
ILUSTRISSIMA AUTORIDADE RESPONSAVEL PELA ANALISE DO EDITAL DO 
PREGAO PRESENCIAL N° 1/2022 DA FACULDADE DE DIREITO DE SAO 
BERNARDO DO CAMPO 

Ref.: PREGAO PRESENCIAL N° 1/2022 

ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI, pessoa juridica de direito 

privado, com sede na rua Flamengo, 38 —Chacara California — Sao Paulo - SP, inscrita 

no CNPJ/MF: sob n.° 20.522.050/0001-46, vem mui respeitosamente a presenga de V. 

Sas., por seu procurador ao final indicado, com fundamento no item 18.1. do 

Instrumento Convocatdrio e, também, no artigo 41, paragrafo 2°, da Lei Federal n° 

8.666/93, apresentar sua 

IMPUGNACAO 

face ao Edital da licitagao em epigrafe, o que faz consoante as razdes a seguir 

expostas, requerendo seu recebimento e regular processamento. 

  

  
1. DO CABIMENTO 
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Consoante a parte preambular do _ referido instrumento 

convocatorio, o certame é fundamentado pelas normas da Lei Federal n.° 10.520/2002, 

com aplicagao subsidiaria na Lei Federal n.° 8.666/93, sendo que a presente 

impugnacao tem cabimento na forma do art. 41, paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/93 

“Art. 41. A Administragado nao pode descumprir as normas e 
condigées do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

[x] 
§ 20 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de 
licitagao perante a administragao 0 licitante que nao o fizer até o 
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitag4o em concorréncia, a abertura dos envelopes com as 
propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a 
realizagao de leilao, as falhas ou irregularidades que viciariam 
esse edital, hip6tese em que tal comunicagao nao tera efeito de 
recurso.” 

Visando igualmente atender as exigéncias constantes no 

Instrumento Convocatdério, em relagao a tempestividade, o qual estabelece, em seu 

item 8.4., que as impugnagdes devem ser feitas até 02 (dois) dias Uteis antes da data 

fixada para a abertura da sessdo publica e considerando que a data desta esta marcada 

para o dia 31/03/2022, resta hialina a tempestividade da presente, motivo pelo qual 

deve ser RECEBIDA e devidamente PROCESSADA, e como se vera a seguir, 

INTEGRALMENTE PROVIDA. 

  

  
2. DOS FATOS 

  
  

A empresa Impugnante tomou conhecimento do aludido Edital, 

que tem como escopo a “contratagao de empresa especializada na prestagao de 

servig¢os gerais, com fornecimento de mao de obra terceirizada, no regime sob 

demanda, com seus respectivos fardamentos e EPI’s.” 
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Contudo, essa Impugnante ao analisar os itens editalicios 

constatou ilegalidade que cerceia a competi¢ao no presente certame, conforme sera 

explicitado. Assim, 0 presente Edital deve ser reformado. 

Ora, sabe-se que a Administragao Publica tem a obrigagao de 

licitar, e, para tanto, elabora os termos editalicios os quais as empresas licitantes bem 

como a propria Administragado devem cumprir, nos estritos moldes da legislagao 

correlata. 

Desta feita, as. exigéncias do Edital nao devem e nao podem 

restringir o carater competitivo do certame, haja vista que se deve ampliar a 

competicao, como dito. 

Desta maneira, a Ilmpugnante, verificando a_ flagrante 

restritividade e ilegalidade constante no Edital em exame, vem requerer que o presente 

Instrumento Convocatério seja imediatamente revisado e adequado aos termos legais 

previstos na Lei que rege as Licitagédes e Contratagées Publicas. 

  

  
3. DO MERITO 
  

Ao analisar os itens do Edital em questao, verifica-se a existéncia 

de ilegalidade que macula o certame, bem como afronta principio que rege as licitagdes 

e contratagées publicas, em especial ao principio da competitividade. 

