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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 026/CISAMREC/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/CISAMREC/2021 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/CISAMREC/2021 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL POR IRREGULARIDADE 
EMPRESA IMPUGNANTE:  FUNERÁRIA SÃO JOSÉ E SERVIÇO DE 
SOMATOCONSERVAÇÃO EIRELI – CNPJ Nº. 32.284.778/0001-66  
 
 

DECISÃO 
 

 Visto, etc...  
 
 Trata-se de pedido de impugnação intentada pela empresa em 
epígrafe, quantos aos itens 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4, referente a prova da 
regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como 
das exigências previstas nos incisos 8.3 e 8.4, quanto a qualif icação técnica 
e econômico-f inanceira, respectivamente, do Edital supra. 
 Alega a impugnante, quanto as provas da regularidade para 
com as fazendas Federal,  Estadual e Municipal, itens 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 do 
Edital,  que parcela signif icat iva da doutrina defende a inconstitucionalidade 
da exigência de regularidade f iscal, uma vez que a lei federal extrapolou o 
comando consti tucional explanado no Art. 37, XXI, da Carta Magna, a qual 
apenas exige a qualif icação técnica e econômica para efeitos de habili tação 
jurídica, bem como que somente poderia ser exigida a regularidade f iscal 
apenas no tocante aos débitos existentes com o sistema de seguridade 
social.  
 No que tange a qualif icação técnico-prof issional e econômico-
f inanceira, alega que o edital previu exigências técnicas abusivas, quando 
deveria eleger critérios da uti l idade e pert inência na sua elaboração, bem 
como de que as exigências estariam restr ingindo o seu caráter competit ivo, 
fundamentando sua pretensão no Art. 30 e ss, da Lei 8.666/93, bem como 
de que a adoção das condições previstas nos itens 8.3 e 8.4 do Edital revela-
se excessiva à vista do objeto l ic itado. 
 No mesmo sentido, quanto a qualif icação técnica, no que tange 
ao item 8.3.1, que exige para a habili tação a apresentação de, no mínimo, 
01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprovem ter a l icitante fornecido 
satisfatoriamente os serviços pert inentes e compatíveis com o objeto do 
edital, bem como em demais exigências contidas no i tem 8.3.2 e 8.3.4, dentre 
outras irresignações. 
 Requereu ao f inal,  o cancelamento da data de abertura do 
certame e as alterações do edital na forma pretendida. 
 Juntou documentos. 
 
 Sem maiores descrições, acompanho o parecer jurídico nº. 
059/CISAMREC/2021, de lavra do Dr. Gidião Barros, o qual corroboro pelos 
seus termos, e que passa a fazer parte desta decisão. 
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 Dessa forma, conheço da impugnação quanto a sua 
admissibil idade e tempestividade e, no mérito, acompanhando o parecer 
jurídico acima consignado, INDEFIRO o pedido formulado pela empresa em 
referência, mantendo-se a data do certame e as condições estabelecidas no 
edital pelo seus termos, uma vez que inexistem qualquer t ipo de 
irregularidades no ato convocatório capaz de macular os princípios 
lic itatórios que o regem. 
 
 Publique-se, registre-se, comunique-se e arquive-se. 
 
 Criciúma SC, 09 de abri l de 2021. 
 
 
 
 
 

ROQUE SALVAN 
Diretor Executivo CISAMREC 

Autoridade Competente 
 

 


