
Processo nº 01.030378/21-26 

Ref.: Licitação Pregão Eletrônico 008/2021 

Objeto: Aquisição de produtos químicos para manutenção da estação de tratamento de água do 

Parque Ecológico da Pampulha (cloreto férrico, hidróxido de sódio, sulfato de cobre e cloro 

granulado), para atender às necessidades da Fundação, conforme especificações e quantidades 

estabelecidas no edital e anexos. 

Assunto: Recurso Administrativo 

Recorrente: Bidden Comercial Ltda 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de recurso à decisão do pregoeiro, protocolado pela empresa Bidden Comercial Ltda, 

contra a decisão que desclassificou a referida empresa do processo licitatório, com base no 

fundamento do item 7, 7.2 c do Edital 008/2021. 

O pregoeiro já se manifestou e manteve sua decisão de desclassificar a empresa pelas razões 

expressas no processo. 

A decisão se baseou, resumidamente, numa penalidade que foi aplicada à empresa que ficou 

impedida de licitar com base no art.7º da Lei Federal 10.520/02, aplicada no Estado de Santa 

Catarina. 

Não houve manifestação de contrarrazões pelas demais empresas participantes. 

Recurso subiu à autoridade superior, pelo que passo a me manifestar. 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

 

Recurso Administrativo aviado a tempo e modo, nos termos do edital e da legislação aplicável.   

 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS  

  

Em síntese, a Recorrente aduz que: 

“A atitude do pregoeiro em inabilitar a empresa deve ser revista, visto que a empresa está 

impedida, indevidamente, diga-se de passagem, somente com abrangência restrita ao Estado 

da Santa Catarina, não havendo legalidade na extensão da penalidade para outros entes.” 

“Não há qualquer previsão que impeça a participação da empresa somente por estar impedida 

de licita em ente totalmente diverso do promovente do certame, isso porque a empresa não está 

proibida de licita e contratar com o Município de Belo Horizonte.” 

Além disso, faz referência ao art.34 da Instrução Normativa nº03/2018 que estabelece regras 

do funcionamento do SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal, que prevê quais sanções 



são passíveis de registro naquele cadastro único, dentre as quais estabelece que o impedimento 

de licitar abrange somente a circunscrição do ente federativo que aplicou a sanção. 

 

4. DO MÉRITO 

Pois bem, verifica-se que em consulta ao portal da transparência do governo federal consta 

aplicação da penalidade de impedimento de licitar à empresa Bidden Comercial Ltda até 

19/032022, cujo órgão sancionador é o Estado de Santa Catarina. 

Apesar de não constar expressamente a abrangência de tal penalidade na Lei do Pregão ou na 

Lei Geral de Licitações, o Edital que é lei entre as partes para o caso, acolhe um entendimento 

de fora expressa no item 7.2, conforme se verifica:   

“7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

7.1. Somente poderão participar deste pregão beneficiários da LC 123/06 que 

atenderem a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos.  

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os 

interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir:  

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;  

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo 

Município;  

c) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em 

qualquer esfera de Governo;  

.....”. 

Assim, considerando que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário 

do princípio da legalidade, tudo deve ser analisado levando-se em conta essa base. Impõe à 

Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva 

e clara, como é o caso. 

Nosso edital deixa clara a intenção de abranger a penalidade de impedimento de licitar em todo 

território nacional ou em outras palavras, em qualquer esfera de Governo, como menciona 

expressamente o texto. 

Obviamente que o termo “qualquer esfera de Governo” abrange União, Estados e Municípios, 

essa foi a opção da Administração Pública, aqui representada pela FPMZB, ao indicar 

expressamente no edital de licitação qual seria a extensão dos efeitos dessas penalidades, já que 

a lei não o faz expressamente.  

Neste ponto inclusive, temos o disposto no Decreto Municipal 15.113/13, que dispõe sobre 

aplicação de penalidades no âmbito do Município de Belo Horizonte, bem como traz as regras 



sobre o SUCAF, que é nosso cadastro único de fornecedores, fazendo referência expressa 

também à extensão dos efeitos das penalidades, como se verifica: 

“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 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.” 

Sob esse aspecto, temos que levar em conta os riscos que a Administração Pública assume ao 

contratar uma empresa que já apresentou algum problema, a princípio grave, considerando o 

tipo de penalidade que lhe foi aplicada em Santa Catarina. 

 

 

Esta, inclusive, é outra regra exposta na Lei geral de licitações o no Edital do pregão 08/2021, 

veja-se:  

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 

(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes 

com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 

leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso.                  (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

§ 3o  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

§ 4o  A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 

fases subseqüentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1


Pelo exposto, houve por parte da Administração Pública respeito aos princípios previstos em 

lei para o processo licitatório e total coerência das decisões do pregoeiro, pelo que não vejo 

fundamento jurídico para alterá-la. 

Neste sentido, mantenho a decisão exarada nos autos pelo Pregoeiro e confirmo a 

desclassificação da Empresa Bidden Comercial Ltda do processo licitatório em referência por 

expressa vedação prevista no Edital 008/21, conforme disposto acima. 

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2021. 

 

Sérgio Augusto Domingues 

Presidente da FPMZB 
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