A Administragao, a fim de assegurar a igualdade entre os licitantes 

e garantir a ampla competicao entre os mesmos, deve, antecipadamente, elaborar o 

instrumento convocatorio que fixe as regras para a participacao dos interessados, 
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limitando-as de acordo com as necessidades indispensaveis a perfeita execugao do 

objeto, especialmente no tocante as condigées de habilitagao. 

DESTA FORMA, CABE A ADMINISTRAGAO, AO ELABORAR 

O EDITAL SER IMPARCIAL, DE MODO A FAZER SOMENTE EXIGENCIAS 

COMPATIVEIS COM O OBJETO LICITADO, SOB PENA DE RESTRINGIR O 

CARATER COMPETITIVO DO CERTAME. 

Fica clara que a regra é a participagao do maior numero possivel 

de licitantes, devendo o edital ser parcimonioso e criterioso ao fixar os requisitos, a fim 

de preservar a igualdade e a competi¢ao.no certame, mas cuidando para nao restringir 

de forma ilegal este. 

O ponto que merece reforma no presente Instrumento 

Convocatorio € o seu item 2.2, que trata da condigao de participagao ao determinar 

que empresas “Suspensas temporariamente para licitar e/ou impedidas de 

contratar com a Administragao Publica, nos termos do inciso Ill, do artigo 87, 

da Lei Federal n° 8.666/93, do artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02 e da Sumula 

n° 51 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.” nao poderao acudir ao 

certame. 

Isto porque, denota-se um completo desacerto em tal item se 

confrontado o art. 7° da Lei 10.520/02, que revela a abrangéncia da penalidade de 

impedimento, que vale ser transcrita: 

Art. 7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, nao..celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentag@o falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execugdo de seu objeto, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar- 
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se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de 
licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal OU 
Municipios e, sera descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominagées legais. 

Denota-se de forma cristalina que no dispositivo de lei o 

legislador utilizou a_expressao “OU” verificando de forma _inexoravel que a 
      

punigado pode recair sobre a Unido OU Estados OU Municipios, de forma que 
  

citado item, viola tal raciocinio! 
  

O E. Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, inclusive ja 
    

sumulou tal entendimento: 
  

SUMULA N° 51 - A declaragao de inidoneidade para licitar ou 
contratar (artigo 87, IV da Lei n° 8.666/93) tem seus efeitos 
juridicos estendidos a todos os érgaos da Administragao Publica, 
ao passo que, nos casos de impedimento e suspensao de 
licitar e contratar (artigo 87, Ill da Lei n° 8.666/93 e artigo 7° da 
Lei n° 10.520/02), a medida repressiva se restringe a esfera de 
governo do 6rgao sancionador. 90 nosso 

  

  

    

  

Ainda, vale ser transcrito que o E. Tribunal de Contas da Uniao 

também detém tal questao como pacificada conforme se comprova na transcrigao do 

singular acordao 2530/2015, cujo relator foi o Ministro Bruno Dantas: 
  

Trata-se de embargos de declaragao opostos pela [empresa] em 
face do Acérdaéo 1.835/2015-TCU-Plenario (Relagéo 34/2015- 
TCU-Plenario), o qual trata de representagao a respeito de 
possiveis irregularidades ocorridas no _ pregdo_ eletrénico 
14000276/2014-ECT/DR/MG, cujo objeto 6 a prestagéo de 
servigo de manutengao preventiva e corretiva em equipamentos 
de climatizagao, com valor estimado total de R$ 505.125,00 por 
ano. 
2. Nesta assentada, a embargante aduz que o Acérdao 
1.835/2015-TCU-Plenario padeceria de contradi¢gao, pois, no seu 
entender, "soa mais razoavel interpretar o artigo 7° da Lei 10.520 
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considerando-se a mesma abrangéncia do inciso III do artigo 87 
da Lei 8.666, a nao ser que haja a declaragao de inidoneidade, 

hipdétese em que haveria abrangéncia semelhante a constante do 
inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666". 

