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AO ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE - 
PR. 
 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGÁ ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 

PREDIAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 08.979.778/0001-04, com sede na Rua Atilio Salvalagio, nº 09, 

sala 01, centro, Sarandi – PR, com o telefone: 44 – 3028-7071 e com e-

mail: ingalicitacao22@gmail.com, por intermédio de seu representante legal 

abaixo assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no § 

2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Com base nos fatos e fundamentos a seguir: 
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I – DA TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO 

DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

O edital é passível de impugnação pelos licitantes no 

prazo de até 03 (três) dias antes da data designada para a realização do 

certame, conforme art. 41, § 2º da Lei 8666/93 e item 4.4 do edital em 

comento, portanto a impugnação é tempestiva. 

  

Isto posto, após ser tempestivamente recebida e 

apreciada pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, seja admitida, dentro dos 

limites legais, reconhecida e atendida ao que se pede, julgando procedente 

esta impugnação, para escoimar o vício do edital. 

 

II- DOS FATOS 

 

Trata-se de Licitação na Modalidade de Pregão, na 

forma eletrônica, do tipo Menor Preço Global, que tem como objeto a 

seleção das melhores propostas para a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço terceirizado de limpeza 

geral (área administrativa, consultórios médicos e odontológicos, 

centro cirúrgico, salas de exames, área externa, banheiros, entre 

outros), asseio, conservação predial e copeiragem, com dedicação 

exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, 

equipamentos de proteção individual (EPI) e demais equipamentos 

necessários à perfeita execução do serviço, visando a obtenção de 

adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências 

do CISAMUSEP., conforme edital do referido Pregão na forma eletrônica 

nº 16/2022. 
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A sessão para credenciamento e realização do pregão, 

na forma eletrônica, ocorrerá no dia 18/04/2022 às 09h através da 

plataforma www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

A empresa impugnante tendo interesse em participar da 

referida licitação, realizou a análise do edital para verificar as condições de 

sua participação e se deparou com exigências incompatíveis com a 

legislação e as jurisprudências dos Nossos Tribunais. 

 

Destaca-se que a exigência contida no instrumento 

convocatório já foi analisada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

reiteradas vezes, o qual já emitiu diversas decisões anulando editais 

restritivos como é o presente. 

 

 

 

III – DA ILEGALIDADE DO EDITAL DE 

EXIGÊNCIA DO ESCRITÓRIO LOCAL 

 

O Edital publicado contém flagrante ilegalidade, haja 

vista que restringe totalmente a participação de empresas ao exigir 

escritório localizado no Município de Maringá, conforme se demonstrará a 

seguir: 

 

Tal imposição encontra-se no item 12.4, que dispõe: 

 

 12.4 – Junto com a Proposta Ajustada a licitante 
deverá encaminhar também: 
12.4.1 – Apresentar Declaração de que possui ou 
instalará escritório no município de Maringá/PR 
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durante o período em que o contrato estiver em vigor, 
com estrutura física e Preposto capaz de dirimir 
quaisquer dúvidas de caráter técnico, jurídico, 
administrativo e operacional originadas de sua 
execução; 

 
A Lei 8666/93, em seu art. 3º estabelece todos os 

princípios que devem reger os processos licitatórios: 

 

“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 lhe são correlatos”. 

 

Com efeito, importante trazer a lição do Professor 

Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu Curso de Direito Administrativo, 

págs. 477/478, sobre o princípio da igualdade nas licitações, in verbis:  

 

“O princípio da igualdade implica o dever não apenas 

de tratar isonomicamente todos os que afluírem ao 

certame, mas também o de ensejar oportunidade de 

disputá-lo a quaisquer interessados que, desejando 

dele participar, podem oferecer as indispensáveis 

condições de garantia.”(grifo nosso) 
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No edital em comento a exigência não é compatível 

com a principal vocação da licitação e consiste em violação, insofismável, 

ao princípio do tratamento isonômico das licitantes.  

 

Neste aspecto, tem-se o parágrafo 1º, inciso I do art. 3º 

supramencionado: 

§ 1o É vedado ao agente público: 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. (grifo nosso) 

 

Ora, a norma é bem clara e utiliza sete verbos (admitir, 

prever, incluir, tolerar, comprometer, restringir e frustar) para afastar 

completamente qualquer possibilidade de afetação na competitividade do 

certame licitatório. 

