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DECISÃO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 007/2019, que versa 

sobre a eventual aquisição de serviços de gestão, planejamento, organização, promoção, 

coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos do Município de 

Pinheiros, com fornecimento de serviços especializados de infra-estrutura, atendendo as 

necessidades da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal 

de Pinheiros – ES, interposta pela empresa TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA – ME.  

 

A Impugnante alega que o Edital em questão está recheado de vícios de 

legalidade e precipitações, pleiteando liminarmente pela suspensão da sessão designada para 

o dia 06/06/2019. Além de pedir pelo provimento total de suas alegações em sede de análise 

de mérito. 

 

DO PEDIDO LIMINAR 

 

Pois bem, cumpre salientar que em atenção ao pedido liminar, este só poderá ser 

concedido caso as razões debatidas na impugnação alterarem diretamente nas propostas das 

licitantes. Caso o mérito seja apenas normativo, relativo a condução do certame e 

apresentação de documentos extra proposta, não há do que se falar em suspensão. 

 

Inicialmente verifica-se que o Impugnante afirma que a data de entrega dos 

envelopes está designada para um dia antes de abertura do certame. O que de fato ocorrera, 

sendo que em verdade o texto do edital trazia uma data equivocada de 05/02/2019 para 

tanto.  

 

Todavia, ao analisar o referido edital a CPL por iniciativa própria retificou seu 

erro, qual se tratava apenas de erro material, publicando uma errata na data de ontem, 

03/06/2019, excluindo tal parte do edital, mantendo apenas a data de abertura. Referida 

correção teve publicação hoje dia 04/06/2019 no Diário Oficial do Estado. Portanto, o 
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questionamento inicial foi completamente sanado, antes mesmo do conhecimento da 

presente impugnação, fazendo com que o tópico perdesse o objeto.  

 

Posteriormente, verificamos que o Impugnante afirma que é exigido no item 

10.8, qual trata da qualificação, especificamente à alínea “g”, que o licitante deverá 

apresentar Certificado de Registro Cadastral – CRC com o ramo compatível com o objeto da 

licitação. Sendo que para fazer tal cadastramento o licitante teria até 03 (três) dias antes do 

recebimento das propostas. 

 

Esta exigência seria uma das cláusulas objetivas à qualificação, sendo que a não 

apresentação do Certificado de Registro Cadastral poderia implicar na desclassificação da 

empresa. Sendo assim, pudemos constatar a veracidade da afirmação para enfim proceder 

com a devida retificação.  

 

Considerando entretanto que diferente do que fora alegado pelo Impugnante, o 

CRC não se trata de credenciamento prévio, sendo apenas um cadastro de controle dos 

possíveis fornecedores do Município. Sendo que sua exigência traria mais beneficies para o 

licitante do que ao Município. Vez que a apresentação dos documentos exigidos em tal 

cadastro seria eximida da licitação, desta e de todas que viera a participar no Município, 

funcionando como um meio de celeridade ao procedimento.  

 

Todavia, não se faz necessária a apresentação nem o registro de tal cadastro, 

compreendendo que em que pese o mesmo apresentar uma idéia de celeridade, poderia 

ocasionar em tumulto processual. Deste modo, preza-se mais pela organização e fluidez do 

processo, resguardando a lisura da condução dos trabalhos.  

 

Desta feita, julgamos parcialmente o pedido liminar para negar provimento ao 

pedido “A” por perda de objeto e procedente o pedido “B” pela não necessidade de tal 

cadastro para a licitação, suprimindo a alínea “g” do item 10.8 do edital. 
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 No entanto, nega-se o efeito suspensivo ao processo, mantendo a data da sessão 

para o dia 06/06/2019 por esta decisão não afetar na elaboração das propostas. 

 

DO MÉRITO 

 

Encerrado o pedido liminar, a Impugnante passa a expor suas razões de mérito 

em desfavor do edital, sendo questionado a priori sobre a validade da proposta, onde a 

empresa TCI afirma que no edital, item 8.4.2.3, está determinado o prazo de 90 (noventa) 

dias corridos para validade das propostas, quando na lei 8.666/93, no §3º, do art. 64 diz que 

decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas sem que haja convocação para 

contratação, os licitantes são liberados dos compromissos assumidos.  