[..J 
6. A questao da abrangéncia das penalidades previstas_ no 
art. 87 da Lei 8.666/1993 e no art. 7° da Lei 10.520/2002 esta 
atualmente _pacificada_nesta_ Corte. Questao_idéntica_foi 
recentemente ___discutida__no _Acérdao _ 2.081/2014-TCU- 
Plenario, relatado pelo Min. Augusto Sherman Cavalcanti. 
7. Naquela ocasiao, assim como nesta, restou assente que 
inexiste paralelismo de entendimento entre os dispositivos. Os 
dispositivos estao inseridos em leis diferentes e tratam do assunto 
dando tratamento. diferenciado em_ cada _ situagao. 
8. No meu entender, a Lei 10.520/2002 criou mais uma sancao 
que pode integrar-se as previstas na Lei 8.666/1993. Se pode 
haver_integracao, nao ha _antinomia. A meu ver, o 
impedimento de contratar e licitar com o ente federativo que 
promove _o pregao e fiscaliza_o contrato (art. 7° da Lei 
10.520/2002) seria pena mais rigida que a mera suspensao 
temporaria de participacao em licitag¢ao e impedimento de 
contratar com um 6rgao da Administracao (art. 87, inciso Ill, 
da_Lei_ 8.666/1993) e mais branda que a declaracao de 
inidoneidade__para__licitar_ou__contratar_com_toda_a 
Administragao Publica (art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993). 
9. Tal entendimento possui amparo em diversas deliberagées 
apontadas pelo Acérdao 2.081/2014-TCU-Plenario e pela unidade 
instrutiva, como, por exemplo, os Acérdéos 3.243/2012, 
3.439/2012, 3.465/2012, 408/2013, 739/2013, 842/2013, 
1.006/2013, 1.017/2013, 2.073/2013, 2.242/2013, 2.556/2013 e 
1.457/2014, todos do Plenario. 
10. Verifica-se, entéo, que as alegagédes apresentadas na 
representagaéo foram analisadas pela unidade técnica na 
instrugao de mérito e adotadas pelo Relator e pelo Colegiado no 
Acérdao 1.835/2015-TCU-Plenario, nao caracterizando qualquer 
contradig&ao o fato de nao terem sido adotadas as teses e 
interpretagées preferidas pela embargante. 

    

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

    

Lembrando-se que é certo que a jurisprudéncia e entendimentos 

do TCU, DEVE ser obedecida por esse 6rgao licitador, consoante sua sumula de n° 

222: 
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As Decisées do Tribunal de Contas da Unido, relativas a 
aplicagdo de normas gerais de licitagao, sobre as quais cabe 
privativamente a Unido legislar, devem ser acatadas pelos 
administradores dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios. 

  

  

  

  

  

A corroborar temos o mesmo entendimento na doutrina, para 

tanto pingamos o entendimento de um dos maiores administrativistas em licitagoes 

publicas em atividade no Brasil - Marcal Justen Filho - em sua obra especifica que 

analisa a Lei 10.520/02. Vejamos: 

“ 

a  utilizagao da ~ preposig¢ao ‘ou’ indica disjungao, 
alternatividade. Isso significa que a punicao tera efeitos na 
Orbita interna do ente federativo que aplicar a sancao. Logo e 
considerando o enfoque mais tradicional adotado a propésito da 
sistematica da Lei 8.666, ter-se-ia de reconhecer que a sangao 
prevista no art. 7° da Lei do Preg&o consiste em suspensdéo do 
direito de licitar e contratar. Nao 6 uma declaragéo de 
inidoneidade. Portanto, um sujeito punido no ambito de um 
Municipio nao teria afetada sua idoneidade para participar de 
licitagao promovida na 6rbita de outro ente federal.” &" "°ss0. 
(Pregao — Comentarios a Legislagao do Preqgao Comum e 
Eletronico — Dialética 4°Ed. — p.193 

  

    

  

  

    

  

    

O Desembargador Jessé Torres e a professora Marinés 
  

Restelatto também discorrem sobre o tema: 

