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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO Nº 174/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N.º: 028/2021 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de cantina, 

limpeza, gêneros alimentícios e outros materiais de consumo, conforme especificações 

constantes no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. 

 

Wilson Ribeiro da Silva 13492766854, com sede na Rua Vitalino dos Santos, nº 

204, Parque Savory City, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ MF sob nº 27.674.598/0001-

50, apresentou impugnação ao Edital do Pregão Presencial acima mencionado.   

  

 

I - DA TEMPESTIVIDADE  

O edital prevê a possibilidade de impugnação conforme previsão legal, em seu 

item XI: 

XI – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
11.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei n° 8.666/93, devendo protocolar 
o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, nos termos do artigo 41, § 
1º, da Lei 8.666/93. Decairá o direito de impugnar os termos do 
edital de licitação o licitante que não o fizer até o 2º dia útil, que 
anteceder a data para abertura dos envelopes com as propostas, 
nos termos do artigo 41, § 2º, da Lei 8.666/93.  

 

Sobre a forma da contagem de prazos em impugnação a licitação, vejamos o que 

dispõe em exemplo hipotético (apesar da coincidência dos dias), o jurista Jorge Ulisses 

Jacoby Fernandes:  

(...) 

A contagem do prazo para impugnação se faz com a observância 

da regra geral do art. 110 da Lei nº. 8.666/93, tendo por termo inicial 
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a data estabelecida para o dia da apresentação da proposta.  

(...)  

O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e, na forma da 

contagem geral de prazos, não se computa o dia do início. O 

primeiro dia da contagem regressiva é o dia 18; o segundo, o dia 

17. Portanto, até o dia 16, último minuto do encerramento do 

expediente no órgão, poderá o licitante e qualquer cidadão 

impugnar o Edital ou requerer esclarecimentos.  

 

A presente impugnação foi recebida por correios em 17/11/2021. A data para a 

abertura dos envelopes é 19/11/2021. O 2º dia útil anterior à data de abertura dos 

envelopes é 16/11/2021. Portanto, a presente impugnação ao edital é INTEMPESTIVA.  

Contudo, em observância ao princípio de autotutela da Administração, passa-se 

à análise do mérito da petição interposta. 

 

 

II – DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS 

A impugnante alega que ao analisar o edital encontrou diversos vícios em sua 

composição, como a falta de AFE para os licitantes interessados em ofertar materiais de 

limpeza, cosméticos, fraldas e correlatos.  

Alega também que o procedimento licitatório deve ser suspenso, o edital 

retificado, com exigência que na fase de habilitação, os interessados apresentem Alvará 

Sanitário e da Anvisa para os produtos acima citados. 

 

 

III - DA LEGITIMIDADE DO IMPUGNANTE 

No envelope em que foi entregue a impugnação, consta como remetente 

“WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME.” cujo endereço de remetente é 

“Rua Jacson Passos, nº 88, Goiânia, Belo Horizonte /MG – CEP: 31.960-400”.  

Já na peça de impugnação, aparece como impugnante “Wilson Ribeiro da Silva 
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13492766854, com sede na Rua Vitalino dos Santos, nº 204, Parque Savory City, São 

Paulo/SP, inscrita no CNPJ MF sob nº 27.674.598/0001-50”. 

Contudo, ao apresentar a impugnação, o impugnante não apresentou Contrato 

Social, assim como quaisquer outro documento hábil a comprovar sua legitimidade como 

parte impugnante. 

Dessa forma, não há legitimidade pela parte do impugnante para propor está 

impugnação.  

 

 

IV- DA ANÁLISE DO PEDIDO 

Em que pese as tentativas do impugnante, em incluir na licitação na modalidade 

Pregão, a exigência de comprovação de qualificação técnica é facultativa. 

Vejamos o que estabelece a Lei 10.520/00 (Lei do Pregão): 

 

 Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados e observará as seguintes regras:  
(...) XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante 
está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade 
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 
comprovação de que atende às exigências do edital quanto à 
habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;”  

 

Portanto, para realização da licitação na modalidade pregão é obrigatória a 

comprovação de habilitação fiscal e trabalhista, e facultativa a exigência de comprovação 

de qualificação técnica.  

Vejamos o que dispões o jurista Marçal Justen Filho sobre o tema:  

 

“Não se olvide que adotar requisitos complexos para habilitação 
importaria, na sistemática do pregão, dar oportunidade a uma 
litigiosidade indesejável. A inversão de fases de habilitação e 
julgamento destina-se a agilizar o certame. Tendo obtido oferta 
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satisfatória, seria extremamente problemático remeter a 
Administração a uma desgastante disputa acerca da idoneidade do 
licitante. Lembre-se que restringir o cabimento do pregão ao 
fornecimento de bens e serviços comuns significa, em última 
análise, reconhecer a desnecessidade de requisitos de habilitação 
mais severos. Ou seja, não foi casual a reserva do pregão apenas 
para bens e serviços comuns. Como esses bens estão disponíveis 
no mercado, segundo tendência padronizadas, presume-se não 
apenas a desnecessidade de maior investigação acerca do objeto. 
Também se pode presumir que serviços comuns não demandam 
maior especialidade do fornecedor. Logo, os requisitos de 
habilitação podem ser os mínimos possíveis”. (Em “Pregão 
Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico”, Ed. 
Dialética, 2001, p. 77).  
 

Considerando que a exigência de qualificação técnica em pregões é facultativa 

não há que se falar em retificação do edital pelas razões apresentadas pela impugnante, 

haja vista que não há disposto na Lei que rege os pregões a obrigatoriedade de se incluir 

exigência de qualificação técnica.  

Além disso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Guanhães, não é 

agência fiscalizadora de vigilância sanitária. O SAAE não tem competência e nem mesmo 

conhecimento técnico para fiscalizar dessa forma as empresas interessadas em 

participar do certame.  

Para isso existem órgãos de fiscalização detentores dessa competência, como 

bem colocado na peça apresentada, “Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação 

em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco 

à saúde pública. (Lei 9.782/99)” 

Assim, empresas que descumprirem obrigações legais nas atividade em que 

atuam serão fiscalizadas e penalizadas pelo ente que possui prerrogativa para tal.  

Em caso de descumprimento das obrigações que serão firmadas com esta 

Autarquia em decorrência de ser vencedora do presente processo licitatório, poderá 

também sofrer as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 c/c com o art. 

87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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V- DA DECISÃO 

Diante do exposto, além de intempestiva e da ilegitimidade do representante, 

conhece-se o mérito e julga-se totalmente IMPROCEDENTE, pelos fatos narrados acima. 

Mantém-se o andamento do pregão presencial 028/2021 em seus termos 

originais, bem como o dia 19 de novembro de 2021, às 08h30min (horário de Brasília), 

para a realização da sessão pública.  

 

Guanhães, 18 de novembro de 2021. 

 

 

 

Thatiana Soares da Silva 

Pregoeira 

Arnaldo Andrade de Sá 

Equipe de Apoio 

 

Robson Barbosa 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

André Leal Rodrigues 

Equipe de Apoio 

Graziele Chaves Pereira 

Equipe de Apoio 

 


