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A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – PMSF – EDUCAÇÃO 
 
 
Sra. LIVIA ELCE MAGALHÃES GOUVEIA 
MD. Pregoeira 

 
 

 

 

AIKY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, devidamente cadastrada no CNPJ/MF nº 04.848.586/0001-08, Insc. 

Est. 15.106.126-2, sediada na Av. Presidente Vargas nº 3685, Ianetama, Castanhal – PA, por 

seu representante legal, ao fim assinado, vêm, tempestivamente IMPUGNAR os termos do 

edital, concernente ao pregão supra citado, levando em consideração o ordenamento jurídico 

vigente no país. 

 
 
FATOS: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO 

PARÁ torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 

em 19 de Janeiro de 2018 às 10H:00MIN, conforme descrito no Edital e seus Anexos, com 

base na Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/02, do tipo menor preço por ITEM, que tem como 

objeto desta licitação a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda 

Escolar do Ano de 2018 dos PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO 

PNAE/PNAIC//PNAEF/PNAEJA/PNAEP do Município de São Francisco do Pará, 

conforme Termo de Referência, cuja empresa será contratada por via deste certame, 

observados os termos e condições constantes neste Edital e seus Anexos. 

 
Edital 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.8. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento no Estado, 
não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for 
declarada sua penalização em decorrência do processo administrativo antes da 
homologação e adjudicação na Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará, a 
mesma ficará impossibilitada de firmar contrato com esta Administração. (grifei) 
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3.10. NÃO SERÁ ADMITIDO NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE: 
 
c) As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste 
município ou em qualquer Município ou Estado, não ficarão impossibilitadas de 
participar do referido processo licitatório, mas se for declarada sua penalização em 
decorrência do processo administrativo antes da adjudicação/homologação no 
Município de São Francisco do Pará, a mesma ficará impossibilitada de firmar 
contrato com esta prefeitura; (grifei) 
 

 

Conforme os itens acima descritos, impõe a empresa 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, Senão vejamos: 

 

Os itens descritos do edital têm por objetivo discorrer 

sobre a extensão das sanções administrativas que envolvem as licitações e seus contratos, 

delimitando nas penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93 que 

traz grandes discussões quanto ao seu alcance. Também aproveito para esclarecer a 

abrangência das penalidades previstas na Lei do Pregão. 

Lei 8666/93: 

O dispositivo legal aplicável ao tema vem disciplinado no artigo 87 da Lei 8666/93, que 

transcrevemos: 

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
I – advertência; 
 
II – multa, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato; 
 
III – suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; (grifei) 
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. (grifei) 



 

 
AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 

  
A 

Av. Presidente Vargas – BR-316 – Bairro Ianetama – Castanhal – Para – CEP:68743-520 
Fone: 91 3711 4042 * 3711 4137 

                                                                        rwww.aiky.com.br                                                 Página 3 de 7 
 

As sanções previstas seguem um sistema gradual, da mais leve (advertência) a mais severa 

(declaração de inidoneidade). É oportuno salientar que as penalidades supracitadas não são 

vinculadas a fatos determinados, ficando ao Administrador Público, com cunho discricionário, 

estabelecer a punição dentro de uma proporcionalidade com a conduta infratora, lembrando 

que sempre deverá ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Enfocando-se no inciso III do artigo 87 da Lei de Licitações, podemos afirmar que restringe-se 

apenas ao órgão, entidades ou unidades administrativas que apenou. 

 

A distinção mais evidente ocorre na interpretação literal sob a teoria hermenêutica da 

literalidade. O inciso III sustenta o impedimento em licitar e contratar (suspensão temporária) 

com a “Administração” enquanto o inciso IV sustenta o impedimento em licitar e contratar 

(declaração de inidoneidade) com a “Administração Pública”, ambos do artigo 87 da Lei 

8666/93. 

Os incisos XI e XII do artigo 6º da Lei de Licitações estabelecem estritamente o conceito 

distinto entre Administração e Administração Pública, que diz: 

XI – Administração Pública – a administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas; 

XII – Administração – órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente; 

Isto posto, partindo da premissa de que a lei não contém palavras inúteis e não cabe ao 

interprete alargar o espectro do texto legal, sob pena de estar criando hipótese não prevista, 

podemos dizer que a suspensão temporária produz efeito na entidade administrativa que a 

aplicasse, enquanto a declaração de inidoneidade produz efeito em todos os órgãos da 

Administração Pública, ou seja, em todos os entes federativos. 

Acerca do assunto, o jurista Jessé Torres Pereira Junior versa: 

“A diferença do regime legal regulador dos efeitos da suspensão e da declaração de 
inidoneidade reside no alcance de uma e de outra penalidade. Aplicada a primeira, fica a 
empresa punida impedida perante as licitações e contratações da Administração; aplicada a 
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segunda, a empresa sancionada resulta impedida perante as licitações e contratações da 
Administração Pública” (in Comentários à lei das licitações e contratações da administração 
pública, 8 ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 2009, pags. 860 e 861) 

Outrossim, o saudoso Hely Lopes Meirelles discorreu que “a suspensão provisória pode 

restringir-se ao órgão que a decretou ou referir-se a uma licitação ou a um tipo de contrato, 

conforme a extensão da falta que a ensejou; (in Licitação e contrato administrativo, 15º ed. 

2010, p. 337) 

Ademais, existem julgados no sentido de que a pena de suspensão amparada no art. 87, inc. 