“OS EFEITOS DA SANCAO DE IMPEDIMENTO PREVISTA NO 
ART. 7° DA LEI ACIMA CITADA SAO RESTRITOS A ORBITA 
INTERNA_DO ENTE FEDERATIVO_A_QUE PERTENCE O 
ORGAO OU A ENTIDADE SANCIONADORA. Ilustra-se: 
A aplicagao de sangao de impedimento por érgao ou entidade da 
Administragao Publica federal, com supedaneo no art. 7°, tornao 
licitante ou o contratado impedido de licitar e contratar com a 
Unido, o que quer dizer: impedido de licitar e contratar com todos 
os seus 6rgaos respectivamente subordinados, bem como com as 
entidades vinculadas, nomeadamente, autarquias, fundagées 
publicas, empresas pUublicas e sociedades de economia mista, 
além do descredenciamento do licitante ou do contratado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). 
O licitante ou contratado impedido, nessas condicgées, nao estara 
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proibido de participar de licitagées e contratar com orgaos e 
entidades da Administragao Publica estadual, municipal ou do 
Distrito Federal. - 
A UTILIZACAO DA CONJUNCAO “OU” NO TEXTO DO ART. 7° 
INDICA _ALTERNATIVIDADE, O QUE FUNDAMENTA_A 
INTERPRETACAO DE QUE A PUNICAO DEVA TER SEUS 
EFEITOS RESTRITOS A_ORBITA_INTERNA DO ENTE 
FEDERATIVO EM QUE A SANCAO FOI APLICADA. 
O elemento historico fortalece essa compreensdo. E que a 
referéncia, no dispositivo, a todos os entes federativos (Uniao, 
Estados, Distrito Federal ou Municipios) deve-se ao fato de que a 
Lei n° 10.520/02, quando convertida de Medida Proviséria em lei 
ordinaria, ja estava corretamente adaptada a competéncia 
legislativa geral estatuida pelo art. 22, XXVII, da Constituigao 
Republicana de 1988. Tal adaptagdo corrigiu o equivoco original, 
quando a modalidade fora criada por Medida Provisoria, com a 

pretensdo de regrar apenas contratagdes federais. Visite-se, a 
respeito, o texto do art. 7° da Medida Proviséria n° 2.026/2000, 
verbis: “Quem fizer declaragado falsa ou deixar de apresentar a 
documentagao exigida para o certame ficara impedido de 
contratar com a Uniao, e, se for o caso, sera descredenciado no 
SICAF, pelo prazo.de até cinco anos, sem prejuizo das multas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominagées legais”. 
grifo nosso 

  

    

    

  

  

(Responsabilidade do contratado na administragao de compras, 
servig¢os e obras. Forum de Contratagao e Gestao Publica — 
FCGP, Belo Horizonte, ano11, n.122, fev. 2012) 

Demonstra-se, assim real a necessidade da suspensado e 

reforma do item guerreado, de forma a obedecer aos ditames legais, permitindo 

que empresas sancionadas com a penalidade de impedimento com outros é6rgaos 

possam participar do referido certame. 

  

  
4. DOS PEDIDOS 

  
  

A luz do expedido, nao restando a menor duvida de que o Edital 

ora combatido contém macula que o desvirtua de sua finalidade e o tornam ilegal, 
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requer a Impugnante seja a presente IMPUGNACAO RECEBIDA E JULGADA 

TOTALMENTE PROCEDENTE, para que se determine a reforma do presente 

Instrumento Convocatério, adequando-o aos termos legais e ao entendimento do 

Tribunal de Contas da Uniao, reabrindo-se © prazo para apresentacgao das propostas, 

através de nova publicagao, nos termos do artigo 21, paragrafo 4° da Lei Federal n° 

8.666/93. 

Caso nao seja este o entendimento de V. Sa., requer-se o 

encaminhamento da presente impugnag¢ao a Autoridade Superior, para que aprecie seu 

mérito. 

Nestes termos, 

P.E. Deferimento. 

Sao Paulo, 29 de marco de 2022. 

4 

aVee, 
IALY TERCEIRI EIRELI 

Blanca Rodrigues 
RG: 53.654.513-3 

CPF: 512.180,568-35 
Especialy Terceirizag3o Eireli 
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