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IMPUGNAÇÃO 
 
 
A CEGI Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis EIRELI com sede na cidade de São Paulo, à Rua 
Caetano Basso nº 133 – Sala I, Parque Savoy City, CEP: 03.584-130, inscrição no CNPJ/MF sob nº 24.325.538/0001-
34,Fone/Fax: (11) 2217-6758, e-mail: cegi.comercio@gmail.com, interessada em participar dos processos abaixo citados 
vem por meio de Ofício Impugnar os Editais: 
 
Referente: 
Concorrência Pública com Divulgação Nacional – (NCB) 
Edital nº 01 - 2019 

 
 
Data da realização: 04/02/2019 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no município de Guajeru, Estado da Bahia. 
 

Rede Central de Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Região do Vale do Rio 
Gavião - Rede Gavião 
 
 
Data da realização: 06/02/2019 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no povoado de Volta da Serra município de 
Paratinga, Estado da Bahia. 
 

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Paratinga 
 
 
Data da realização: 07/02/2019 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no município de Macaúbas, Estado da Bahia. 
 

Cooperativa Regional dos Produtores de Leite e Derivados - COOPLAMAC 
 
 
Data da realização: 08/02/2019 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no município de Rui Barbosa, Estado da Bahia. 
 

Cooperativa Agropecuária da Chapada Diamantina Responsabilidade Limitada - COAPECHAD 
 
 
Data da realização: 13/02/2019 
Aquisição de máquinas e equipamentos para pesca e para beneficiamento de pescados e mariscos da unidade industrial 
da Cooperativa de Pescadores e Marisqueiros de Vera Cruz - REPESCAR 
 

Cooperativa de Pescadores e Marisqueiros de Vera Cruz - REPESCAR  
 
 
Data da realização: 25/02/2019 
Aquisição de equipamentos de beneficiamento de mel e de kit para produção apícola, para atender a demanda das 
comunidades diversas, no âmbito das ações desenvolvidas pelo Projeto Bahia Produtiva, beneficiando 400 famílias do 
Território de Identidade SERTÃO DO SÃO FRANCISCO, no município de CAMPO ALEGRE DE LOURDES. 
 

Cooperativa dos Pequenos Apicultores de Campo Alegre de Lourdes - COAPICAL 
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DOS FATOS: 
 
Após analise minuciosa dos Editais nos deparamos com solicitações descabidas e/ou equivocadas indo em afronta de 
jurisprudências pelo Corte de Contas da União o TCU. 
 

“13. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ELEGIBILIDADE, HABILITAÇÃOE QUALIFICAÇÃO 
DO CONCORRENTE. 
 
II - Situação Financeira: 

 
3. Atestado de 02 (duas) instituições financeiras emitido dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à data 
da abertura das propostas, indicando boa situação financeira da Empresa. 
 
III - Situação Fiscal: 
 
1. Se o Concorrente ofertar Bens que não sejam de sua fabricação ou produção, deverá apresentar, 
em sua versão original, a documento emitido pelo fabricante ou produtor, autorizando-o a fornecer 
aqueles Bens, de acordo com o modelo constante do Anexo VI; 
 
2. Documentação evidenciando a capacidade técnica e a capacidade de produção, do fabricante ou 
produtor dos Bens ofertados; e 
 
3. Capacidade jurídica do representante que, em nome do Concorrente, firme a proposta.” 

 
DA ILEGALIDADE: 
 
A jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU assenta que os requisitos de habilitação dos licitantes, elencados 
nos Arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devem ser interpretados restritivamente não podendo a 
administração solicitar além do que foi estipulado em lei. 
 

Acórdãos do TCU nº 1.405/2006 e nº 354/2008 — ambos do Plenário; Acórdão nº 949/2008 — 2ª 
Câmara; e Acórdão nº 566/2006 — Plenário. 

 
Com esse posicionamento, busca-se obstar limitações à ampla competitividade e à isonomia, zelo esse que encontra 
amparo nos seguintes dispositivos: 
 
Art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, que firma que a licitação pública somente permitirá  

 
“as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações” 
 

Art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, que obsta ao agente público: 
 

“[...] 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 [...]” 

 
Na linha desse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça - STJ deliberou que: 
 

“o interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, configurando ilegalidade a 
exigência desfiliada da lei básica de regência e com interpretação de cláusulas editalícias impondo 
condição excessiva para a habilitação” 
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Superior Tribunal de Justiça. MS nº 7814/DF — 1ª Seção. Relator: ministro Francisco Falcão. Brasília, 
28 e agosto de 2002. Diário da Justiça Eletrônico [do] Superior Tribunal de Justiça, 21 out. 2002, p. 
267. 