III, da Lei 8.666 fica restrita ao órgão aplicador da sanção. Vejamos: 

Despacho Proferido 

“Não vislumbro presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da liminar, razão 
pela qual seu indeferimento é de rigor. Como se depreende da documentação encartada aos 
autos, o impedimento imposto á empresa … diz respeito apenas e tão somente à contratação 
com a empresa ECT. Nada há nos autos a demonstrar que a empresa habilitada está impedida 
ou suspensa de contratar com a Administração Pública em geral. Diante do exposto, ausentes 
os requisitos legais, indefiro a liminar postulada. Cite-se a empresa …, em litisconsorte passivo. 
Solicitem-se as informações e, após vista ao Ministério Público. Int” (3ª Vara Judicial de Embu, 
Estado de São Paulo, Processo nº 176.01.2011.004111-2) 

A Instrução Normativa nº 02, de 11 de outubro de 2010 – âmbito federal – preconizou no § 1º 

do artigo 40 que o alcance da suspensão temporária fica restrita ao órgão público que 

penalizou, a saber: 

§ 1o A aplicação da sanção prevista no inciso III 
deste artigo impossibilitará o fornecedor ou 
interessado de participar de licitações e formalizar 
contratos, no âmbito do órgão ou entidade 
responsável pela aplicação da sanção. (grifei) 

 

Como uma empresa com suspensão temporária ficará 

impossibilitada de participar do referido processo licitatório? 

 

Conforme os ART. 6, “XI”, “XII” E ART. 87, “III”, “IV” 
DA LEI Nº 8.666/93 e Instrução Normativa nº 02, de 11/10/2011 – Âmbito Federal ART. 40, 
III, “§ 1º”, impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e 
formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da 
sanção.  
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  FUNDAMENTOS 

 
Os processos licitatórios devem obedecer estritamente a ordem cronológica de suas 
exigibilidades, conforme preceitua os Art. 3º da lei federal 8.666/93 

 
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. (Redação dada 
pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) 
(Regulamento);  

 
Assim, fica claro que a Administração deve cumprir, 

rigorosamente, com as Leis e Resoluções vigentes no País. Quando a Administração deixa 

de cumprir, estará ferindo o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

 

Sobre a possibilidade de improbidade administrativa, 

enfatizamos que não cumprimento, não justificam-se com o singelo argumento falta de 

conhecimento, pois deve a Administração ater-se art. 15, I da lei 8.666/93. 

 

 

 DIREITO 

 
Lei 8.666/93 
 
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. (grifei) 
 
Art. 6º. Para os fins desta Lei, considera-se: 
 
XI – Administração Pública - a administração direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do 
poder público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas; (grifei) 
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XII – Administração - órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e 
atua concretamente; (grifei) 
 
Art. 87º. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
 
I – advertência; 
 
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou 
no contrato; 
 
III – suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; (grifei) 
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. (grifei) 
  
 
Instrução Normativa nº 02, de 11/10/2010 – Âmbito Federal 
– SICAF 
 
Art. 40º. São sanções passíveis de registro no SICAF, além 
de outras que a lei possa prever: 
 
III – suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 1993; (grifei) 
 
IV – declaração de inidoneidade, conforme o inciso IV do 
artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993; e (grifei) 
 
V – impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, conforme o art. 7º da Lei nº 
10.520, de 2002. 
 
§ 1º A aplicação da sanção prevista no inciso III deste 
artigo impossibilitará o fornecedor ou interessado de 
participar de licitações e formalizar contratos, no âmbito 
do órgão ou entidade responsável pela aplicação da 
sanção. (grifei)  
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 CONCLUSÃO: 

 

Conforme exposto, os ART. 6, “XI”, “XII” E ART. 87, “III”, 

“IV” DA LEI Nº 8.666/93 e Instrução Normativa nº 02, de 11/10/2011 – Âmbito Federal ART. 

40, III, “§ 1º”, a suspensão temporária impossibilitará o fornecedor ou interessado de 

participar de licitações e formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável 

pela aplicação da sanção. 

 

Desta feita, Seja cumprida rigorosamente as normas e 

condições do edital, na forma do art. 3º da Lei n 8.666 1993, respeitando o princípio da 

legalidade estabelecido no art. 37 da Constituição Federal sempre que a alteração que se 

fizer necessária no edital puder vir a afetar a formulação das propostas, hipótese em 

que deverá reabrir o prazo inicialmente fixado, divulgando a modificação pelos 

mesmos meios que se deu a divulgação do texto original, haja vista o que dispõe o art. 

21, §4º, da referida lei. 

 

 PEDIDO: 
 

 Nestes termos, IMPUGNA o Edital, MODIFIQUE em especial na formatação das exigências, 
que a as empresas que esteja com suspensão temporária, possa participar e firmar contrato 
com esta prefeitura, no propósito RATIFICAR E ADEQUAR O EDITAL. 
 

 O que se pede, frente ao que foi fartamente exposto é que administração ESCLAREÇA, 
MODIFIQUE E ADEQUE O ATO CONVOCATÓRIO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, 
conforme previsto em lei, após, publique-se. 
 

 Por fim, seja acatada a presente impugnação a bem das Finanças Publicas. 
 
 

Pede deferimento. 

Castanhal/PA, 08 de Janeiro de 2018. 
 
 
 

                                        ____________________________________________ 
Aiky Comercio e Distribuição Ltda. 

CNPJ/MF 04.848.586/0001-08 
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