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Assunto: Impugnação ao Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2021 – PMMB – SEMED 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05010001/2021 

 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de parecer jurídico elaborado em atenção à solicitação do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio da Prefeitura de Magalhães Barata acerca da impugnação protocolizada 

pela empresa J. DE J. ARAÚJO MACIEL - ME, em face do Edital do Pregão Eletrônico SRP 

Nº 001/2021 – PMMB – SEMED, que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO 

AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTE MUNICÍPIO DE 

MAGALHÃES BARATA/PA.” 

 

A impugnação foi protocolizada na data de 05/04/2021, sendo que a data e horário 

marcado para a abertura do certame é 09/04/2021, às 10:00 horas, portanto, nos termos do 

Decreto 3.555/2000, artigo 12, é considerada tempestiva. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Segundo consta na peça impugnativa, as razões do descontento da licitante estão 

relacionadas as exigências constantes nos itens 17.4; 18.1.2 e 18.1.4 do edital licitatório, 

requerendo ao final a retificação dos itens impugnados. 

 

Cumpre inicialmente ressaltar que as exigências feitas a título de habilitação limitar-

se-ão, estritamente, àquelas indispensáveis a garantir/atestar o domínio de conhecimento e 

capacidade técnica do potencial contratado, em cumprir as obrigações por ele a serem 
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assumidas. A assertiva é extraível do inc. XXI, do art. 37, da Constituição da República, 

verbis: 

 

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. 

 

O supracitado matiz constitucional, com todas as suas luzes, foi recriado pelas 

disposições do art. 27 da Lei 8.666/93, verbis: 

 

Art. 27 -Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

I – habilitação jurídica; 

II – qualificação técnica; 

III – qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal.             

 

Desta forma, as exigências do edital não se tratam de “rigorismo”, como é afirmado 

na impugnação, mas tão somente o estrito cumprimento da Lei, principalmente por se tratar 

de merenda escolar que necessita de qualificação 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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Por todo o exposto esta Assessoria Jurídica opina pelo conhecimento da impugnação 

ao edital, para no mérito opinar pela improcedência das alegações e pedidos formulados 

pelo impugnante. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

 

Magalhães Barata-PA, 06 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

MARCUS CESAR SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR 
Assessor Jurídico 
OAB/PA 22.851 
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