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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO SETOR DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU ESTADO DO PARÁ 

 

REF.:  EDITAL Nº 002/2020 – CPL/PMM  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 201903200024 - CPL/PMM  

FORMA ELETRÔNICA 

 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL  
 

Á empresa, H J J COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP, signatária, inscrita no 

CNPJ sob o Nº 15.063.056/0001-62, sede na Av. Abiurana nº 109, Lote 44 Área Especial – Bairro: 

Mauazinho – CEP: 69075 – 705 – Manaus - AM, por seu representante legal, Sr. HARLEY SOUZA DE 

OLIVEIRA, portador do CRC/PA nº 010211/0-8 e do CPF: 278.723.002-49, vêm, respeitosamente, com 

fundamento no Artigo 41, § da lei n.º 8.666/1993, interpor IMPUGNACÃO AO EDITAL DE LICITACÃO, 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

1. DA TEMPESTIVIDADE:  

A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de Abertura agendada para o dia 04 de março de 

2020, às 10hOOmin. O edital de licitação estabelece no item 21.1 o prazo para a interposição de 

impugnação, conforme se transcreve: 

 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada 

para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. A 

impugnação poderá ser realizada somente no 

sistema eletrônico.  

 

 

Levando-se em conta o prazo estabelecido e considerando-se que a data fixada para recebimento 

das propostas é dia 04 de março de 2020.  

Logo o prazo para interposição de Impugnação encerra-se em 02 de março de 2020. Em face do 

exposto, deve ser a presente plenamente tempestiva. 

2. DOS FATOS IMPUGNADOS: 

 Foi publicado o EDITAL Nº 002/2020 – CPL/PMM -  PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 

201903200024 - CPL/PMM   , tipo Menor Preço, pela Prefeitura Municipal de MOJU, representada neste 

ato por seu Pregoeiro Oficial com a realização do referido certame no dia 04 de março de 2020, com a 
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abertura do certame as  10hOOmin, tendo o respectivo Pregão o objeto de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO 

DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM 

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOJU/PA. 

Todavia, dentro dos possíveis pedidos elaborados no EDITAL Nº 002/2020 – CPL/PMM -  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 201903200024 - CPL/PMM, do referido processo licitatório, foi exigido 

no (10.11.10), (10.11.11), (10.12.3) e (10.12.4) a obrigação dos licitantes para aceitação da proposta, nos 

seguintes termos. Passo a transcrever: 

 

 
Apresentar a especificação do produto ofertado na proposta, com o 
nome do princípio ativo, o laboratório produtor, marca procedência, 
número de registro junto à ANVISA/MS, a forma farmacêutica, a 
dosagem, volume e embalagem, tal qual especificações dispostas na 
tabela referência, não sendo aceita qualquer alteração destas 
especificações.  
 
Apresentar Certificados de Registros vigentes dos produtos junto ao 
Ministério da Saúde (identificando o item em cada registro de acordo 
com sua proposta), através de Publicação do registro no DOU, onde 
conste o produto e o cabeçalho identificando a portaria que registrou 
o produto, devendo ser destacado com caneta marca texto cada item 
correspondente ao (s) lote(s) arrematado(s). 
 
Apresentar a Certidão de Boas Práticas do Laboratório dos itens 
ofertados, verificar validade. 
 
Declaração de Adimplência junto ao município, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, para certificar a inexistência de pendências da 
licitante quanto à inexecução ou irregularidades de fornecimentos 
anteriores.  
Parágrafo Único:A emissão das Declarações de Adimplência 
obedecerá aos procedimentos e horários de funcionamento para 
solicitação e expedição da Secretaria de Saúde. As informações para 
pedido e emissão poderão ser obtidas através do e-mail: 
michelgarcia.pa@hotmail.com. Sob a gerência do Secretário de 
Saúde. 

 

 Contudo, foi detectada no edital de licitação uma falha relativa a essas exigências, como já 

decidiu por inúmeras vezes o TCU e demais tribunais.  

 No entanto, nos termos do art. 30 , 11, da Lei 8.666 /93 a documentação relativa à qualificação 

técnica se limitará à "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos". 

mailto:michelgarcia.pa@hotmail.com
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 No art. 44 da Lei 8.666 /93 o mesmo diz: No julgamento das 

propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 

objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem 

contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

 § 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério 

ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa 

ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes. 

 
 

 Senão vejamos: 
                    DECISÕES REITERADAS DO TCU: 

 
TCU - 01724620065 (TCU) Data de publicação: 11/06/2008 Ementa: REPRESENTAÇÃO. 
LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CERTAME. OITIVA. 
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS ANTES DA FASE DE JULGAMENTO. 
ILEGALIDADE. POSSIVEL RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE DO CERTAME. 
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA ANTE A PERDA DE OBJETO. 
DETERMINAÇÕES CORRETIVAS. A exigência de amostras a todos os licitantes, na fase de 
habilitação ou de classificação, além de ser ilegal, pode impor ônus excessivo aos licitantes, 
encarecer o custo de participação na licitação e desestimular a presença de potenciais 
interessados. 

 
TCU 00084420076 (TCU) Data de publicação: 15/08/2007 Ementa: REPRESENTAÇÃO. 
LICITAÇÃO. PREGÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS ANTES DA 
FASE DE LANCES. JULGAMENTO SUBJETIVO. RESTRIÇÃO AO ALCANCE DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE 
PRAZO PARA ANULAÇÃO DE ATO. Na modalidade pregão, é vedada a exigência de 
apresentação de amostras antes da fase de lances, devendo a obrigação ser imposta 
somente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. 
 
