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PARECER JURÍDICO 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 001/2021 – Aquisição de Pneus  

Objeto: Impugnação ao Edital 

Impugnante: LUDA PNEUS LTDA 

 

 

 

Trata-se de impugnação ao edital referente ao Pregão Presencial nº 

001/20201 – Aquisição de Pneus Novos para atender os veículos da frota do Município 

de Ilhota, visando, em síntese, pedido de esclarecimento ao ato convocatório. 

 

A impugnação é tempestiva, nos termos do artigo 41, §2º da Lei nº 

8.666/93. 

 

A exigência de declaração de inidoneidade tem sido uma valiosa 

ferramenta de que dispõe o gestor para assegurar a eficácia da contratação, ou, ao 

menos, minorar a incidência de problemas na contratação da empresa vencedora do 

certame licitatório. 

 

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do TCU orienta que as 

sanções previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/02 e nos incisos III e IV da lei 8.666/93, 

podem ser ordenadas de acordo com sua rigidez e possuem graus de aplicação distintos. 

 

Assim podemos dizer que suspensão temporária produz efeito tão 

somente 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. 
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A declaração de inidoneidade (Art. 87, IV) tem sua abrangência sobre 

toda a Administração Pública, na forma do art. 6° inciso XI da lei n° 8666/93, 

compreendia como a “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 o controle do poder publico e das fundações por lei 

instituídos ou mantidas”.  

 

Assim, verificando tais considerações, recomenda-se a adequar somente 

a clausula 6.5.3 do edital, mantendo-se as demais cláusulas como estão. Vale lembrar que 

cabe ao licitante adequar o texto da declaração do anexo V do edital, à sua realidade. 

 

Pelo exposto, opina-se, s.m.j., por conhecer da impugnação apresentada 

pela empresa LUDA PNEUS LTDA, eis que tempestiva, e no mérito DAR-LHE 

PARCIAL PROVIMENTO, para que seja retificado o edital pelos fundamentos acima 

expostos. 

 

Florianópolis, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Marcos Vinícius de Souza 

OAB/SC nº 15.192 
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