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ILUSTRÍSSIMOS SENHORES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DO 

SISTEMA DE FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARÁ - PA 

 

 

CONCORRÊNCIA-SRP Nº 06/2019 

 

 

ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.617.192/0001-30, sediada na Rodovia Cezário José de 

Castilho, Km 345, CEP 17022-133, na cidade de Bauru/SP, vem, por meio de sua representante  

que ao final subscreve, mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, IMPUGNAR O EDITAL 

da Concorência-SRP nº 06/2019, pelos motivos a seguir expostos. 

 

Inicialmente, cumpre informar que, ao analisar o presente edital da licitação na 

modalidade Concorrência, observamos que o mesmo viola princípios constitucionais e as normas 

de licitações, Lei nº 8.666/93, bem como os regulamentos de Licitações e Contratos do SESI e 

SENAI - PA, ao direcionar o objeto da presente,  

 

O art. 37 da Constituição Federal estatui os princípios constitucionais que 

norteiam as ações dos gestores públicos e em seu inciso XXI, prevê que as compras e 

contratações serão realizadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, nos seguintes termos: 

 

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 
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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.    

 

É dever da Administração Pública, ao iniciar o planejamento de suas aquisições 

de equipamentos, identificar um conjunto representativo dos diversos modelos existentes no 

mercado que atendam completamente suas necessidades antes de elaborar as especificações 

técnicas e a cotação de preços, de modo a caracterizar a realização de ampla pesquisa de 

mercado e evitar o direcionamento do certame para modelo específico ou para determinada 

empresa, pela inserção no edital de características atípicas. 

Apenas para elucidação, o direcionamento da licitação pode ocorrer, por 

exemplo, mediante a utilização de critério subjetivo, o favorecimento a alguma empresa, a 

preferência inadequada por determinada marca, a ausência do devido parcelamento ou o 

estabelecimento de exigências excessivas/limitadoras 

  

O SESI e o SENAI - PA tem seu regime jurídico com personalidade de Direito 

Privado, não se integrando à Administração Direta (União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal), nem a Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista e 

Empresas Públicas), entretanto, atuam em cooperação com o Poder Público para o desempenho 

de atividades de relevante interesse público e social.  

Dessa maneira, é cabível nesta impugnação a utilização da Lei nº 8.666/93 em 

conjunto com os Regulamentos de Licitações e Contratos exarados pelo próprio do Sistema S, 

para que se entenda que o direcionamento presente no edital da Concorrência nº 06/2019 fere o 

caráter de ampla competitividade, restringindo-o, bem como, da melhor proposta para o Órgão, 

ferindo, portanto, o caráter constitucional das contratações. 

 

Ocorre que o direcionamento do edital para um conjunto específico fere 

diretamente o art. 3º, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93. 

 



 

                                                                                                                                         

3 

 

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; 

 

No que tange aos regulamentos de Licitações do SESI e SENAI PA, temos logo 

em seu art. 2º a mesma orientação da lei de licitações dada aos agentes contratantes do Sistema 

S:  

 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o 

SESI e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que 

frustrem seu caráter competitivo. 

 

 Nessa esteira, o artigo 7º, parágrafo 5º, da Lei 8.666/93 estabelece que: 
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 “(...) §5º. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços 

sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, 

salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o 

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de 

administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório”. 

 O Regulamento de Licitações e Compras do SESI e do SENAIS 

prevêem em seu art. 13, §1º (destaques nossos): 

Art. 13. O procedimento da licitação será iniciado com a solicitação formal da 
contratação, na qual serão definidos o objeto, a estimativa de seu valor e os 
recursos para atender à despesa, com a consequente autorização e à qual 
serão juntados oportunamente todos os documentos pertinentes, a partir do 
instrumento convocatório, até o ato final de adjudicação. 
 
§ 1º Na definição do objeto não será admitida a indicação de características e 
especificações exclusivas ou marcas, salvo se justificada e ratificada pela 
autoridade competente. 

 

A Lei Federal de compras e contratações é explícita em seu artigo 15, §7º, inciso 

I, estabelecendo que deve haver a especificação completa do bem a ser adquirido “sem indicação 

de marca”. 

 

Tal tema já foi amplamente discutido pela jurisprudência, como podemos ver 

nas decisões proferidas Tribunal de Contas da União em casos análogos.  

 

“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 
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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.” 

 

Nos casos citados o edital nem mesmo se referia explicitamente a marca 

específica, como no presente caso, que deixa evidente o direcionamento do certame. 

 

Ademais, nas palavras de Sidney Bittencourt, que assim o diz: 

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

respeitando as exigências necessárias para assegurar a proposta mais 

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”.1 () (grifo nosso). 

 

Em análise, constatamos que os objetos da licitação foram direcionados para um 

único fornecedor, conforme especificações do Termo de Referência – Aexo I do Edital, 

conforme se mostra a seguir: 

 

 

LOTE 1. ANEXO I – A 
UNIDADE MÓVEL SST – SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

“B.3.2 Perfis estruturais das laterais e do teto do baú 

                                                           
1 BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo a passo. 4ª ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Temas & idéias 
Editora, 2002 
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(...) 

