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Ilustríssimo Senhor Pregoeiro da Coordenação de Licitação e Contratos do Rio de Janeiro 
 
 
 
Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/2018 – Processo administrativo nº 
15414.627854/2017-08 – SUPERINTENCÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS/RJ 
 

 
 
ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.992.232/0001-27, com sede na Rua Dr. Barros 
Cassal, nº 33, 2º andar, CEP 90.035-030, na cidade de Porto Alegre/RS, por sua 
representante legal infra assinada, vem, com fulcro no § 1º, do art. 41, da Lei nº 8666/93 e 
no item 3.1 do edital, à presença de Vossa Senhoria apresentar: 

 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

 
Diante das razões que seguem: 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE: 

 
Preliminarmente, nos termos do item 3.1 do edital, o qual 

estabelece o dia 02/01/2019 como data limite para apresentação de impugnação, 
tempestiva é a presente objeção, devendo ser processada e julgada. 

 
II - DOS FATOS 
 

A SUPERINTENCÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS/RJ objetiva 
contratação de serviços de teleatendimento receptivo (call Center), com fornecimento de 
postos de serviço nas dependencias da SUSEP no Rio de Janeiro/RJ. 

 
Nesta senda, diante do interesse da ora impugnante em participar 

da licitação supramencionada, realizou a retirada do respectivo Edital e de suas 
alterações. 
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No entanto, ao verificar as condições para participação no pleito 

em tela, deparou-se a mesma com as exigências formuladas nos itens 8.5, subitens 8.5.4, 
8.5.4.1, 8.5.4.2, 8.5.4.3, 8.5.4.4 e 8.5.4.5, e item 8.6, subitem 8.6.4, que afrontam às 
normas que regem o procedimento licitatório, como à frente será demonstrado. 
 
III – DA ILEGALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE, 
DA  COMPETITIVIDADE E DA RAZOABILIDADE 
 

- ITENS 21 E SUBITENS – DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE 
ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E DE RESPOSTA DO PREGOEIRO AOS 
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS EFETUADOS 
 

O subitem 21.3 aponta que os pedidos de esclarecimentos e 
impugnações serão respondidos pelo Pregoeiro no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 
o recebimento. Dessa forma, a existência prazo comum para o envio de solicitação de 
esclarecimentos e apresentação de impugnações impedem que o licitante interessado 
tenha conhecimento da resposta do Pregoeiro ao questionamento antes de formular 
eventual impugnação ao edital, visto que por ter que aguardar a resposta do Pregoeiro, o 
prazo para apresentação de impugnações terá encerrado. 

 
Ora, até mesmo para formular uma melhor impugnação ao edital, 

necessário se faz a anterior e ampla divulgação das respostas aos esclarecimentos 
solicitados por todos os interessados na participação no certame.  

 
A publicidade das respostas além de transmitir transparência 

resulta na resolução de dúvidas, possibilitando que o licitante formule sua proposta com 
segurança e precisão. Uma vez que a ausência de esclarecimentos dos questionamentos 
gera, imensa insegurança ao participante, já que vários pontos do edital não são claros. 

 
Portanto, evidente que não há tempo razoável para formulação de 

novas impugnações e readequações necessárias da proposta comercial, uma vez que o 
Pregão ocorrerá às 11h00min do dia 04 de janeiro de 2019, menos de 48 horas após o 
julgamento da impugnação e questionamentos. 

 
Dessa forma, os prazos para envio das respostas aos 

questionamentos formulados não podem ser posteriores ao prazo de envio de 
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impugnações ao edital, sob pena de ferir os princípios da transparência e da isonomia no 
decorrer do certame, devendo ser corrigido. 
 

- EXIGÊNCIAS CUMULATIVAS QUANTO À FORMA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

A impetrante é empresa devidamente constituída para operar no ramo de 

Call Center. Atua há mais de 10 (dez) anos no mercado, tendo já implementado inúmeras 

operações de serviços similares ao do objeto da presente licitação, aos mais diversos órgãos da 

Administração Pública no Estado do Rio Grande do Sul e da Bahia, e possui plena saúde 

econômico-financeiro. 

