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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 - PMSC 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - PMSC 

IMPUGNANTE: ALMEIDA SARMENTO& CIA. LTDA, CNPJ nº 12.681.342/0001-01 

 

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se o procedimento administrativo em epígrafe de Pregão Eletrônico Nº 014/2022 - 

PMSC, a ser deflagrado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PE, com o 

objetivo de selecionar propostas para contratação do ramo pertinente para aquisição de 

óculos de grau (armação + lentes), destinado aos alunos do ensino infantil e programa eja 

(educação de jovens e adultos) e ensino regular desta Municipalidade. 

 

Regularmente publicado o aviso licitatório, houve apresentação de impugnação por parte 

da empresa/licitante ALMEIDA SARMENTO& CIA. LTDA., em que requer a inserção de 

algumas qualificações técnicas exigidas pela legislação específica que considera 

imprescindíveis para execução do objeto.  

 

Dada a tempestividade da impugnação, analisando as razões apresentadas pela 

impugnante, passa ao mérito.  

 

De pronto, é importante destacar que os atos praticados pela Administração em seus 

procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, devem ser pautados e norteados pelos 

princípios da competitividade, isonomia e da legalidade. 

 

Sendo esse o objeto de impugnação, entendo assistir parcialmente razão à impugnante. 

 

Isso porque analisando cuidadosamente o edital e confrontado com as exigências insertas 

no Art.6º do Decreto Federal Nº 24.492/34, verifico que além de ser exigida a 

autorização/licença para funcionamento do órgão competente, para que esta seja 

concedida se faz necessário que o estabelecimento comercial possua um responsável 

técnico habilitado (nível técnico ou nível superior) no respectivo conselho profissional. 

 

Corroborando com o quanto disposto no Decreto Federal supracitado, o Decreto Estadual 

Nº 20.786/98 que regulamenta o Código Sanitário de Pernambuco em seu Art.422 e 

seguintes estabelece as mesmas exigências, quais sejam que para seu funcionamento 

devem estar legalizados no órgão de fiscalização para seu funcionamento e a 

necessidade de possuir responsável técnico. 

 

Quanto ao item 13.4.1, entendo que o percentual mínimo inserto nos atestados de 

capacidade técnica é ato discricionário da Administração Pública já que a Lei não 

estabelece o quantitativo mínimo que deverá ser exigido, existindo apenas entendimento 
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jurisprudencial que este não deve ultrapassar 50% do item ou itens estabelecidos no 

edital.  

 

Por último, não existe legalidade quanto a exigência de declaração feita pelo fabricante 

quanto a procedência do produto, pois que não consta no rol estabelecido nos Arts.28 a 

31 do Estatuto Licitatório, observo que “O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado 

como máximo e não como mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a 

administração, em cada licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos 

itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do 

que ali previsto, mas poderá demandar menos.” (STJ, REsp 402.711/SP, Rel. Min. 

José Delgado, j. 11/06/2002) (grifo meu) 

 

Isto posto, analisadas as alegações da Impugnante, CONHEÇO a impugnação por ser 

tempestiva e estar nos moldes legais e no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

para que seja inserido como critério de qualificação técnica a exigência para que o 

laboratório óptico apresente alvará/licença sanitária, bem como a comprovação de possuir 

responsável técnico devidamente habilitado no órgão competente. Caso a empresa 

licitante seja apenas uma ótica, que esta apresente um contrato de prestação de serviços 

com um laboratório ótico, com as mesmas qualificações para funcionamento. 

 

Dessa forma, diante do exposto, informo que os demais itens do edital continuam 

inalterados. 

 

Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta na plataforma BNC e no sítio 

eletrônico do Município de Santa Cruz, para conhecimento dos interessados. 

 

Santa Cruz/PE, 16 de Setembro de 2022; 

 

 
___________________________________ 

Juarez Guimarães da Silva 
Presidente da CPL 
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