TRF-1 - REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA REOMS 36022 DF 
2008.34.00.036022-2 (TRF-1) Data de publicação: 18/04/2012 Ementa: ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. OBRIGATORIEDADE DE 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS DO PRODUTO JUNTO COM OS ENVELOPES DE 
PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 30, ", da lei 8.666 /93 a 
documentação relativa à qualificação técnica se limitará à "comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos". II - Em sendo assim, não se afigura razoável exigir a apresentação de amostras 
do produto junto com os envelopes de proposta e documentação, sob pena de restringir o 
número de participantes da licitação e, consequentemente, obstar a seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública. III -  Remessa oficial desprovida. Sentença 
confirmada 

    Segundo o § 1 0 , inciso l, do art. 3 0da lei no 8666/93, é vedado aos funcionários Públicos: 

l. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, clausulas ou condições, que 

comprometam, restrinjam, ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferencias 
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ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio da licitante ou qualquer outra 

circunstancias impertinentes ou irrelevante para o especifico objeto do contratado. 

Também temos a orientação da Anvisa, órgão regulador, onde determina que o referido não 
é obrigatório. 

5. O Certificado de Boas Práticas de Distribuição elou Armazenagem é obrigatório para o 
funcionamento de uma empresa? 

Não. As empresas produtoras de produtos sujeitos à vigilância sanitária devem, 

obrigatoriamente, cumprir com as Boas Práticas, seguindo os procedimentos e práticas 

estabelecidos em normas específicas da Anvisa. Entretanto, não é obrigatório que as empresas 

tenham Certificado de Boas Práticas para o seu regular funcionamento. 

http://portal.anvisa.gov.br/registroseautorizacoes/empresas/cbpda/informacoes-gerais Extraído no 

dia 03/05/2018. 

 Quanto a exigência de Certidão de Boas Práticas do Laboratório dos itens ofertados, verificar 

validade, tal exigência é totalmente descabida, onde os materiais adquiridos por se tratar de medicamentos, o 

fabricante dos mesmos tem que está em total acordo com a legislação vigente e não necessário que o 

distribuidor como é no nosso caso, tenha que apresentar o documento do fabricante, tornando esta licitação 

totalmente ilegal e direcionada para algumas empresas e laboratórios. 

Dessa forma conclui-se que a documentação necessária à habilitação e nas propostas de preços em 

processos licitatórios deve-se limitar ao rol fixado entre o artigo 28 e 31 da Lei de Licitações, não constando os 

Certificados de Boas práticas emitidos e outras exigências que ferem diretamente o caráter competitivo do certame. 

A apresentação desses certificados e documentos não se mostra como razoável, uma vez que não garante 

a qualidade dos produtos ofertados, não tem potencial de prevenir danos à saúde pública e ao Erário. 

Dessa forma, a exigência de Certificados de Boas práticas  e documentos para fins de proposta nesse edital 

acima citado, dos interessados que desejem contratar com a Administração Pública não possui amparo legal, razão 

pela qual é indevida sua exigência nos procedimentos licitatórios para a aquisição de medicamentos, insumos 

destinados ao diagnóstico, equipamentos e materiais médico-hospitalares, onde a exigência de apresentação de tais 

documentos pois os mesmos causariam excesso de formalismo, onde tais exigências são para atrasar mais o 

certame pois se trata de licitação menor preço por item, e que é salutar ocorrer mais rápido possível para atender as 

necessidades do órgão senão vejamos as exigências excessivas servem tão-somente para comprometer a garantia 

constitucional de igualdade de condições a todos os concorrentes. 

 No caso em tela, ver-se-á que as exigências editalícias, extrapolam a Lei das Licitações.  

 Para o saudoso e insigne HELY LOPES MEIRELLES, “o princípio da legalidade é o princípio basilar de 

toda Administração Pública. Significa que toda atividade administrativa está sujeita aos mandamentos da lei e deles 

não pode se afastar ou desviar, sob pena de invalidade”. (In Licitação e Contrato Administrativo, Malheiros, 12ª 

Edição/1999, p 34).  

 No mesmo sentido afirma o ilustre MARÇAL JUSTEN FILHO:  

http://portal.anvisa.gov.br/registroseautorizacoes/empresas/cbpda/informacoes-gerais%20Extraído%20no%20dia%2003/05/2018
http://portal.anvisa.gov.br/registroseautorizacoes/empresas/cbpda/informacoes-gerais%20Extraído%20no%20dia%2003/05/2018


 

Av. Abiurana nº 109, Lote 44 Área Especial – Bairro: Mauazinho – CEP: 69075 – 705 – e-mail: 
hjjcomercio2012@gmail.com – CNPJ: 15.063.056/0001-62 – Insc. Est. 05.397.333-0 – Fone: 91 – 3224-7465 – Manaus 

– AM 

 
“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade 

vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como 

regra) para a autoridade administrativa. A lei define 

as condições de atuação estabelecendo a ordenação 

(sequência) dos atos a serem praticados e impondo 

condições excludentes de escolhas pessoais ou 

subjetivas”. (In Comentário à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, Dialética, São Paulo, 

1999, p. 65).  

 O legislador pátrio, com sapiência instituiu dentre os princípios constitucionais, o da legalidade (art. 37, 

caput), estatuindo a vinculação ao princípio da legalidade também nas contratações públicas, determinando 

observância à lei de regência, que é a de n.º 8.666/93. 

 Assim, o aludido diploma legal, no art. 3º, estabelece como princípio fundamental também das licitações 

públicas, o da legalidade. Pela eficácia, nada pode fazer o Administrador Público, em tema de contratações, que 

contrarie a Lei n.º 8.666/93 e, em última instância, a Constituição Federal.  