TÓPICO 1 
 
Pregão para aquisição de mobiliário: 1 – Declaração de idoneidade financeira não pode ser exigida, para o fim de 
habilitação em processo licitatório  
 
Representação trouxe ao conhecimento do Tribunal irregularidades supostamente ocorridas no pregão eletrônico, com 
registro de preços, n° 1/2011, realizado pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército - (ECEME), para eventual 
aquisição de mobiliário, pelo prazo de doze meses. Dentre tais irregularidades, constou a exigência, para o fim de 
habilitação, de apresentação de declaração de idoneidade financeira, a ser expedida por instituição financeira em favor da 
licitante interessada. Ouvida a respeito, a ECEME afirmou que a exigência em questão visaria assegurar a contração de 
empresa idônea e com garantias de sua posição financeira, “uma vez que o certame implica valores elevados e com 
expectativa de entrega com prazos exíguos a partir da emissão da nota de empenho”. Ademais, a inda no entender da 
ECEME, “somente após a entrega do produto a empresa receberá o valor devido, processo que perdura em média 60 dias 
entre a emissão da nota de empenho e o pagamento do fornecedor’. Ao analisar o assunto, a unidade técnica consignou 
que a referida declaração apenas informaria que a empresa seria cliente de determinada instituição financeira e que vem 
demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com o banco. Não teria o referido documento, portanto, 
“o condão de demonstrar a disponibilidade de recursos econômico-financeiros para a satisfatória execução do objeto da 
contratação, que é o que deve ser demonstrado quanto a qualificação econômico-financeira no certame”. Além disso, a 
inda para a unidade técnica, “a referida declaração não encontra guarita na jurisprudência deste Tribunal, que tem se 
posicionado no sentido de que não se deve exigir nos processos licitatórios documentos além daqueles previstos nos arts. 
28 a 31 da Lei nº 8.666/1993”. Ao tratar do assunto, o relator, ao encampar as análises procedidas pela unidade instrutiva, 
deixou de acatar, entretanto, a proposta de audiência do pregoeiro, por entender que a anulação do certame bastaria à 
situação, a qual, por todo o contexto, não se revelara grave a ponto de se perseguir a apenação com multa do responsável. 
O Plenário, a partir dos argumentos expendidos pelo relator, manifestou sua anuência.  

Acórdão n.º 2179/2011-Plenário, TC-006.795/2011-5, rel. Min.- Subst. Weder de Oliveira, 17.08.2011. 
https://contas.tcu.gov.br/sisdoc/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=54982231  

 
TÓPICO 2 
 
Com lastro nas considerações acima expostas, o TCU entende que, em regra, a Administração Pública não pode demandar 
a declaração de fabricante, carta de solidariedade ou credenciamento como condição de habilitação do licitante. 
 

Tribunal de Contas da União. Processo TC nº 008.137/2015-3. Acórdão nº 1.805/2015 — Plenário. Relator: ministro-
substituto Weder de Oliveira. Brasília, 22 de julho de 2015. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/>. Acesso em: 01 

jul. 2016. Nesse sentido: Decisão nº 486/2000 e acórdãos nos 808/2003, 423/2007, 1.729/2008 e 2.056/2008, do 
Plenário. 

 
A Corte ainda pondera que esse tipo de exigência confere ao fabricante o poder de decidir quais fornecedores poderiam 
participar do certame, tornando ainda mais tangível a restrição à ampla competitividade e a ofensa ao princípio da 
isonomia, em consequente redução à possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa.   
 