 

Em que pese a Lei que rege a licitação mencionar o prazo de sessenta dias para 

liberação do compromisso assumido nas propostas, vale ressaltar que o texto legal é norma 

geral. Quando se trata de pregão, como muito bem relacionado pelo art. 6º, da Lei 

10.520/02, bem como por todo ordenamento jurídico jurisprudencial e doutrinário, o prazo 

de sessenta somente é válido quando não fixado outro no edital, vejamos:  

 

Art. 6º - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não 

estiver fixado no edital. Grifo nosso. 

 

 

Ademais, o mesmo assunto já foi objeto de debate pelo doutrinador e jurista 

Marçal Justen Filho, qual estendeu o benefício de dilação do prazo de validade da proposta 

no edital para as demais modalidades de licitação, com base no ordenamento da Lei 

10.520/02 que rege a modalidade Pregão, vejamos: 

 

"Considerando que as decisões das fases de habilitação de julgamento comportam 

recurso com efeito suspensivo, ser interposto no prazo de cinco dias úteis e a ser 

impugnado em outros cinco dias úteis, Lei atual tornou quase inviável êxito da 

licitação quando ocorrer disputa entre os licitantes ou quando versar sobre objetos 

de maior complexidade. Bem mais adequada era solução constante do substitutivo 

do Senado Federal, que remetia ao ato convocatório fixação do prazo de validade 

das propostas. Pode ocorrer, inclusive, que prazo aludido seja ultrapassado que 

licitante vencedor mantenha seu interesse em contratar. Embora vencido prazo da 

lei, nada impede que contratação seja efetivada. Deve-se reputar, no entanto, que 

regra supletiva, aplicando-se quando instrumento convocatório não dispuser em 

contrário. Nesse sentido, há decisão abaixo transcrita, que agrega, ainda, outros 
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dados interessantes. Como prazo de validade de propostas matéria referida 

preponderantemente ao interesse privado, instrumento convocatório pode 

estabelecer regras diversas, quer ampliando, quer reduzindo prazo previsto no 3Q. 

Aliás, essa orientação acabou sendo consagrada no art. 6Q da lei n.Q 10.520, que 

disciplina pregão. Deve-se reputar que dispositivo se aplica genericamente todas as 

licitações. Não se invoque princípio da especialidade, pretendendo que dispositivo 

seja aplicável apenas ao pregão. Ora, Lei n.Q 10.520 veicula normas gerais sobre 

licitação. Portanto, sua abrangência ampla. Não seria circunstância de destinar-se 

disciplinar pregão que impediria aplicação generalizada de normas contidas 

naquele diploma. Portanto, apenas seria possível reputar como não extensíveis às 

demais modalidades licitatórias as regras contidas na Lei n.Q 10.520 que fossem 

especificamente relacionadas com a natureza do pregão. Ora, disposto no art. 6S 

do aludido diploma não se relaciona com as características próprias peculiares do 

pregão. Ao contrário, até se poderia reputar que, se disposição se aplica ao pregão, 

com muito maior razão deverá incidir no tocante às contratações produzidas por 

outras modalidades licitatórias. que pregão uma modalidade caracterizada pela 

rapidez na conclusão do procedimento licitatórío. Pode presumir-se que pregão 

propiciará contratação em período muito mais sumário do que se passa no tocante 

às outras modalidades licitatórias. Ora, não haveria sentido em restringir 

autorização para ampliar prazo de validade das propostas apenas ao caso de 

pregão. As outras modalidades, que exigem prazo maior para conclusão do 

certame, envolvem ainda maiores motivos para ampliação do prazo de 

validade das propostas. Portanto, cabe reputar que disposto no art. 6g da Lei 

do Pregão configura norma geral, que se aplica a todas as hipóteses de 

licitação, alterando parcialmente disciplina constante do § 3e do art. 64 da Lei 

n.s 8.666.(JUSTEN Filho, Marcai. Comentários lei de licitações contratos 

administrativos. 11- ed. São Paulo:Dialética. 2005. p. 534.) Grifo nosso. 

 

Deste modo, estando devidamente fixado no instrumento convocatório o prazo 

de validade das propostas, com o respaldo legal e doutrinário, não há o que ser questionado 

quanto a matéria, ficando o primeiro tópico da impugnação julgado IMPROCEDENTE. 

 

No que tange ao tópico “2 – Qualificação Técnica – Exigência de Documento 

Impróprio” e “3 – Exigência Indevida de Alvará Sanitário/de Funcionamento”, o 

Impugnante afirma que há exigência de documentos diversos do que são elencados no art. 