 No preâmbulo do referido Edital de Licitação na modalidade pregão eletrônico, está estampada a 

regência legal – com base na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto n° 7.892/2013 

e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e demais alterações do Decreto nº 9.488/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em relação a qual, deverá o edital sofrer alterações de modo, ao mencionado 

dispositivo legal, se adequar, com ele se suprir, mas nunca de forma a restringir ou limitar as suas prescrições.  

 Nesse sentido, as cláusulas do ato convocatório devem ser interpretadas sempre em conjunto com a lei 

de regência, suporte da conduta do Administrador Público, nos termos da Constituição Federal.  

 É cediço que o processo licitatório está subordinado a princípios jurídicos rígidos, como o da isonomia, da 

executoriedade das leis sem discricionariedade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da 

publicidade. 

 Ao que se extrai do bojo do instrumento editalicio, que não pode coexistir numa licitação pública, eia, pois, 

são exigências descabidas, ilegais e absurdas, em tudo incompatíveis com o objeto da licitação e isso, à toda 

evidência, é o caso dos autos.  

 É consabido que o instrumento jurídico para afastar a arbitrariedade na escolha dos contratantes e a 

isonomia entre eles, a priori, significa tratamento igual para situações iguais e, por isso, as exigências constantes do 

edital são endereçadas a todos, indistintamente, que se disponham a concorrer ao objeto licitado. 

 Note-se que a natureza estritamente exaustiva dos artigos 30 e 31 da Lei n° 8.666/93, dando azo à 

Administração Pública, pois, somente poderá exigir os documentos expressamente ali elencados; nenhum a mais.  

 Por tudo isso, devem ser evitadas exigências excessivas. Reputa-se, portanto, a regra legal é exigir tão 

somente aquilo que consta nos artigos 30 e 31 da Lei n° 8.666/93.  
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 Desta forma, pela simples constatação direta da inexistência dessa exigência na LEI n. 8.666, DE 21 DE 

JUNHO DE 1993, LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, e no DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005, 

sendo, portanto, descabida a exigência contida nos itens supramencionados.  

 Mas mesmo com essa exigência não deve ser excessiva, tampouco discriminatória a ponto de impedir a 

competitividade do certame.  

 Isto é colocado pela Lei n.º 8.666/93:  

“Art. 3º (...) § 1º É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto 

do contrato;”   

 Desta forma, a legislação reprime exigências desnecessárias ou meramente formais.  

 Ao analisar também o artigo 30 da Lei 8666/93, Marçal Justem Filho, em sua obra Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, página 196, chegou à seguinte conclusão:  

“Exigências proibidas: Na linha de proibir cláusulas 

desarrazoadas, estabeleceu-se que somente podem 

ser previstas no ato convocatório exigências 

autorizadas na Lei (art. 30, parágrafo 5º). Portanto, 

estão excluídas tanto as cláusulas expressamente 

reprovadas pela Lei 8666 como aquelas não 

expressamente por ela permitidas.”  

 É também de expressivo valor a lição do Ministro HOMERO SANTOS:  

“Não basta que haja processo de licitação. O 

importante é que as contratações públicas de obras, 

serviços, compras, alienações, concessões, locações 

e demais negócios jurídicos sejam efetuados com 

absoluto respeito às normas que regem a coisa 

pública, como garantia que toda sociedade deseja no 

sentido de que a Lei, o interesse público e a 

probidade administrativa prevaleçam nessas relações 

administrativas” (in Licitação: Instrumento de 

Moralidade Administrativa, Seminário ECT, 

Maceió/AL, DOU de 31/12/91).  
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 Ao verificar o conteúdo da norma do art.41 da Lei 8666/93 o Magistrado Jessé Torres Pereira Júnior 

teceu o seguinte comentário:  

“Para que o edital vincule legitimamente a 

Administração e os licitantes necessários é que todas 

suas cláusulas e condições conformem-se aos 

princípios regentes da matéria e à lei, seguindo-se 

que o edital não é peça intangível, ao inteiro alvedrio 

da Administração.” (Comentários À Lei das Licitações 

e Contratações da Administração Pública, Jessé 

Torres Pereira Júnior).  

 Ao depararmos com o magistério de Hely Lopes Meirelles, “in” Direito Administrativo Brasileiro, Editora 

Revista dos Tribunais, destacamos o seguinte:  

 “No direito público, o que há de menor relevância é a 

vontade do administrador. Seus desejos, suas 

ambições, seus programas, seus atos, não tem 

eficácia administrativa no direito e na lei. Não é a 

chancela da autoridade que valida o ato e o torna 

obrigatório. É a legalidade a pedra de toque de todo 

Ato Administrativo.” (14ª Ed., pág.174) “O poder 

administrativo concedido à autoridade pública tem 

limites certos e forma legal de utilização...” (13ª Ed., 

pág. 89)  

 Assim sendo, não se pode, por amor à competição, deixar de prever requisitos que sejam pertinentes e 

relevantes ao atendimento do objeto perseguido, à luz do interesse público, porque não é essa a ratio legis, da 

mesma forma, é inquestionável que o dispositivo visa coibir a exigência infundada, dirigida exclusivamente a 

privilegiar alguns e afastar outros licitantes, sem qualquer justificativa.  

 Não resta dúvida, que se faz necessário estabelecer de forma clara e cristalina as questões levantadas, 

sobre pena da administração onerar indevidamente a contratação, ou inviabilizar a apresentação de proposta para os 

serviços ora licitados.  

