
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMUTS 
CNPJ: 18.170.674/0001-08 

 

 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ  

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 

 

Brasil Novo/PA 07 de novembro de 2022. 

 
 

ASSUNTO: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022-PE 

 

 
Trata-se de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico n. 038/2022 interposta por THIAGO 

ROBERTO ZAMPIVA, cujo objeto é a contratação de empresas do ramo pertinente, para aquisição 
de urnas e serviços funerários, visando atender com distribuição gratuita aos munícipes em 

situação de vulnerabilidade social, através do Benefício Eventual e às necessidades da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Promoção Social de Brasil Novo.  

 
O impugnante alegou que o edital do certame seria omisso quanto à exigência de responsável 

técnico pela empresa no termo de referência, uma que a Resolução Anvisa (RDC) nº 68/2007 
determinaria que deve haver um responsável técnico pelos estabelecimentos que procedam à 

Conservação de Restos Mortais Humanos e/ou Tanatopraxia. Alegou também que o COTRAN 
deliberou que veículos que realizam o transporte de corpos cadavéricos, de forma remunerada, 

deveriam ser enquadrados na categoria aluguel, nos ternos do art. 135 do CTB, e que não 
constaria tal exigência no edital. 

 
Submetida impugnação para análise e manifestação da assessoria jurídica, a mesma manifestou-

se pela rejeição da impugnação apresentados por THIAGO ROBERTO ZAMPIVA, inscrito no CPF 
75977940297, conforme documento anexo.  

 
É o relatório. 

 

Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da impugnação do edital feita por 

THIAGO ROBERTO ZAMPIVA, uma vez que não há obrigatoriedade de que o edital exija do 
licitante a indicação do responsável técnico e de veículo automotor apto a realizar transporte de 

corpos, sendo que tal exigência prejudicará a seleção da proposta mais vantajosa. 
 

Atenciosamente, 
 

 

______________________________________ 
Zilda Cosin Silva 

Pregoeira 

ZILDA COSIN 

SILVA:67099700278

Assinado de forma 

digital por ZILDA COSIN 

SILVA:67099700278
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PARECER JURÍDICO 
 
 

PROC. ADM. N. 110/2022 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 038/2022-PE 
 
REQUERENTE: Comissão Permanente de Licitação 
 
ASSUNTO: Impugnação do edital ante a ausência de exigência de responsável técnico 
pela empresa, bem de veículo automotor com autorização para realizar transporte de 
corpos 
 
 

Trata-se de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico n. 038/2022 
interposta por THIAGO ROBERTO ZAMPIVA, cujo objeto é a contratação de empresas 
do ramo pertinente, para aquisição de urnas e serviços funerários, visando atender com 
distribuição gratuita aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, através do 
Benefício Eventual e às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção 
Social de Brasil Novo. 

 
O impugnante alegou que o edital do certame seria omisso quanto à 

exigência de responsável técnico pela empresa no termo de referência, uma que a 
Resolução Anvisa (RDC) nº 68/2007 determinaria que deve haver um responsável 
técnico pelos estabelecimentos que procedam à Conservação de Restos Mortais 
Humanos e/ou Tanatopraxia. 

 
Alegou também que o COTRAN deliberou que veículos que realizam o 

transporte de corpos cadavéricos, de forma remunerada, deveriam ser enquadrados na 
categoria aluguel, nos ternos do art. 135 do CTB, e que não constaria tal exigência no 
edital. 

 
Por fim, requereu que fossem acolhidas as impugnações lançadas sobre o 

edital, levando à renovação de todo o procedimento e retificação dos itens impugnados, 
republicando o edital com obediência ao prazo mínimo estabelecido pela lei, após a 
alteração dos itens impugnados. 

 
Analisados os termos do pedido, cabem as considerações exaradas abaixo, 

que se resumem em atividade intelectiva de interpretação, com base na consulta 
formulada, não vinculando a decisão administrativa a ser tomada pela autoridade 
competente. 

 
É o relatório. 
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O art. 3º da Lei n. 8.666/93 estipula que a licitação se destina a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia, bem como a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração: 

 
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 correlato. 
 

No que concerne às condições para participação na licitação, a Lei n. 
8.666/93, em seu art. 40, VI, estabelece que: 

 
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em 
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção 
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 
abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
[...] 
VI - condições para participação na licitação, em conformidade 
com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das 
propostas; 
 

Já quanto à habilitação, o art. 27 da Lei n. 8.666/93 prevê que: 
 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal. 
 

E, quanto à qualificação técnica, o art. 30 da Lei n. 8.666/93 diz que: 
 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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; 
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III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 
 

Assim, o edital pode exigir a apresentação de declarações em separado, 
onde o licitante fornece informações específicas sobre a qualificação da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, objeto do edital, bem como 
veículos a serem usados no transporte de corpos. 

 
Contudo, não há obrigatoriedade de que a administração exija do 

licitante a indicação do responsável técnico pela empresa, bem de veículo automotor 
com autorização para realizar transporte de corpos. 

 
Ora, a prestação de serviços funerários é de uma complexidade ímpar. 
 
Por esse motivo, o atestado a ser exigido pela administração pública 

deve se limitar a uma declaração simples, feita por outra empresa ou por algum 
órgão público atestando que o licitante já entregou produtos ou prestou serviços a 
contento da expectativa. 

 
Aumentar a exigência e a complexidade do atestado de capacidade técnica 

implicará na limitação da concorrência, o que prejudicará a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração. 

 
Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da impugnação do edital feita 

por THIAGO ROBERTO ZAMPIVA, uma vez que não há obrigatoriedade de que o 
edital exija do licitante a indicação do responsável técnico e de veículo automotor 
apto a realizar transporte de corpos, sendo que tal exigência prejudicará a seleção da 
proposta mais vantajosa. 

 
É o parecer. 
 
S. M. J. 
 
Brasil Novo/PA, 04 de novembro de 2022. 
 
 

______________________________ 
Dr. JÚNIOR LUIZ DA CUNHA 

Assessor Jurídico 
OAB/PA n. 15.432 

JUNIOR LUIZ DA 

CUNHA:458510182

91

Assinado de forma digital por 

JUNIOR LUIZ DA 

CUNHA:45851018291 

Dados: 2022.11.04 17:30:12 -03'00'