 

No Edital em tela, o Sr. Pregoeiro fez constar exigências de habilitação, 

constantes no item 8.5 que apresentam caráter altamente restritivo e eliminatório, ferindo os 

princípios da isonomia, razoabilidade e competitividade, além de estar aparentemente direcionando 

o certame. 

 

Além disso, o acúmulo das exigências contidas como condição de 

comprovar a capacidade econômico-financeira da licitante vencedora está em desacordo com os 

limites legais impostos à Administração Pública.  

 

No tocante à mencionada questão, assim dispõe os §§ 2° e 3° do artigo 

31 da vigente Lei 8.666/1993: 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: 

 

(…) 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução 
de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório 

da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, 
como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado. 
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§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 

parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 

admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

Como se verifica do teor do §2° do artigo 31 acima transcrito, para 

Contratos Administrativos que tenha como objeto a entrega futura de determinado produto ou a 

execução de serviços ou obras, a norma possibilita à Administração Pública exigir dos licitantes 

várias formas de comprovação da capacidade econômico-financeira para a execução do 

compromisso pretendido, não sendo os meios de comprovação de dita condição cumulativos. 

 

Portanto, é irregular a condição imposta pela Administração Pública que 

regula o processo concorrencial, de fazer constar no ato convocatório exigências abusivas quanto 

à dita comprovação, impondo aos licitantes que demonstrem cumulativamente: (a) capital mínimo; 

(b) patrimônio líquido mínimo ou (c) as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei 
Federal de n. 8.666/1993, entre outras, como a apresentação de contratos vigentes 
acompanhados da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), com justificativas 
quando houver divergência no percentual de 10% entre a declaração dos contratos vigentes 
e a receita bruta discriminada no DRE, como ocorre no caso em tela.  

 

Inúmeros foram os questionamentos formulados nas mais variadas 

licitações promovidas em todo o Brasil, motivando o Tribunal de Contas da União a editar a 

Súmula 275, através da qual assim consolidou o tema: 

 

Súmula n.º 275 – Para fins de qualificação econômico-financeira, a 

Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, 

capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que 

assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de 

compras para entrega futura e de execução de obras e serviços. 

 

Assim, no tocante às licitações por qualquer ente de Direito Público, 

poderá o licitante exigir que a Administração Pública que promove o certame cumpra o regramento 

acima transcrito, posto que, as normas regulatórias definidas pela referida Corte de Contas impõe 
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a todo e qualquer órgão da Administração Pública o seu fiel atendimento se, evidentemente, 

encontrar-se submetida à competência jurisdicional do TCU. 

 

Assim estabelece a Súmula 222 do Egrégio Tribunal de Contas da União: 

 

Súmula n.° 222 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, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

 

Outrossim, importante lembrar que o processo de licitação, além de se 

tratar de dever legal, é o instituto utilizado pela administração, como garantia dos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência, trazidos no 

Art. 37, XXI da Constituição Federal: 

 

“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: 

 

(...) 

 

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.”  

 

(grifamos) 
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E ainda dos princípios específicos do procedimento licitatório, 

primordialmente o da competitividade, trazido expressamente no inciso I, § 1º do Art. 3º do Estatuto 

Licitatório: 

 

“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. 

 

§ 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;” 

(grifamos) 

 

Nesta seara, sobre o presente item, em breve análise é possível 

identificar-se que a exigência de requisitos cumulativos para fins e qualificação econômico-

financeira fere cabalmente o caráter competitivo do certame, pois já, de antemão, restringe a 

participação de diversas empresas que não possuem TODAS as condições estabelecidas no ato 

convocatório, mas que, em contrapartida, detém de totais condições de satisfazer o serviço 

contratado com excelência. 

 

Da mesma forma, referida obrigatoriedade limita a concorrência em 

detrimento do melhor preço para os entes licitantes. 
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Assim, conforme inicialmente corroborado, apesar de a impugnante ser 

detentora de ampla experiência no ramo da prestação de serviços ora licitados, bem como de 

possuir interesse de participação no presente certame, atualmente se encontra obstada em 

decorrência da exigência infundada prevista no ato convocatório. 