 A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na Administração 

Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei 

não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode 

fazer assim, para o administrador público significa deve fazer assim.  

 Pelo que se vê, embora louvável, o zelo da administração não parece haver formulado solução adequada 

ao indisfarçável fim de impedir que o ato convocatório contenha cláusulas discriminatórias, que direcione a fase de 

PROPOSTAS rumo ao favorecimento de determinado licitante. Isso porque formula exigência de modo a proceder a 

exclusão antiisonômica de interessado ao certame. Resultado antagônico à finalidade da Licitação.  
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 Dessa maneira, qualquer exigência discriminatória capaz de limitar o universo de competidores e 

desnecessária ao regular cumprimento do objeto licitado, como é aquelas ora questionadas, será ilegal, conforme 

veementemente combatem doutrina e jurisprudência.  

 O caráter competitivo constitui um princípio essencial de toda licitação; não haverá licitação se, por 

qualquer razão, faltar a essa a competição, ficando a seleção da proposta mais vantajosa seriamente comprometida 

 O princípio da isonomia quanto aos licitantes é reflexo do princípio republicano, de que todos são iguais 

perante a lei. De modo específico, para a licitação, está indicado no art. 37, XXI, da CF. Em razão disso, vedam-se 

cláusulas ou condições que importem em distinções ou discriminatórias.  

 Em vista das considerações ora aduzidas, resta demonstrado, na esteira de fartas doutrina e 

jurisprudência de nossos Tribunais, que o Edital impugnado tem sua legalidade profundamente comprometida, em 

vista das exigências editalícias apontadas, que não se coadunam com os princípios norteadores da licitação 

consignados no artigo 3º da Lei 8.666/93, em especial os princípios da competitividade e da seleção da proposta 

mais vantajosa. 

 Quanto a exigência de Declaração de Adimplência junto ao município, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, para certificar a inexistência de pendências da licitante quanto à inexecução ou irregularidades de 

fornecimentos anteriores. Nossa empresa está se sentindo alijada do certame tendo em vista que, nossa sede é em 

Manaus, teríamos que deslocar um pessoal para a retirada da mesma, inviabilizando e onerando ainda mais os 

custos, até porque tal exigência não é feita nas Leis 8.666/93 e Lei 10.520/2002. 

 Diante dos fatos, deve ser analisada a respectiva impugnação do edital publicado Administração Pública 

Municipal, conforme demonstrado, bem como em analise aos princípios constitucionais que regem a administração 

pública. Pois em análise profunda, a exigência do edital ora impugnado, vai contra a LEGALIDADE, 

IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PESSOALIDADE E PUBLICIDADE. 

 Consagra ainda tais argumentos o Artigo 5°, inciso LIV e LV da Constituição Federal, a seguir transcrito: 

 

"Art. 5° CF Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes;" (grifo acrescentado) 

 

 Portanto, diante do exposto deve ser anulado o processo Licitatório e corrigido o edital elaborado para a 

respectiva licitação, com o respectivo adiamento da sessão do pregão presencial, haja vista necessidade de retificar 

o item referente a entrega das amostras, sendo este fixado em momento oportuno, como já decidido enumeras vezes 

pelo TCU. 
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 3. DO DIREITO APLICADO AO CASO CONCRETO 

 

 Inexiste dispositivo na 10.520/02 ou na 8.666/93 que regulamenta a exigência de tais 
documentos do objeto a ser contratado. Não há previsão legal, porém devido à constante utilização, 
tomou-se parte do sistema das compras governamentais. Todavia, a sua utilização deve ser tida como 
parcimônia/comedida, a fim de não restringir a competitividade. 

 EXIGÊNCIA DE CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DA ANVISA EM 

LICITAÇÕES PÚBLICAS 

A Portaria nº 2.814/1998 do Ministério da Saúde estabelece os procedimentos a serem observados 

pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando a 

comprovação da identidade e qualidade dos medicamentos. 

O art. 5º da Portaria estabeleceu requisitos para as compras e licitações públicas de medicamentos, in 

verbis: 

Art. 5° Nas compras e licitações públicas de medicamentos, realizadas pelos serviços próprios, e 

conveniados pelo SUS, devem ser observadas as seguintes exigências: 

I - Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal; 

II - Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação; 

III - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; 

IV - Certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, ou cópia da 

publicação no D.O.U. 

§ 1° No caso de produto importado é também necessária a apresentação do certificado de Boas Práticas 

de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção 

emitido pela autoridade sanitária brasileira, bem como laudo de análise do(s) lote(s) a ser(em) 

fornecido(s), emitido(s) no Brasil. 

§ 2° No caso de produtos importados, que dependam de alta tecnologia e que porventura não exista 

tecnologia nacional para os testes de controle de qualidade necessários, poderão ser aceitos laudos 

analíticos do fabricante, desde que comprovada a certificação de origem dos produtos, certificação de 

Boas Práticas de Fabricação bem como as Boas Práticas de Laboratório, todos traduzidos para o idioma 

Português. 

§ 3° Às empresas distribuidoras, além dos documentos previstos no caput deste artigo, será exigida a 

apresentação de declaração do seu credenciamento como distribuidora junto à empresa detentora do 

registro dos produtos, bem como Termo de Responsabilidade emitido pela distribuidora, garantindo a 

entrega dos mesmos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação.[7] 

https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn7
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Dessa forma, a exigência de apresentação de Certificado de Boas Práticas passou a ser requisito 

de habilitação técnica nas compras e licitações públicas de medicamentos, por força da Portaria MS nº 

2.814/1998. 

