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PROCESSO N.º: 04.000835.21.00    

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 050/2021  

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO, 

DESINFETANTE E LENÇO DESCARTÁVEL UMEDECIDO PARA ATENDIMENTO ÀS 

UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – RME, REDE 

PARCEIRA – RP. 

 

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTE: UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA. 

 

No dia 01/09/2021, a empresa UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA enviou pedido de esclarecimento 

referente ao edital do pregão eletrônico nº 050/2021: 

 

QUESTIONAMENTO 01: “Uma empresa com suspensão temporária lei 8.666/93 artigo 87, inciso 
III e impedimento de licitar e contratar – Lei 10.520/02, artigo 7º, pode participar do certame?" 
 

RESPOSTA:  Inicialmente, cumpre esclarecer que pela análise do questionamento feito, parece que 

a empresa está se confundindo e considerando como um único Instituto as penalidades “suspensão 

temporária” e “impedimento de licitar e contratar”. Permissa Vênia, estas são penalidades distintas 

e não se confundem, tanto que uma está prevista na alínea “b” e a outra na “c” do subitem 7.2 do 

edital.  

 

Assim, como objetivamente disposto no subitem 7.2, alínea "b" do edital, a empresa que estiver 

cumprindo a penalidade de suspensão temporária (art. 87, inc. III da lei 8666/93) imposta pelo 

Município de Belo Horizonte estará impedida de participar deste certame. Ou seja, no caso da 

empresa ter sido sancionada com a suspensão prevista no inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93, 

apenas as empresas que cumpram penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município 

de Belo Horizonte não poderão participar do certame. Em consequência, se a penalidade de 

suspensão foi aplicada por entes de outras esferas governamentais, com fundamento no dispositivo 

acima citado, a empresa poderá participar normalmente da presente licitação. 

 

Lado outro, como estabelecido no subitem 7.2, alínea "c" do edital, a empresa que tiver sido 

declarada impedida de licitar e contratar (art. 7º da Lei 10.520/02) em qualquer esfera de Governo 

estará impedida de participar desta licitação.  Assim, independentemente de ser este Município ou 

não que tenha aplicado o impedimento de licitar, a empresa não poderá participar do certame 

enquanto durar os efeitos da penalidade. 
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Salienta-se que o subitem 7.2 do edital está em estrita conformidade com os mandamentos do 

Decreto Municipal nº 15.113/2013 que dispõe sobre o procedimento administrativo para a aplicação 

de sanções administrativas em razão de ilícitos cometidos em licitações, contratações diretas e 

cadastramentos junto ao Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – Sucaf – realizados pela 

Administração Direta e Indireta do Município. Veja: 

 

“Art. 12 - A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em 

licitação produzirá os seguintes efeitos: 

I - impedimento de licitar e contratar com o órgão ou entidade responsável pela 

aplicação da sanção, durante o prazo da suspensão; 

(...) 

 

Art. 14 - A aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitação por 

outras esferas governamentais não produz efeitos diretos no âmbito da 

Administração Direta e Indireta do Município. 

(...) 

 

 Art. 20 - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública, prevista nas alíneas a e b do inciso II do art. 4º deste Decreto, ensejará o 

descredenciamento do infrator junto ao Sucaf, por prazo não superior a 5 (cinco) 

anos, e será aplicada nas seguintes hipóteses: 

(...) 

 

Art. 22 - A penalidade de impedimento a que se refere o art. 20 deste Decreto 

produzirá os seguintes efeitos: 

I - impedimento de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 

Direta e Indireta do Município durante o prazo da penalidade; 

II - rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já 

celebrados com o Município, se a manutenção contratual representar um risco real 

para a Administração ou para a segurança do seu patrimônio ou de seus servidores. 

  

Art. 23 - Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem as penas 

de impedimento de licitar e contratar a pessoa física ou jurídica que seja parte em 

contrato firmado com o Município, caberá às autoridades previstas no § 3º do art. 4º 
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deste Decreto decidir sobre a rescisão ou manutenção do contrato em vigor no 

âmbito municipal. 

Parágrafo único - O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá 

contratar com a administração no âmbito municipal após sua reabilitação ou o 

decurso do prazo da penalidade aplicada”. (grifos nossos) 

 

 Como expressamente previsto no art. 23, parágrafo único do Decreto Municipal acima transcrito, a 

pessoa física ou jurídica que seja apenada por outras esferas governamentais com impedimento de 

licitar e contratar, com fundamento no art. 7º da Lei 10.520/02, somente poderá contratar com a 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte após sua reabilitação ou o decurso da penalidade aplicada. 

 

Já o art.14 dispõe que a aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitação por 

outras esferas governamentais não produz efeitos diretos no âmbito da Administração Direta e 

Indireta do Município. 

 

Assim, entendo que tenha sido sanada a dúvida da empresa. 

 

 

Belo Horizonte, de 06 de setembro de 2021. 

 

 

 

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  