Os perfis utilizados são projetados para resistir a cargas pontuais, concentradas 
e estáticas, de 250 kg, sem deformação (flecha) permanente, tanto para as 
laterais, quanto para o teto. A contratante poderá solicitar ensaio e laudo que 
comprove a resistência dos perfis utilizados. Todas as colunas de sustentação 
serão posicionadas observando-se um módulo padronizado de distanciamento 
entre elas de 400 mm A Truckvan apresentará desenho que mostra o 
projeto estrutural da carroceria.” (pag. 19 do Edital) 

 
E também no item B.5. do mesmo Lote 1: 

 

“B.5 Distribuição elétrica 
B.5.1 Quadro e bitola dos cabos elétricos 
Após análise da potência dos equipamentos a serem instalados, a Truckvan 
definirá as dimensões dos barramentos dos quadros de distribuição e as 
bitolas dos cabos do circuito alimentação da unidade. (pag. 22 do Edital)  

Já no Lote 2 também há o direcionamento da concorrência para a mesma 

empresa. Vejamos (destaques nossos): 

 

“LOTE 2. ANEXO I – B 
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER 
Título: Descrito técnico para fornecimento e fabricação de Semirreboque 
Unidade Móvel de Saúde da Mulher: 
Objeto: Confecção de UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER 
Semirreboque furgão de alumínio sobre chassi, com 2 (dois) eixos e suspensão 
pneumática, projetado para se deslocar em vias pavimentadas ou não, de 
topografia plana ou acidentada. 
 

(...) 

B.10.2 Perfis estruturais das laterais e do teto do baú 
Os perfis estruturais das laterais, piso e teto serão de duralumínio extrudado 
com perfil 
“ômega”, alma de 31 mm, conforme a norma ASTM 60005 T5, e dispostos 
simetricamente. As colunas serão espaçadas em 700 mm. Na parte frontal do 
semirreboque este espaçamento será de 400 mm para aumentar a rigidez da 
estrutura que receberá as condensadoras das máquinas de ar-condicionado. 
Na região próxima ao pino-rei, o espaçamento será menor, a fim de 
compensar eventuais deformações. A parede frontal terá colunas tipo ômega 
em aço carbono galvanizado, para sustentação dos suportes dos aparelhos 
condicionadores do ar, suporte de toldos conforme definidos no “layout”, 
apresentado pela Truckvan.” (página 31 do Edital) 
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E também no mesmo lote, ao especificar o piso da unidade móvel: 
 
A.2.10 Piso 
O piso será constituído de: 
d) Chapa de aço soldada à base rodante: 
Chapa de aço carbono de 3 (três) mm, soldada em toda área da base rodante, 
tratada contra ferrugem e pintada na cor cinza “Scania” em ambas as faces. 
e) Madeira Compensada encaixada no piso do baú: 
O semirreboque/baú terá piso de madeira compensada, tipo naval, com 18 mm 
de espessura, resistente à ação da água e fungos, preso por parafusos tipo 
francês com cabeça embutida.  
O piso de madeira ficará no mesmo plano da soleira da porta (sem degrau ou 
saliência entre os mesmos). A Truckvan apresentará as especi ficações do 
material aplicado na construção do piso bem como seu sistema de fixação. 
(pag. 33 do Edital) 
 

 

Parece que, além de ter ficado faltando partes da especificação técnica não 

providenciada por parte de uma pretensa e futura interessada em fornecer o objeto do edital, 

também foi inserida o modelo do audiômetro, e não dada as diretrizes de sua capacidade ou 

definições que levassem o vencedor a optar por uma marca e modelo, conforme se extrai da 

especificação do consultório de audiometria constante na página 25 do edital. 

 

Sendo assim, conforme previsão expressa em lei, é completamente inadmissível 

que ocorra o direcionamento do objeto para determinado fabricante, frustrando o caráter 

competitivo da licitação.  

Por fim, vale citar o disposto nos art. 90 e 91 da Lei Federal nº 8.666/93, que 

trata dos crimes de licitações, especialmente no que tange a ajuste prévio do privado para frustar 

o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o objetivo de obter vantagem, e também, 

o de patrocinar, direta ou indiretamente interesse privado, dando causa à instauração de licitação, 

conforme parece ter ocorrido no presente caso:  

Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
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Art. 91.  Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de 
contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 

Diante o exposto, requer-se: 

 

1 – Que a presente impugnação seja recebida e processada para, ao final ser 

JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, e que as exigências técnicas exigidas sejam 

analisadas de forma a garantir a legalidade, a impessoalidade e a ampla competitividade da 

presente concorrência 

 

Termos em que 

Pede e espera acolhimento. 

 

Bauru, 24 de maio de 2019 

 

 

 

 

_______________________________________ 

MONIQUE PALMIERO BORGES 

Auxiliar Jurídico 

RG nº 41.976.839-7 

 

 

 