 

É o que prevê também no art. 37, XXI, da Constituição 

Federal, in verbis:  

 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as 
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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.”(grifo nosso).  

 

De acordo com recente decisão do TCU - Acórdão 

1176/2021 (Plenário): 

 

"É irregular a exigência de que o contratado instale 

escritório em localidade específica, sem a devida 

demonstração de que tal medida seja imprescindível à 

adequada execução do objeto licitado, considerando os 

custos a serem suportados pelo contratado, sem avaliar 

a sua pertinência frente à materialidade da contratação 

e aos impactos no orçamento estimativo e na 

competitividade do certame, devido ao potencial de 

restringir o caráter competitivo da licitação, afetar a 

economicidade do contrato e ferir o princípio da 

isonomia, em ofensa ao art. 3º, caput e § 1º, inciso I, da 

Lei 8.666/1993." (Grifo nosso) 

 

Corrobora-se a aplicação de tais princípios, a decisão 

do Superior Tribunal de Justiça:   
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“É certo que não pode a Administração, em nenhuma 

hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter 

competitivo do certame, mas sim garantir ampla 

participação na disputa licitatória, possibilitando o 

maior número possível de concorrentes, desde que 

tenham qualificação técnica e econômica para garantir 

o cumprimento das obrigações (...)”. (Superior 

Tribunal de Justiça, RESP 474781/DF, Relator Min. 

Franciulli Netto, DJ de 12/05/2003). 

 

Com efeito, no edital em tela, a exigência de escritório 

localizado no Município de Maringá, revela situação que merece urgente 

reparo, pois, tal exigência cria óbice à própria realização da disputa, 

ensejando a falta de isonomia e contrariando os princípios basilares da 

administração pública, portanto, há evidente ilegalidade.  

 

É congruente ao disposto no artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal: 

 

“O processo de licitação pública somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” (grifo nosso). 

 

Destarte, entende-se que os requisitos de habilitação 

devem ser demandados de tal maneira que seja possível presumir-se, com 

eficiência e sem restrições, a capacidade e idoneidade do licitante para 

executar o futuro contrato. 

 



INGA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS PREDIAIS EIRELI 

 

 Rua Atílio Salvalagio, nº 09, Sala 01, Centro, CEP: 87.111-200, Sarandi-PR 
Fone: (44) 3028-4780 / 3026-4780    Email: ingalicitacao22@gmail.com 

 

Com efeito, é impossível afirmar que eventual empresa 

interessada não conseguirá cumprir o contrato licitatório simplesmente por 

não possuir um escritório fixo na cidade de Maringá. 

 

Há de ser salientado que a sede da empresa Impugnante 

fica no Município de Sarandi, cidade limítrofe com a cidade de Maringá, 

inclusive fica MAIS PERTO DA SEDE DA CISAMUSEP que muitas 

empresas da cidade de Maringá. 

 

Saliento ainda, que é de conhecimento geral que mais 

30 mil habitantes da cidade de Sarandi se dirigem diariamente para a cidade 

de Maringá para trabalharem, podendo inclusive ser contratados 

trabalhadores do Município de Sarandi para executar o objeto da presente 

licitação. 

 

A Impugnada, sem qualquer motivo justificável, está 

excluindo um universo de empresas da região metropolitana de Maringá, 

que possuem estrutura necessária para prestar os serviços constantes do 

certame licitatório.  

 

Assim sendo, não há razão para a Administração 

Pública, que tem como fundamento principal a obtenção da proposta mais 

vantajosa, criar critérios e restrições desnecessárias que podem impedir a 

ampla concorrência e a igualdade entre os participantes. 

 

Desta feita, é clarividente que a exigência de escritório 

localizado no Município de Maringá é desnecessária, pois restringe 

a competição, diminui o universo de competidores e aumenta os custos 

desnecessariamente, frustrando assim o objetivo maior da licitação – a 
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obtenção da proposta mais vantajosa.  

 

 

IV - DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente 

IMPUGNAÇÃO julgada procedente, para declarar-se nulo o item atacado e 

determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei 

nº 8666/93. 

 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

Sarandi, 12 de abril de 2022. 

 

 
 

INGÁ ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS PREDIAIS EIRELI 

CNPJ - 08.979.778/0001-04 

Adriana Pizani Leocadio 

CPF 045.259.169-40 
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