30 da Lei 8.666/93. Sendo tais documentos excedentes a nota fiscal como meio de 

comprovação de experiência no serviço licitado; o Alvará Sanitário Municipal e o Alvará de 

Licença Municipal.  

 

Ao verificar novamente o texto editalício, foi possível comprovar a veracidade 

das afirmações do Impugnante, no que tange ao excesso de documentos. O artigo 

mencionado no parágrafo acima é claro em dizer em seu caput que “a documentação 

relativa a qualificação técnica limitar-se-á a:” fazendo menção aos documentos que 
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poderão ser cobrados para comprovação de qualificação técnica, cujos documentos acima 

mencionados não se enquadram no texto. 

 

No entanto, mesmo que não se enquadrem na relação de documentos do art. 30 

da Lei 8.666/93, tais documentos não podem ser dispensado para resguardar o Município no 

momento da contratação, exceto as notas fiscais que só serão cobradas para fins de 

pagamentos.  

 

Sendo assim, não se pode exigir no momento da habilitação, ante a necessidade 

destes no momento da assinatura do contrato, visto que o objeto da presente licitação é 

complexo, tendo eventos em todas as fases como seu produto final. 

 

O Município de Pinheiros costuma promover no mínimo dois eventos de grande 

porte por ano, eventos estes quais são necessários o uso de banheiros químicos e uma série 

de equipamentos, necessitando a empresa que for contratada comprovar sua capacidade para 

desenvolver tal tarefa, por isso a necessidade de exigência dos alvarás.  

 

Além do mais, estes mesmos eventos supracitados exige-se ao Município que 

sejam apresentados ART’s – Atestados de Responsabilidade Técnica, sendo que tais 

atestados passam a ser de responsabilidade da empresa contratada, por estar dentre as 

obrigações descritas no edital.  

 

Deste modo, dá-se parcial provimento ao tópico mencionado, para alterar o texto 

editalício o momento da cobrança dos referidos documentos, passando da habilitação do 

certame para a fase contratual, com exceção das notas fiscais, que somente serão cobradas 

dos serviços prestados ao Município para fins de pagamento. 

 

Concernente ao tópico “4 – Divergência de Informações – fase recursal”, o 

Impugnante afirma que no item 12.1 do edital é dito que será concedido prazo de três dias 

após a publicação da ata da sessão para interposição de recurso e, no item 12.2 já diz que 
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somente poderão se manifestar em recurso aqueles que se manifestarem no ato da sessão, 

apontando tal fato a divergência. 

 

Todavia, o que ocorreu no momento da alegação por parte do Impugnante foi 

uma falta de interpretação do texto editalício, talvez motivado pela ânsia de impugnar para 

atingir seu objetivo final, passou por desapercebido que no item 12.1 em sua primeira frase é 

dito que: “declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer”. Para somente após mencionar a questão do prazo, ou 

seja, o prazo de três dias após a publicação da ata da sessão é apenas a contagem do prazo 

concedido no inciso XVIII, do art. 4º, da Lei 10.520/02. 

 

Desta feita, manifestado o interesse em recorrer por qualquer licitante, inicia-se a 

contagem do prazo de três após a publicação da ata da sessão. Não havendo divergência 

alguma no caso, motivo pelo qual julgamos IMPROCEDENTE o referido tópico.   

 

Por derradeiro a Impugnante afirma no tópico “5 – Condições de Pagamento – 

Exigência de Documento” que é exigido no edital documentos que a lei não permite, visto 

que a legislação é clara em permitir a exigência apenas daquilo que nela é taxado. Sendo tais 

documentos relativos a comprovação de regularidade fiscal dos sócios da empresa licitante.  

 

Deste modo, por estar comprovado que o texto editalício de fato contém tais 

exigências, julgamos PROCEDENTE o pedido para retirar tal exigência do mesmo, 

permanecendo devida a cobrança apenas referente a comprovação de regularidade 

fiscal apenas da empresa, não se estendo aos sócios.  

 

Assim, saneados todos os vícios e esclarecidos os pontos obscuros, dou parcial 

provimento aos pedidos elencados na impugnação, mantendo a data de abertura inalterada, 

visto que as modificações aqui apresentadas em nada alteram a formulação das propostas 

dos licitantes. 
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Intime-se a empresa do resultado desta Decisão e publique-a nos veículos 

necessários.  

 

Pinheiros – ES 04 de junho de 2019. 

 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 
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