impossibilita o credenciamento junto ao Banco do Brasil S/A. Destarte que tal previsão 
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não tem caráter absoluto de determinação, mas de recomendação, visando orientar e 

assegurar a participação dos interessados em tempo hábil.  

 

De qualquer sorte, para melhor compreensão e objetivando possibilitar a participação 

de um maior número de empresas no certame, garantindo a sua competitividade e a 

busca pela proposta mais vantajosa à Administração Pública será retificada a redação 

constante no subitem 6.1 do edital.  

 
4.2  Da declaração de inidoneidade (administração pública “e/ou privada”) 

 

Alega sinteticamente o Impugnante, que o disposto no item 6.3 do edital não está de 

acordo com a legislação, devendo, portanto, ser retificado. 

 

Quanto ao referido tópico, nota-se o equívoco na redação do subitem 6.3 alínea “a” do 

edital, razão pela qual a solicitação será deferida, no que se refere à retificação do 

subitem supracitado, tendo em vista que a tal exigência não possui amparo legal, 

devendo ser mantido apenas o impedimento em face das empresas declaradas 

inidôneas por ato da Administração Pública. 

 
4.3  Da Regularidade Fiscal (Estadual E Municipal) 

 
Assim como a empresa TK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, o Impugnante suscita 

existência de equívoco nas exigências dispostas no item 11.2.2 do edital. 

 
Não assiste razão, conforme já disposto no tópico 3.3 deste julgamento. 
 

4.4  Da qualificação técnica (alvará de funcionamento) 

 

Aduz o Impugnante que a exigência de alvará de funcionamento para fins de 

comprovação de qualificação técnica não é um documento elencado no rol taxativo 

previsto na Lei 8.666/93 para essa finalidade. 

 

Deve ser acolhido o referido tópico, vez que a exigência de alvará de funcionamento 

extrapola o quanto estabelecido nos arts. 28 e 30 da Lei de Licitações, vez que não 
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está descrita entre os documentos indispensáveis para habilitação, tampouco tem por 

finalidade jurídica declarar competência técnica da licitante para realização de um 

serviço ou fornecimento. 

 

Dessa forma, o subitem 11.2.3 alínea “a” será excluído do Edital. 

 

4.5 Da participação de empresa em recuperação judicial 

 

Assim como as alegações apresentadas pela empresa TK COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI, merece ser acolhida a pretensão, conforme tópico 2.1 deste julgamento. 

 

4.6 Da regulamentação do SRP (Decreto 9488/2018) 

 

Alega o Impugnante que o edital faz menção a Decreto Municipal, no que se refere a 

possibilidade de cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando haveria de 

mencionar o Decreto Federal 9488/2018. 

Não merece acolhimento à pretensão do Impugnante, pois a menção ao Decreto 

Municipal no instrumento convocatório não afasta o dever da Pregoeira e Equipe de 

Apoio de sempre observar as disposição da regulamentação federal que, aliás, 

diferente do mencionado pelo Impugnante, vez que trata de dispositivo de alteração, o 

Decreto Federal que regulamenta o SRP é o nº 7.892/2013. 

 

4.7  Do prazo de entrega do objeto 

 

Em relação ao prazo de entrega dos objetos ora licitados, asseverou o Impugnante 

que deve ser estabelecida a condição de contagem em dias corridos ou úteis. 

 

É totalmente desarrazoado o referido tópico, pois, como cediço, é óbvio que quando a 

descrição de qualquer instrumento seja ele um edital ou contrato, a definição do 

prazo, quando não menciona expressamente sua contagem em dias “úteis”, deve ser, 

portanto, contada em dias corridos. 
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Dessa maneira, por força do teor vinculante deste julgamento, fica esclarecido que o 

prazo de 40 dias definido no item 9 do Anexo IV do edital, deve ser contado em dias 

corridos. 

 

5. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da 

Lei 10.520/02, do Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES as impugnações interpostas pela empresa 

TK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI e pelo Sr. JOSÉ ANTÔNIO CAMPILONGO, 

devendo o edital ser novamente publicado em face das modificações acima 

retratadas. 

 

Camaçari/BA, 13 de abril de 2020. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca Senra 

Pregoeira 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

Thatiana Campos 
Dacctes 
Apoio 

 