A qualificação técnica envolve o domínio de conhecimentos e habilidade teóricas e práticas 

necessárias à execução do objeto a ser contratado[8]. Por determinação contida no art. 37, XXI, da 

Constituição Federal, só podem ser impostas exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações[9]: 

“Art. 37. 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 

da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”[grifo nosso] 

A Lei nº 8.666/93 disciplinou a matéria limitando a atuação discricionária da Administração Pública. 

Em seu art. 30, fixou a documentação necessária para a comprovação da qualificação técnica, limitando 

aos quatro incisos do caput: 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 

que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.” [10] 

[grifo nosso] 

Observa-se que o caput do art. 30 da Lei nº 8.666/93 expressamente limita o rol de documentos 

referentes à comprovação da qualificação técnica que poderão ser exigidos dos licitantes. Portanto, os 

requisitos de qualificação técnica são considerados do tipo numerus clausus, possibilitando ainda que lei 

especial fixe outros requisitos para habilitação técnica. 

Apesar de obrigatório para o registro dos produtos para a saúde, não há lei que imponha a 

exigência dos Certificados de Boas Práticas da ANVISA como requisito para os procedimentos licitatórios 

de compra de produtos relacionados à saúde humana pela Administração. 

https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn8
https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn9
https://jus.com.br/tudo/processo
https://jus.com.br/tudo/licitacao
https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn10
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Como ensina Hely Lopes Meirelles[11], “na Administração Pública não há liberdade nem vontade 

pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o 

administrador público significa ‘deve fazer assim’”. 

Inexistindo determinação legal impondo a apresentação dos Certificados de Boas Práticas da 

ANVISA, sua exigência em licitações para aquisição de produtos de saúde é incompatível com o princípio 

da legalidade previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[…] 

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;[12] 

Por isso mesmo, representa exigência excessiva, comprometendo, restringindo ou frustrando o 

caráter competitivo do procedimento licitatório, violando o disposto no art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93: 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela 

Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

O Tribunal de Contas na União no julgamento do Acórdão n.º 392/2011-Plenário, sob a relatoria do 

Ministro José Jorge[13], entendeu que a exigência de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 

Controle emitido pela ANVISA para o fabricante de produtos ofende o princípio da legalidade além de não 

se revelar, na espécie, indispensável à garantia do cumprimento das obrigações a serem assumidas 

perante o órgão contratante, entre os quais não se incluem certificados de qualidade, conforme 

depreende-se o arresto a seguir ementado: 

Acordão : 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada 

pela empresa QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, CNPJ/MF 01.334.250/0001-20, em razão de 

possíveis irregularidades no edital do Pregão Presencial SRP nº 208/2010, realizado no âmbito do 

Ministério da Saúde, tendo por objeto o registro de preços para aquisição de kits de testes de 

https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn11
https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn12
https://jus.com.br/tudo/sociedades
https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn13
https://jus.com.br/tudo/registro-de-precos
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quantificação de RNA viral do HIV-1 em tempo real, no total de 1.008.000 unidades, bem como sua 

distribuição para as 79 unidades que compõem a Rede Nacional de Laboratórios (com previsão de mais 

quatro a serem instaladas), em todos os estados da Federação. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 237, inciso VII e 

parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/93, para, no 

mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. negar o pedido de suspensão liminar do Pregão Presencial SRP nº 208/2010, ante a ausência do 

periculum in mora; 

9.3. determinar ao DLOG/SE/MS, com base no art. 70, IX, da Constituição Federal, c/c art. 43, I, da Lei nº 

8.443/92 e art. 250, II do Regimento Interno/TCU, a adoção das seguintes providências quanto ao edital do 

Pregão Presencial SRP nº 208/2010: 

9.3.1. excluir a exigência de "Certificado de Boas Práticas de Fabricação - BPF" para fim de 

qualificação técnica, por falta de amparo legal, bem como por não se mostrar indispensável à 

garantia do cumprimento das obrigações a serem pactuadas; 

9.3.2. em observância aos arts. 14 e 15, § 7º, II, ambos da Lei nº 8.666/93, informar como o órgão estimou 

o consumo mensal de insumos para a Rede Nacional de Laboratórios, da ordem de 84.000 testes para 

quantificação da carga viral do HIV-1, apresentando o histórico de demanda por laboratório/localidade, ou 

pelo menos o percentual de demanda por unidade da Federação; 

9.4. alertar ao DLOG/SE/MS que: 

9.4.1 o prosseguimento do certame sem a adoção das providências indicadas no item anterior poderá 

ensejar a responsabilização de quem lhe tiver dado causa; 

9.4.2 na hipótese de o preço de referência ser utilizado como critério de aceitabilidade, a divulgação no 

edital é obrigatória, nos termos do art. 40, X, da Lei nº 8.666/1993; 

9.5. recomendar ao órgão, com base no art. 250, III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência 

de divulgar, como anexo do edital do Pregão Presencial SRP nº 208/2010, o orçamento estimado em 

planilhas de quantitativos e preços unitários; 

9.6. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentam, à 

representante e ao DLOG/SE/MS; 

9.7. arquivar os autos. 

[Grifo nosso] 

Para o relator, “o art. 30 da Lei nº 8.666/93 enumera os documentos que poderão ser exigidos para fim de 

comprovação da qualificação técnica, entre os quais não se incluem certificados de qualidade”. Assim, não 

haveria sido observado o princípio da legalidade. Além disso, ainda para o relator, “ainda que se 

considerasse legal a exigência supra, ela não atenderia, no caso concreto, ao princípio da 

https://jus.com.br/tudo/adocao
https://jus.com.br/tudo/orcamento
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proporcionalidade, não se revelando, na espécie, indispensável à garantia do cumprimento das obrigações 

a serem assumidas perante o Ministério da Saúde”. 

A Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, ao qual se vincula a ANVISA, manifestou-se pela 

impossibilidade de exigência dos Certificados de Boas Práticas da ANVISA como requisito de habilitação 

em licitações públicas, conforme extrai-se do Parecer AGU/CONJUR/MS/CODELICI/AVP nº 539/2011, 

emitido pela Advogada da União Aline Veloso dos Passos: 

 “o Certificado de Boas Práticas de Fabricação não deve ser exigido como requisito de habilitação, eis que, 

a par de não haver supedâneo legal para tanto, não é documento hábil a cumprir com aquele objetivo. 

[...] 

Assim, o Certificado de Boas Práticas até poderia ser visto como um requisito previsto em lei, mas tão 

somente para a concessão do registro do produto (Lei nº 6.360/1976), não havendo lei que autorize a sua 

exigência como requisito de habilitação técnica, de modo que sua previsão no edital, nesta condição, 

configuraria violação ao princípio da legalidades. 

[...] 

Ademais, além da inexistência de previsão legal para a exigência do CBPF como requisito de habilitação, 

esta Consultoria Jurídica, em diversas oportunidades, já se posicionou no sentido de que a simples 

exigência de Certificado de Boas Práticas de Fabricação, s.m.j., não garante, por si, a qualidade do 

medicamento, Aliás, nem mesmo significa que os produtos fornecidos serão fabricados na vigência do 

certificado, ou que o certificado permanecerá vigente durante toda a fase de execução.” [14] 

No mesmo sentido, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sob a relatoria do 

Desembargador Federal Francisco Barros Dias, entendeu que a exigência dos Certificados de Boas 

Práticas da ANVISA não possuiria amparo legal e representaria exigência excessiva em licitações 

públicas, o que restringiria a competição, além de afrontar o disposto no art. 3º, inciso II, da Lei nº 

10.520/2002, conforme se depreende do arresto a seguir ementado: 

AÇÃO POPULAR. PREGÃO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO CONSTANTES DO 

EDITAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADOS NÃO APONTADOS PELA LEI DO CERTAME. 

EXPECIFICAÇÕES EXCESSIVAS. LIMITAÇÃO À COMPETIÇÃO. IMPROVIMENTO DA REMESSA 

OFICIAL. 1. O edital do certame estabeleceu quais são os documentos necessários para a habilitação das 

empresas que participariam do certame, suficientes para o atendimento da legislação de regência, não 

sendo razoável a postulação para o acréscimo do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, previsto na 

Resolução de Diretoria Colegiada nº 59/2000, e Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e 

Distribuição de Produtos para a Saúde, disposta na Resolução de Diretoria nº 354/2002, seja por não se 

constituir em imposição legal, seja, ainda, por que representa exigência excessiva, o que levaria à 

limitação da competição, afrontando ao disposto no art. 3º, inciso II, da Lei nº 10.520/2002. 2. O 

regramento legal atende ao disposto na Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, que estabelece a 

obrigação de que "somente as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 

do cumprimento das obrigações", não se configurando os referidos certificados na qualidade de 

documentos indispensáveis. 3. O pregão eletrônico é regido pela Lei nº 10.520/2002, sendo a aplicação da 

Lei nº 8.666/1993 apenas subsidiária, o que afasta a alegação de afronta a dispositivos deste último 

estatuto legal, quando regula matéria disciplinada na primeira. 4. Improvimento da remessa oficial. [15] 

https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn14
https://jus.com.br/artigos/27018/a-exigencia-dos-certificados-de-boas-praticas-emitidos-pela-anvisa-como-requisito-de-qualificacao-tecnica-em-licitacoes-publicas#_ftn15
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A exigência de apresentação dos Certificados de Boas Práticas da ANVISA em licitações para o 

fornecimento de produtos relacionados à saúde humana viola o princípio da legalidade devendo ser 

afastada pelo administrador na elaboração dos editais de licitação, limitando ao rol fixado entre o artigo 28 

e 31 da Lei de Licitações. 

A princípio, ressaltemos que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que o edital, no 

procedimento licitatório, constitui Lei entre as partes e é instrumento de validade dos atos praticados no curso da 

licitação, “ao descumprir normas editalícias a Administração frustra a própria razão de ser da licitação e viola os 

princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da legalidade, da moralidade e da isonomia”, bem 

como os contidos no Art. 3º, da Lei de Licitações, in verbis: 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a 

observância do PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

ISONOMIA e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em                         

estrita conformidade com os princípios BÁSICOS DA 

LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, 

DA IGUALDADE, DA PUBLICIDADE, DA PROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, DO JULGAMENTO OBJETIVO E DOS 

QUE LHE SÃO CORRELATOS” (grifo nosso). 

 Sucede-se que a exigência do item 4.6 é totalmente ilegal e afronta as normas do procedimento 

licitatório, como discriminaremos a seguir. 

  DA ILEGALIDADE 

     Segundo o § 1 0, inciso l, do art. 3 0da lei no 8666/93, é vedado aos funcionários Públicos: 

l. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, clausulas ou condições, que 

comprometam, restrinjam, ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferencias ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicilio da 

licitante ou qualquer outra circunstancias impertinentes 

ou irrelevante para o especifico objeto do contratado. 

