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COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
 
 
CPP, em 30 de novembro de 2022. 
 
Assunto: Impugnação ao Edital referente ao Pregão Eletrônico 21/2022. 
 
Versa o presente administrativo sobre abertura de procedimento licitatório para a FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO 

A TODAS AS MULHERES E HOMENS TRANS, EM PERÍODO REPRODUTIVO, RESIDENTES EM 

NITERÓI 

 

Ocorre que em data anterior ao presente procedimento, a empresa AJURDY 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 09.102.265/0001-75, interpôs Impugnação ao 
Edital, rogando por alterações e/ou adequações no mesmo. 
 

Isto posto, passamos à análise do pedido de Impugnação. 

 

1) Quanto à tempestividade 

 

A Solicitação de impugnação apresentada pela empresa foi tempestiva, uma vez que 

foi solicitada dentro do prazo estabelecido no edital. 

 

2) Da alegação apresentada 

 

O pedido de impugnação ao instrumento convocatório, em síntese, recai sobre a 
apresentação de atestado de capacidade técnica:  

 
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a: [...] II - 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos;” 

 
“A referida exigência é de suma importância para averiguar a 

RESPONSABILIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL dos licitantes, tendo em vista 
que diz respeito à capacidade da empresa na execução de objetos similares, 

aferida mediante certidões, atestados ou documento de avaliação emitido em 
face de sua atuação na execução de outros ajustes. 7. O objetivo dessa 

exigência é primoroso, eis que permite aferir que o profissional ou a empresa 
possui conhecimento técnico e experiência prática. 8. Nesse sentido, o edital e 
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seus anexos deixam obscuro como os licitantes devem comprovar suas 
aptidões/experiências sob dois formatos: 1º. Experiência compatível em 
qual(is) objeto(s)? 2º. Qual quantitativo mínimo será considerado como 

compatível ao objeto licitado? 9. Em relação ao primeiro formato, faltou o 
edital e o termo de referência especificarem o que se entende por objeto 

compatível ao absorvente higiênico? 10. Sabemos que há uma infinidade de 
itens de limpeza, higiene geral e higiene pessoal que podem ou não ser 

considerados pelo órgão licitante como compatíveis com absorventes 
higiênicos. 11. Em relação ao segundo formato, resta a precisa caracterização 

de qual é a quantidade pertinente e compatível com o objeto licitado, 
sobretudo porque no termo de referência utilizou-se uma quantidade mínima 

e máxima [vide tabela I da cláusula 4.1]. 12. Nessa perspectiva, a falta de 
objetividade do edital gera uma incerteza aos licitantes, a respeito se devem 
comprovar que já forneceram pelo menos 1.200.000 ou 1.800.000 unidades 
de absorventes ou, por outro lado, se há uma quantidade mínima que pode 

ser considerada como pertinente e compatível. 
 

4. DA NÃO SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA PARA O 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: 

 
Os atestados de capacidade são um meio de proteger a 

Administração Pública de contratar licitantes inaptos, assim como sua 
exigência 

circunscrita à legalidade é forma de garantir o caráter competitivo do 
certame em benefício de todos. 

 
Conforme a sistemática adotada pela Lei no 8.666/93, na 

etapa de habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá analisar 
a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de 
conhecimento, experiência e aparelhamentos técnico e humano suficiente 

para satisfazer o contrato a ser celebrado.” 
 

 

3) Dos fatos 

 

Considerando que trata-se de aquisição de material e não prestação de serviços. 

Primeiramente, esclarecemos que a Lei de Licitações n.º 8.666/1993 afirma que a 
capacidade técnico-profissional poderá ser comprovada mediante atestado de capacidade 
técnica, limitado às parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto licitatório, 
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (art. 30, §1º, inciso I). 
PORTANTO, EM REGRA, RESTRINGE A COMPETIÇÃO DO CERTAME A EXIGÊNCIA DE 
QUANTITATIVOS MÍNIMOS NOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. 
 
 
Em relação à apresentação de atestado de capacidade técnica, não há quantitativo mínimo 
de itens para os atestados de qualificação técnica, porém, como consta em Edital, a empresa 
deverá apresentar documentação que comprove que a mesma já forneceu à administração 
pública adequadamente conforme legislação. 
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CONCLUSÃO: 
  
          Portanto, diante dos fatos expostos, nos leva a decidir pela IMPROCEDÊNCIA da 

Impugnação ao Edital interposto pela empresa AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

LTDA, CNPJ 09.102.265/0001-75. 

 

Sendo assim a sessão do Pregão Eletrônico 21/2022 - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS MULHERES E 

HOMENS TRANS, EM PERÍODO REPRODUTIVO, RESIDENTES EM NITERÓI, será mantida a 

data de 01/12/2022. 

 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FMS 
 
 