 

Salienta-se que a condição ora impugnada não possui relação com a 

relevância dos serviços, tendo em vista que ser detentora de TODOS os requisitos impostos a fim 

de comprovar a sua capacidade econômico-financeira não garante que a licitante vencedora 

prestará os serviços contratados com perfeição. Em compensação, possuir capacitação técnica 

faz-se imprescindível. 

 

De mais a mais, tal requisito está a ferir os preceitos constitucionais, os 

quais, bem estabelecem, que em matéria de licitações somente serão permitidas as exigências 

“indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

 

Logo, é inválido e restritivo o acúmulo das exigências previstas na 

sessão nº VIII, item 8.5, subitens 8.5.4, 8.5.4.1, 8.5.4.2, 8.5.4.3, 8.5.4.4 e 8.5.4.5, do Edital, 

mesmo porque a Administração Pública deve se ater à garantia de uma licitação idônea e imparcial 

e, durante o contrato, fiscalizar a Contratada para se assegurar que os serviços estão sendo 

prestados de forma adequada e dentro dos ditames legais, devendo ser reformado o presente 

instrumento convocatório. 

 

- DA EXIGÊNCIA DE ESCRITÓRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO OU EM UM RAIO 
MÁXIMO DE 40 KM 

 

O item 8, subitem 8.6.6 do Edital estabelece que a proponente vencedora 

deverá instalar escritório na Cidade do Rio de Janeiro ou em um raio máximo de 40 km da cidade. 

 
Ocorre que, a previsão descrita constitui cláusula restritiva, que fere o 

princípio da competitividade. 

 

Isso porque, apresenta caráter altamente restritivo e irrelevante para a 

prestação do serviço, ferindo os princípios da isonomia, razoabilidade e competitividade, além de 

estar aparentemente direcionando o certame. 
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Importante reiterar que o processo de licitação, além de se tratar de 

dever legal, é o instituto utilizado pela administração, como garantia dos princípios constitucionais 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência, trazidos no Art. 37, XXI da 

Constituição Federal: 

 

“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: 

 

(...) 

 

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.”  

 

(grifamos) 

 

E ainda dos princípios específicos do procedimento licitatório, 

primordialmente o da competitividade, trazido expressamente no inciso I, § 1º do Art. 3º do Estatuto 

Licitatório: 

 

“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. 
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§ 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;” 

 

(grifamos) 

 

Segue, abaixo, manifestações quanto à restrição do universo dos 

participantes: 

 

TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª Câmara  – “9.3.1. abstenha-se de incluir 

nos instrumentos convocatórios condições não justificadas que restrinjam 

o caráter competitivo das licitações, em atendimento ao disposto no art. 

3° da Lei n° 8.666/93;”. 

 

TCU – Decisão 369/1999 – Plenário – “8.2.6  abstenha-se de impor, em 

futuros editais de licitações, restrições ao caráter competitivo do certame 

e que limitem a participação de empresas capazes de fornecer o objeto 

buscado pela Administração Pública, consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93;” 

 

TCU- Acórdão 1580/2005 – 1ª Câmara   – “Observe o § 1o, inciso I, do 

art. 3o da Lei 8.666/1993, de forma a adequadamente justificar a inclusão 

de cláusulas editalícias que possam restringir o universo de licitantes.” 

Bittencourt (2002, p. 17) leciona: 

 

“O ato convocatório deve estabelecer, portanto, regras para o certame, 

respeitando as exigências necessárias para assegurar a proposta mais 
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vantajosa, sendo inválidas todas que maculem o caráter competitivo da 

licitação, uma vez que, nos casos de competição inviável, há a 

autorização legal de contratação direta.” (BITTENCOURT, Sidney. 

Licitação passo a passo. 4ª ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: 

Temas & idéias Editora, 2002) 

 

Marçal Justen Filho: 

 

“O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para 

seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não 

rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o particular deverá 

assumir. Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a 

seleção da proposta mais vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas 

que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter “competitivo” da 

licitação” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 63). 

 

A presente análise trata-se de uma restrição geográfica. Há dois pontos a 

serem analisado: além da restrição ao caráter competitivo, já ventilada acima, há de se avaliar a 

real necessidade de escritório local para a execução satisfatória do contrato. 