“O posicionamento atual reflete evolução do entendimento do TCU. Mediante a Decisão nº 735/1997 – 
Plenário, o TCU deliberou pela legalidade da exigência de apresentação de declaração de 
solidariedade do fabricante pelos licitantes, por não configurar restrição à competitividade, além de 
reduzir o risco de incapacidade técnica do contratado: “9. Quanto ao fato de saber se a declaração de 
solidariedade é documento técnico ou de proposta comercial, entendemos que poderia ficar 
indistintamente em qualquer dos envelopes, não se constituindo em óbice ao bom andamento do 
certame, podendo a Administração, nos limites de seu poder discricionário, fixar-lhe momento de 
apresentação. 10. Ademais, não se pode ter tal exigência como restritiva à participação no certame 
licitatório, e, nesse sentido esta Casa assim já se manifestou, conforme podemos observar no Voto do 
Exmº Sr. Ministro-Relator Fernando Gonçalves, que norteou a Decisão nº 217/97 - Plenário (in Ata nº 
15, de 30/04/97): 'Parece não restar dúvidas quanto à conveniência de a Administração impor requisitos 
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mínimos para melhor selecionar dentre possíveis interessados em com ela contratar. Ainda que seja 
de todo impossível à Administração evitar o risco de o contratado vir a se revelar incapaz tecnicamente 
de executar a prestação devida, o estabelecimento de certas exigências, permite, inegavelmente, a 
redução desse risco”. Verifica-se, então, a evolução de entendimento do TCU, que atualmente só 
permite essa espécie de demanda nas licitações do tipo “técnica e preço” como fator de pontuação.” 

A Corte de Contas pondera, ainda, que a declaração do fabricante apresentada pelo licitante não impede que a contratada 
utilize produtos remanufaturados ou não licenciados no curso da execução contratual. 

Em alguns julgados, analisa-se a questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O raciocínio utilizado 
é o seguinte: ao contratar bens e serviços como destinatária final, a Administração caracteriza-se como consumidora, 
beneficiando-se das proteções inerentes ao CDC. Esse Diploma, por sua vez, dita que o fornecedor e o fabricante são 
solidariamente responsáveis pelos produtos que disponibilizam. Desnecessária, portanto, a apresentação de carta de 
solidariedade, haja vista que a responsabilidade solidária já é imposta por força de Lei. 

Tribunal de Contas da União. Processo nº 016.501/2003-0. Acórdão nº 1.670/2003-Plenário. Relator: 
ministro Lincoln Magalhães da Rocha. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/>. Acesso em: 01 jul. 
2016. O TCU baliza seu entendimento na análise conjunta dos arts. 2º, 3º e 18 do Código de Defesa do 
Consumidor e dos arts. 15, III e 54 da Lei nº 8.666/1993. 

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal – STF, em ação direta de inconstitucionalidade, deferiu medida cautelar para 
suspender a eficácia de dispositivo de portaria ministerial que ordenava o credenciamento dos licitantes em determinados 
certames. Veja-se excerto do Informativo do STF: 

“O Tribunal deferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia 
do § 3º do art. 5º da Portaria 2.814/98, do Ministério da Saúde, que exige que, nas compras e licitações 
públicas de medicamentos, realizadas pelos serviços próprios, e conveniados pelo SUS, as empresas 
distribuidoras apresentem 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 em prazo e quantidade estabelecidos na licitação. [...] Em seguida, 
entendeu-se que as exigências constantes do dispositivo analisado, em princípio, limitariam a 
concorrência no certame, configurando verdadeiro aditamento da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), em 
dissonância com o previsto no art. 37, XXI, da CF.” 

STF. Pleno. ADI 4105 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 17.3.2010. Informativo STF nº 579. O mesmo 
assunto foi analisado pelo TCU por meio do Acórdão 1.350/2010, 1ª Câmara, rel. Min. Weder de 
Oliveira. 

 
Como ficou amplamente demonstrado os Editais merecem reforma pois as solicitações afrontam a legislação vigente e 
frustra o caráter competitivo da licitação não ampliando o universo maior de licitantes/concorrentes. 
 
Lei 8666/93 - 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 lhes são correlatos. 
 
Lei 8.666/93 – Art. 7º - Parágrafo 6: “A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos 
realizados...” 
 
Lei 8666/93 - § 1º no inciso I. Isso não dará igualdade a todos os Licitantes e irá fazer com que o Órgão deixe de 
receber propostas vantajosas de outros licitantes. 
 
No mais, temos ainda o que preconiza a Constituição Federal de 88 sobre o tema: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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. 
 
DO REQUERIMENTO: 
 
 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nos 2 (dois) Tópicos nesta impugnação, com 

a correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento 

que se iniciará. 

 

Tendo em vista que a sessões públicas estão designadas a partir do dia 04/02/2019, requer, ainda, seja 

conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos 

problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual e ser considerado inválido, considerados os 

equívocos no edital ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida nas sessões públicas, incluindo avaliação das 

propostas e dos documentos de habilitação. 

 

Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a irresignação da ora 

impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto. 

 

Pelo que PEDE E ESPERA DEFERIMENTO, 

 
 
São Paulo, 28 de Janeiro de 2019. 
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