 Também temos a orientação do TCU, onde determina que o referido documento não é obrigatório. 
Antes de tudo, vale aqui lembrar o que determina a Súmula 222 do Tribunal de Contas da União – TCU: 

Sùmula.nº222  
 

As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à 
aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe 
privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos 
administradores dos Poderes da União, dos Estados (grifo 
nosso), do Distrito Federal e dos Municípios. 
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 VEJAMOS TAMBÉM O QUE DIZ O DECRETO FEDERAL Nº 5.450 

 
 Art. 14. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente (Grifo nosso), a documentação relativa: 

I – à habilitação jurídica; 

II – à qualificação técnica; 

III – à qualificação econômico-financeira; 

IV – à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

V – à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso; e 

VI – ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição e no inciso XVIII 

do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993. 
 
  Quando o Caput do Artigo 14 do Decreto 5450/05 diz que os documentos só poderão ser exigidos 

“exclusivamente” é por que nada poderá ser acrescentado ao que já está previsto nos Art. 27 e Art. 30 da Lei 

8666/93, vejamos: 

 

  Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente (Grifo nosso), 

documentação relativa a: 

 

I – habilitação jurídica; 

II – qualificação técnica; 

III – qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência) 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído 

pela Lei nº 9.854, de 1999) 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a (Grifo nosso): 

I – registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 

do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 

da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

 
 

  O Inciso IV do Art. 30 da Lei 8666/93, abre uma exceção, quando previsto em Lei Especial, porém a 
Licença Ambiental para licitação de merenda escolar não é regida por nenhuma lei especial. 

A Decisão 739/2001, do Tribunal de Contas da União – TCU foi direto a esse ponto, vejamos: 

Decisão 739_2001 – TCU Plenário 
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Voto do Ministro Relator: 

 
1. As exigências contidas no art. 30 da Lei nº 8.666/93 são do tipo numerus clausus, ou 

seja, encontram-se esgotadas naquele dispositivo, sendo defeso, aos diversos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, inovar (grifo nosso). 

 

2. A esse respeito, ensina Marçal Justen Filho: 

 

“A Lei nº 8.666 disciplinou de modo minucioso a matéria da qualificação técnica. Um dos 

caracteres mais marcantes da Lei nº 8.666/93 foi a redução da margem de liberdade da 

Administração Pública nesse campo e a limitação do âmbito das exigências (Grifo 

nosso). Buscou evitar que exigências formais e desnecessárias acerca da qualificação 

técnica constituam-se em instrumento de indevida restrição à liberdade de participação em 

licitação (grifo nosso). O objetivo é eliminar distorções ocorridas no sistema anterior, onde os 

requisitos de qualificação técnica acabavam por inviabilizar o acesso de muitas empresas à 

licitação. (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª ed., p. 305) 

 

4. Tais exigências somente seriam justificáveis se os referidos requisitos fossem previstos em 

lei especial, passando a situação, então, a enquadrar-se no inciso IV do referido art. 30 (grifo 

nosso). 

 
 Tal situação, entretanto, caso existisse, deveria ser expressamente consignada no edital de licitação, em nome 

da motivação que deve nortear os atos administrativos. 

 

   O Nobre Doutrinador Marçal Justen Filho é bem enfático em afirmar, que caso existisse uma 

lei Especial sobre o Objeto Licitado, deveria estar expressamente consignada no edital de Licitação, os motivos de 

tais exigências, fato que não ocorre no presente edital. 

                                     Vejamos também alguns Acórdãos sobre o tema contido no Manual: “Licitações e Contratos 

– Orientações e Jurisprudências do TCU – 4ª Edição revista e atualizada, Brasília, 2010“ 

Acórdão 2864/2008 Plenário 

                                    Não inclua nos editais de licitação exigências não previstas em 

lei ou irrelevantes para a verificação da qualificação técnica das licitantes em 

obediência ao art. 3o, § 1o, I, da Lei no 8.666/1993. 

Acórdão 539/2007 Plenário (Sumário) 

É inconstitucional e ilegal o estabelecimento de exigências que restrinjam o caráter competitivo dos certames. 

Acórdão 112/2007 Plenário (Sumário) 

Devem ser evitadas exigências que comprometam o caráter competitivo da licitação. 

A licitação deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos. 

Acórdão 110/2007 Plenário (Sumário) 

As exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a 

evitar a restrição ao caráter competitivo do certame. 
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Acórdão 2404/2009 Segunda Câmara (Sumário)É indevida a exigência de documentação não especificada no art. 

14 do Decreto n.º 5.450/2005 e nos arts. 27 a 31 da Lei n.º 8.666/1993 para a habilitação nas licitações do tipo 

pregão eletrônico. 

Acórdão 1229/2008 Plenário (Sumário) 

As exigências editalícias devem limitar-se ao necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a 

restrição ao caráter competitivo do certame. 

Acórdão 1237/2007 Primeira Câmara 

Faça constar no instrumento convocatório todas as especificações do objeto a ser licitado, de forma clara, concisa e 

objetiva, abstendo-se de incluir exigência que não esteja suficientemente especificada, nos exatos termos definidos 

pelo art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005, e pelo art. 14 da Lei nº 8.666/1993. 

Acórdão 402/2008 Plenário (Sumário) 

A Administração não pode fazer exigências que frustrem o caráter competitivo do certame. Deve garantir ampla 

participação na disputa licitatória, com o maior número possível de concorrentes, desde que qualificados técnica e 

economicamente, para garantir o cumprimento das obrigações. 

Acórdão 1699/2007 Plenário (Sumário) 

Para favorecer a competitividade e a obtenção do menor preço, as exigências para participação em licitação não 

devem passar do mínimo necessário para assegurar a normalidade na execução do futuro contrato, em termos de 

situação jurídica, qualificação técnica, capacidade econômica e regularidade fiscal. 