 

Importante avaliar sua real necessidade, a fim de não acarretar maiores 

custos à Contratada, senão vejamos: há objetos licitados onde a localização geográfica é 

indispensável para a execução satisfatória do contrato. Exemplo clássico é a contratação de 

empresa para o fornecimento de combustível. Observe que localização do posto para o 

abastecimento é essencial para a eficácia do fornecimento. É desarrazoado a Administração 

contratar uma empresa onde o abastecimento seja em longa distância. Tal expediente acarretará 

consumo de combustível e disponibilidade de tempo. Assim sendo, no exemplo apresentado, a 

consideração da localização geográfica é imprescindível. 

 

Todavia, o cunho geográfico deve respeitar o princípio da 

proporcionalidade e deve ser apresentada justificativa plausível/satisfatória para o mesmo. 

 

A prestação de serviços ora licitada ocorrerá na sede do Órgão 

contratante, não havendo qualquer justificativa de manutenção de escritório local na Cidade do Rio 
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de Janeiro pela contratada, pois toda a comunicação entre funcionários e o próprio contratante, 

com a contratada, pode perfeitamente ocorrer de forma remota, por telefone e/ou e-mail e, até 

mesmo, por envio de um colaborador do setor administrativo ao Rio de Janeiro para tratar de 

situações corriqueiras que envolvem a relação de trabalho e a prestação de serviços em si. 

 

Vale dizer ainda, a título de esclarecimento, que a licitante mantém 

operação de call Center até em Salvador/BA, e não possui escritório local apenas para 

atendimento de funcionários, sendo que sua sede está localizada no Município de Porto Alegre e a 

relação de trabalho se dá à distância, e assim ocorre perfeitamente. 

 

O STJ já se manifestou que ”(…) 3. Conforme a decisão emitida pela 

Corte de Contas Estadual, não há o que censurar na compra dos combustíveis, quanto há um 

único posto de abastecimento na cidade; não poderia a Administração concordar que os veículos 

do Município se deslocassem a longas distâncias para efetuar o abastecimento., com visíveis 

prejuízos ao Erário…” (HC 88.370/RS, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 

28.10.2008) 

 

Neste sentido, é preciso analisar a real necessidade da localização 

geográfica. Não sendo o caso e inexistindo justificativa plausível para tal expediente, o mesmo está 

maculando a legalidade do certame. 

 

Assim, diante dos fatos, não restou à impetrante outra opção, senão 

socorrer-se ao presente instrumento de IMPUGNAÇÃO, com vistas a corrigir a flagrante situação 

de ilegalidade. 

 
III- DO DIREITO 

 
Conforme acima demonstrado, o edital em vários pontos está em 

desacordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
proporcionalidade e eficiência que regem a Administração Pública. 

 
Ademais, tendo em vista a ausência de nova publicação do Edital 

com a retificação dos itens excluídos e/ou alterados através do comunicado, está 
igualmente em desacordo com os princípios da isonomia, da publicidade e restringindo a 
ampla competitividade do certame. 
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No mais, acerca da importância de assegurar o princípio da 

isonomia aos licitantes, destaca-se a garantia da própria idoneidade da licitação, como 
bem assinala José dos Santos Carvalho Filho, in verbis: 

 
“A se permitir a livre escolha de determinados fornecedores pelo administrador, 
estariam alijados todos os demais, o que seria de se lamentar, tendo em vista 
que, em numerosas ocasiões, poderiam eles apresentar à Administração 
melhores condições de contratação. 
(...) 
Corolário do princípio da igualdade é a vedação de se estabelecerem diferenças 
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou a proibição de 
tratamento diverso de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária 
entre empresas brasileiras e estrangeiras (art. 3º, §1º, I e II, do Estatuto).”1 
(grifamos) 
 
No entanto, tal requisito está a ferir os preceitos constitucionais, 

os quais, bem estabelecem, que em matéria de licitações somente serão permitidas as 
exigências “indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

 
Neste cenário, infere-se, novamente, o artigo 3º, inciso I, § 1º, da 

Lei 8.666/93, supracitado, que institui a vedação pela Administração Pública de 
ultrapassar esses limites, por meio de inclusão de condições que restrinjam a participação 
no procedimento ou que maculem a isonomia das licitantes. 
 

