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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL 

 REFERENTE AO  PE Nº 003/2019   

 

 

 
 AIALA EVENTOS LTDA  , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.862.668/0001-00   , com sede na Rua YANOMAMIS QD 2 LT 8-A  em Goiânia, Estado de Goiás, vem, à presença de 

Vossa Senhoria, por sua representante legal, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital de Pregão REFERENTE AO PE Nº 

003/2019  

 

 DO OBJETO :Promover Registro de Preços, para prestação de locação de banheiros químicos tipo: convecional, 
portadores de necessidade especiais- PNE e módulos contaire’s hidráulicos.  
  
I – DOS FATOS: 

 

 A empresa impugnante, sediada em Goiânia, possui 04 (.quatro ) anos de funcionamento, explora o 

ramo de tendas e banheiros químicos inclusive com serviços nesta capital.  

 

 Ao tomar conhecimento do edital licitatório na modalidade pregão Eletronico , para registro de 

preços visando a locação de banheiros químicos da BELOTUR- PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  . , constatou 

que o item 15.1.1.5.2 Comprovaçao que a licitante possui licença ambiental de coleta e 

transporte de resíduos sanitários químico emitido pelo FEAM em estado regular  do 

mencionado edital 15.1.1.5.2 do QUALIFICAÇAO TECNICA  deste mesmo edital trouxe exigências ilegais, as quais 

vem prejudicar de forma injusta a competitividade no processo licitatório, pois proíbe a participação de empresas 

sediadas fora do Município ou Estado do Minas Gerais , a saber: 

 

15.1.1.5.2  – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Comprovaçao que a licitante possui licença ambiental de coleta e transporte de resíduos 

sanitários químico emitido pelo FEAM  

Referidas condições impossibilita a participação da empresa impugnante na presente licitação. 

 

 Como adiante será demonstrado, o referido edital do procedimento licitatório em epígrafe 

encontra-se eivado de ilegalidade. 

 

II – DO DIREITO: 

 

 O ordenamento jurídico pátrio ao regulamentar o procedimento licitatório o sujeitou aos princípios 

estabelecidos no art. 37, inciso XXI, da CRFB, a seguir transcrito: 

 

Art. 37. “omissis”. 

(.....) 

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 

exigências de qualificação técnica econômica indispensável à garantia do cumprimento da 

obrigação. 
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 O art. 3°, da Lei 8.666/93 complementa disposto no dispositivo supramencionado acrescentando 

que “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, 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”. 

 

 Com efeito, os dispositivos legais invocados elucidam que dentre os princípios constitucionais que a 

licitação deve obedecer estão o da isonomia e o da igualdade de condições a todos os concorrentes. No entanto, o 

edital do procedimento licitatório em epígrafe em seu QUALIFICAÇAO TECNICA, afronta diretamente ambos os 

princípios estabelecendo requisitos que favorecem determinadas empresas, especialmente as empresas localizadas 

neste Município e Estado. 

 

 Vale consignar que o §1°, incisos I e II da Lei 8.666/93 veda o estabelecimento de cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, assim como veda o 

tratamento diferenciado de natureza comercial. Vejamos o texto do referido dispositivo, in verbis: 

 

“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, 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. 

§ 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, 

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 ao inciso pela MP nº 495, de 19.07.2010, DOU 20.07.2010) 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que 

se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 

financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no 

art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.” 

 

 Destarte, resta claro que os impedimentos estabelecidos no edital do mencionado edital e itens 15.1.1.5.2 
Termo de Referência, quanto a habilitação da empresa impugnante fere dispositivos constitucionais (além do 
invocado acima, também os estabelecidos no art. 5° e no art. 19, inciso III, ambos da CRFB), e infraconstitucionais 
tendo em vista a criação de obstáculos ao procedimento licitatório. Uma vez que, o fato de a empresa impugnante 
possuir Licença Ambiental referente ao estado de origem da empresa –AMA  vem impedi-la de participar do presente 
certame, visto que, estes documentos são próprios das empresas localizados no estado do MINAS GERAIS  ou no 
Municipio  restringindo assim, a participação na presente licitação E concedendo o direito de participar 
apenas às empresas instaladas/localizadas neste Município, o que vedado por Lei,  

 

 No entanto, , a empresa impugnante, possui as demais documentações, mas da localidade onde é 

sediada, possuindo assim a qualificação técnica indispensável à garantia do cumprimento da obrigação requerida no 

referido edital, o que não caracterizaria um óbice para sua habilitação, caso seja alterado o edital para retirar a 

restrição competitiva mencionada. Ou ofertando um prazo razoável para as devidas licenças. 

 

 devendo ser alterado o contrato para excluir esta exigência, permitindo um prazo razoável para a 

efetiva licenças após a habilitação da empresa , pois trata-se de condição de habilitação. 

 

 Relativo ao disposto na alínea 15.1.1.5.2 edital, a exigência de a 
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 b) Licença de operação emitidos pelos seguintes órgãos: FEAM,  

 
a, desde que tenha todos os licenciamentos descritos acima está totalmente ilegal, uma vez que, possui caráter 
restritivo da competitividade, já que o referido alvará somente é possível para empresas instaladas e sediadas nesta 
Capital/ municipios, estado , já que a FEAM  é própria desta cidade/estado . 

 

No entanto, para a impugnante esta exigência é ilegal, uma vez que, o fato desta empresa ser 

instalada em outa localidade não pode ser impeditiva de participar do processo licitatório, dai, claro está o caráter 

restritivo desta exigência. 

 

Diante disso, deve ser alterado o edital para exigir o alvará sanitário da participante da 

localidade onde é instalada, isto é, não se restringindo apenas os  órgãos do estado do Minas Gerais  e municipios 

 

 

No entanto, para a impugnante esta exigência é ilegal, uma vez que, o fato desta empresa ser 

instalada no Estado de Goiás, estando assim prejudicada, estando, portanto, impedida de participar do processo 

licitatório por este requisito, dai, claro está o caráter restritivo desta exigência. 

 

Diante disso, deve ser alterado o edital para exigir a autorização e licença ambiental da participante 

relativa a localidade onde é instalada,  

 

 

III – DOS PEDIDOS: 

 

 Ante o exposto, requer que Vossa Senhoria reforme o item 15.1.1.5.2 do Termo de Referência do 

edital, PREGAO ELETRONICO 003/2019 , e alterar as exigências  dos item para que sejam estas exigências cumpridas 

com a apresentação destes documentos das localidades onde possuem suas instalações,  ou ofertando um prazo 

razoável para entrega dos documentos citados acima  caso seja sagrada vencedora de forma a possibilitar a 

habilitação das empresas interessadas, inclusive da empresa impugnante no referido procedimento licitatório. 

 

 Termos em que, 

 

  Pede e espera deferimento. 

 

  Goiânia-GO, 02/10 de 2018. 

 

 

 
Aiala Tendas LtdaCNPJ 10.862.668/0001-00 

Gleidiana Maria Aiala de Souza 

CPF 177.063.272-72 RG 3711687 SSP/GO 

Sócia propietaria 