Acórdão 5611/2009 – 2ª Câmara: 

Exclua das exigências editalícias, por atentarem contra os princípios da isonomia, da legalidade, da competitividade e 

da razoabilidade, a apresentação de: 

– recolhimento da Contribuição Sindical Patronal e do pagamento da anuidade do Conselho Regional de 

Administração – CRA; 

– Licença Ambiental de Operação (grifo nosso) e do Certificado de Registro Cadastral junto a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente; 

– que o licitante possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA devidamente registrada na Delegacia 

Regional do Trabalho. 
Acórdão 1729/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

                                   No presente caso, a modalidade de licitação é o pregão, e, de acordo com o Decreto nº 

3.555/2000, art. 13, as exigências de habilitação devem seguir Tribunal de Contas da União o disposto na Lei nº 

8.666/1993, ou seja, os requisitos devem obedecer, exclusivamente, ao disposto no art. 27 e seguintes da Lei de 

Licitações. 

                                   De acordo com Marçal Justen Filho [Pregão: (Comentários à legislação do pregão comum e 

eletrônico). 3ª Edição ver. e atual. De acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 – São Paulo: Dialética, 2004. Págs. 

35, 74 e 91-95.], o pregão, por tratar-se de aquisições de bens e serviços comuns, pressupõe uma necessária 

simplificação decorrente da ausência de especificidade do objeto licitado, devendo, como regra, ser desnecessária a 

qualificação técnica para aquisição desses bens e serviços. Neste sentido, o autor lembra 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 tendências padronizadas, presume-se não 

apenas a desnecessidade de maior investigação acerca do objeto. Também se pode presumir que objetos comuns 

não demandam maior especialidade do fornecedor. Logo, os requisitos de habilitação podem ser os mínimos 

possíveis.” 

                            Ficando assim não sendo necessária a apresentação de tal documento pois os mesmos causariam 

excesso de formalismo, onde tais exigências são para atrasar mais o certame pois se trata de licitação menor preço 

por item, e que é salutar ocorrer mais rápido possível para atender as necessidades do órgão senão vejamos as 
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exigências excessivas servem tão-somente para comprometer a garantia constitucional de igualdade de condições a 

todos os concorrentes. 

   No caso em tela, ver-se-á que as exigências editalícias, extrapolam a Lei das Licitações.  

  Para o saudoso e insigne HELY LOPES MEIRELLES, “o princípio da legalidade é o princípio basilar 

de toda Administração Pública. Significa que toda atividade administrativa está sujeita aos mandamentos da lei e 

deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de invalidade”. (In Licitação e Contrato Administrativo, Malheiros, 12ª 

Edição/1999, p 34).  

 No mesmo sentido afirma o ilustre MARÇAL JUSTEN FILHO:  
“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade 

vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como 

regra) para a autoridade administrativa. A lei define 

as condições de atuação estabelecendo a ordenação 

(sequência) dos atos a serem praticados e impondo 

condições excludentes de escolhas pessoais ou 

subjetivas”. (In Comentário à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, Dialética, São Paulo, 

1999, p. 65). 

 

 
 
 
 

  
  

 Dessa maneira, qualquer exigência discriminatória capaz de limitar o universo de competidores e 

desnecessária ao regular cumprimento do objeto licitado, como é aquelas ora questionadas, será ilegal, conforme 

veementemente combatem doutrina e jurisprudência.  

 O caráter competitivo constitui um princípio essencial de toda licitação; não haverá licitação se, por 

qualquer razão, faltar a essa a competição, ficando a seleção da proposta mais vantajosa seriamente comprometida 

 O princípio da isonomia quanto aos licitantes é reflexo do princípio republicano, de que todos são iguais 

perante a lei. De modo específico, para a licitação, está indicado no art. 37, XXI, da CF. Em razão disso, vedam-se 

cláusulas ou condições que importem em distinções ou discriminatórias.  

 Em vista das considerações ora aduzidas, resta demonstrado, na esteira de fartas doutrina e 

jurisprudência de nossos Tribunais, que o Edital impugnado tem sua legalidade profundamente comprometida, em 

vista das exigências editalícias apontadas, que não se coadunam com os princípios norteadores da licitação 

consignados no artigo 3º da Lei 8.666/93, em especial os princípios da competitividade e da seleção da proposta 

mais vantajosa. 

4. DOS REQUERIMENTOS: 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: 

    Portanto, diante do exposto deve ser anulado o processo licitatório e corrigido o edital elaborado 

para a respectiva licitação, haja vista a necessidade de retificar o item referente a entrega de amostras e exigência de 

Licença Ambiental, sendo este fixado em momento oportuno, como já decidido enumeras vezes pelo TCU. 
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  Por todo o exposto, requer a Impugnante sejam acolhidas as razões da presente impugnação, para 
que, em vista da ilegalidade apontada, esta douta autoridade proceda à retificação da cláusula editalícia combatida.  
  Diante do exposto, é inquestionável que se proceda a devida correção do edital, suprimindo a 
irregularidade mencionada na presente impugnação nos exatos termos da lei.  
 Requer que seja o mesmo recebido em caráter de IMPUGNAÇÃO, nos termos do artigo 41, da Lei 
8666/93.  
 Finalmente, espera a impugnante que a Administração receba a impugnação do presente edital como 

contribuição para o aprimoramento do procedimento administrativo, já que tal mister é obrigação não só dos 

eventuais ocupantes de cargos e funções públicas como também de todos os administrados.   

Nestes Termos,  
Pede Deferimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2020. 

  

 

 

 

 

 