Notadamente, portanto, ilegais os itens do edital que acabam por 
restringir com excesso o certame e fazer incorrer as licitantes em despesas de pessoal e 
de infraestrutura apenas para garantir a sua participação na licitação, sem sequer ter a 
certeza de que será a vencedora e posteriormente contratada pelo órgão. Exigir a ampla 
demonstração de sistema que exige vasta demanda para criação um dia após a realização 
do certame, com chances de inabilitação caso um erro seja demonstrado, é medida 
extremamente onerosa. 

 
Assim, infere-se, novamente, o retromencionado artigo 3° da Lei 

8.666/93, que institui a vedação pela Administração Pública de ultrapassar esses limites, 
por meio de inclusão de condições que restrinjam a participação no procedimento ou que 
maculem a isonomia das licitantes. 

                                                
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 10 ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
Juris, 2003, p. 198. 
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Na mesma baila, segundo Marçal Justen Filho, “a Administração 

não tem liberdade para exigir qualificação quando a atividade a ser executada não 
apresentar complexidade nem envolver graus mais elevados de aperfeiçoamento. 
Especialmente em virtude de regra constitucional (art. 37, XXI), somente poderão ser 
impostas exigências compatíveis com o mínimo de segurança da Administração Pública. 
A regra geral é sempre a mesma: não poderão ser impostas exigências excessivas ou 
inadequadas.2”   

 
Acerca da importância de assegurar o princípio da isonomia aos 

licitantes, destaca-se a garantia da própria idoneidade da licitação, como bem assinala 
José dos Santos Carvalho Filho, in verbis: 

 
“A se permitir a livre escolha de determinados fornecedores pelo administrador, 
estariam alijados todos os demais, o que seria de se lamentar, tendo em vista 

que, em numerosas ocasiões, poderiam eles apresentar à Administração 

melhores condições de contratação. 
(...) 

Corolário do princípio da igualdade é a vedação de se estabelecerem diferenças 

em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou a proibição de 
tratamento diverso de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária 

entre empresas brasileiras e estrangeiras (art. 3º, §1º, I e II, do Estatuto).3” 

(grifamos) 
 
A respeito, vejamos entendimento firmado pelo Tribunal de Contas 

da União, que taxou como restritivas as exigências de natureza semelhante ao do 
presente edital: 

 
“É vedada a inclusão, em edital de licitação pública, de cláusulas de habilitação 
técnica comprometedoras, restritivas ou frustrantes do caráter competitivo do 
certame, bem como a adoção de medidas no curso do certame que estabeleçam 
preferências ou distinções em virtude de naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes, nos termos do que dispõe o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/1993”.4 
(grifamos) 

                                                
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 683. 
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 10 ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
Juris, 2003, p. 198. 
4 Acórdão 7528/2013 publicado em 03/12/2013. Relator: André de Carvalho 
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Dessa forma, com base nos fundamentos elencados, é necessário 

readequar o instrumento convocatório à legislação e ao entendimento jurisprudencial 
pátrio para que possibilite a competição entre as empresas interessadas e aptas para 
realizar o objeto do edital os itens ora impugnados do edital, que ferem o princípio da 
isonomia e a ampla concorrência, impondo condições que compromete e restringe o 
caráter competitivo do certame, tendo em vista que com os requisitos estabelecidos é 
possível constatar o direcionamento a um grupo de empresas, afora as inconsistências de 
prazos e de dados citados.  

 
V – DOS PEDIDOS 
 

Diante de todos os fatos acima expostos, resta evidenciado que o 
edital está eivado de inconsistências e ilegalidades, pelo que requer: 

 
a) O recebimento da presente impugnação; 
b) A total procedência dos pedidos formulados para que sejam 

excluídos os vícios dos itens do edital apontados;  
c) A resposta aos questionamentos levantados por esta 

impugnante, bem como a publicação de eventuais outros 
questionamentos efetuados por outras licitantes e das 
respectivas respostas; 

d) A republicação do edital, escoimado dos vícios apontados, nos 
termos do artigo 21, §4º da Lei nº 8.666/93. 

 
Termos em que pede e espera deferimento. 
 
 
Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2018. 

 
 
 

________________________________ 
ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. 
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