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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO 

PAULISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021 

PROCESSO Nº 106/2021 

 

UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 

sociedade empresária com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, cj. 51, 

sala 1, Jardim Paulistano – São Paulo/SP, CEP 01451-914, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 02.959.392/0001-46, com endereço eletrônico 

licitacoes@upbrasil.com, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, 

apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

ao Edital de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO supra, a ser realizado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público, 

por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede à Rua Dr. 

Demócrito de Souza, nº 26 – Paulista/PE, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 

10.408.839/0001-17, pelos seguintes motivos. 

 

 

1. DOS FATOS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por sua 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO tornou público o Edital de Licitação 

mailto:aparecida.silva@upbrasil.com
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do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, que 

tem como objeto a: 

 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO 

ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA MAGNÉTICA PARA 

PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMITANDO-

SE O TETO DE GASTOS A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) 

CARGAS, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES 

REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

PAULISTA.” (Subitem 1.1 do Edital) 

 

A participação no referido certame está designada para 

ocorrer no dia 19.08.2021, às 09h30min, por intermédio do sistema eletrônico 

denominado “Bolsa de Licitações do Brasil – BLL” sob o endereço 

www.bllcompras.org.br, momento em que terá início a sessão pública para 

abertura das propostas e a consequente disputa de lances. Trata-se de licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços do tipo “Menor 

Percentual de Taxa de Administração”. 

 

No entanto, a ora IMPUGNANTE considera que a licitação 

em referência está pautada em condição inconstitucional atrelada à quebra de 

sigilo fiscal e bancário da futura contratada, prevista no Subitem 18.2 do 

Termo de Referência do Edital. 

 

A disposição elencada, como demonstraremos a seguir, é 

ilegal por violar a garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada 

caracterizadas como direito fundamental inserido no art. 5º, X, da 

Constituição Federal, razão pela qual são amparadas pela inviolabilidade do 

sigilo. 

 

http://www.bllcompras.org.br/
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Assim, não restou alternativa à IMPUGNANTE, senão 

apresentar impugnação ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 016/2021, para que seja revista a disposição acima 

pontuada, de modo a excluir a exigência que impõe a quebra do sigilo fiscal 

e bancário da futura contratada, de modo a resguardar a lisura do futuro 

contrato a ser celebrado com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, em 

conformidade com as razões jurídicas a seguir aduzidas. 

 

 

2. DO DIREITO 

 

A licitação é um procedimento administrativo destinado à 

seleção da melhor proposta dentre as apresentadas por aqueles que desejam 

contratar com a Administração Pública, para atender aos interesses públicos. 

 

Por ser um PROCEDIMENTO FORMAL, impõe-se o 

respeito às regras estabelecidas pela legislação de regência, constituindo direito 

público subjetivo a sua fiel observância. 

 

Destina-se, o procedimento licitatório, a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração, devendo ser 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 correlatos, conforme determina o art. 3º da Lei de 

Licitações. 

 

O principio da igualdade impõe à Administração elaborar 

regras claras, que assegurem aos participantes da licitação condições de 

absoluta equivalência durante a disputa, tanto entre si quanto perante a 

Administração, sendo intolerável qualquer espécie de favorecimento. 
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A igualdade é princípio impeditivo da discriminação entre 

os participantes do certame, vedando a existência de cláusulas que, no Edital, 

favoreçam uns em detrimento de outros. 

 

Por isso, exigências excessivas podem desequilibrar o 

certame, maculando a isonomia entre os licitantes e prejudicando o interesse 

público, por excluir da competição empresas que poderiam perfeitamente 

executar o objeto contratado, oferecendo a melhor proposta de preço. 

 

Portanto, a nenhum agente da Administração Pública é 

dado, por qualquer modo, violar o caráter competitivo da licitação. Este é de sua 

essência, é a própria razão de existir do instituto, sendo incontroverso que 

licitação com competição indevidamente restringida fica fadada à 

irregularidade.  

 

Acerca da aplicação do princípio da competitividade, 

entendeu o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, em hipótese que se identifica 

perfeitamente com a presente, que “compromete o caráter competitivo do certame 

exigência de vantagem que o edital formule aos licitantes, em aparente benefício 

para a Administração, porém de modo a afastar concorrentes” (TCU, Acórdão 

240/96, 1ª Câmara, Rel. Min. Homero Santos). 

 

É expediente igualmente censurável disfarçar-se a 

restrição à competitividade mediante a descrição de especificações técnicas 

excessivas, desnecessárias ou irrelevantes para o atendimento das necessidades 

a que se destina o objeto licitado. 

 

Considerando todo o exposto, há, no presente caso, 

exigência excessiva e desarrazoada que provoca restrição ao caráter competitivo 

do certame, impondo-se a reformulação e consequente republicação do Edital. 
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3. DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DA 

FUTURA CONTRATADA 

 

Configura uma condição excessiva e ilegal a previsão de 

que haja quebra de sigilo fiscal e bancário da futura contratada, prevista no 

Subitem 18.2 do Termo de Referência do Edital. 

 

“18.2 Os licitantes autorizam o acesso irrestrito da 

Administração às contas, registros e demais 

documentos relacionados à apresentação da proposta 

e à execução do contrato, incluindo as informações 

fiscais e bancárias dos signatários do contrato.” 

(grifos nossos) 

 

Conforme se depreende, o acesso irrestrito da 

Administração Pública às informações fiscais e bancárias da empresa a ser 

contratada viola o sigilo constitucional assentado no art. 5º, X, da Constituição 

Federal: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;” (grifos nossos) 

 

Note-se que o sigilo de dados bancários e fiscais 

compreendem garantias fundamentais e sua inviolabilidade somente pode 

ocorrer nas hipóteses previstas na Carta Magna, ou seja, para fins de 
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investigação criminal ou instrução processual penal, mas jamais durante uma 

execução contratual atinente a uma regular e corriqueira prestação de serviços, 

como previsto inadvertidamente no presente Edital. 

 

Apenas a título de exemplo, somente a Receita Federal, as 

CPIs federais e estaduais e, no caso de contas públicas, o Ministério Público e 

os Tribunais de Contas, podem ter acesso sem autorização judicial a dados 

bancários e fiscais, nem mesmo a polícia pode ter acesso a essas informações 

em investigações.  

 

A propósito, o Poder Judiciário é rigoroso ao repreender 

qualquer atitude que vise violar o consagrado direito constitucional da 

inviolabilidade de dados e informações sigilosas, a exemplo do julgado abaixo 

ementado: 

 

“1. O sigilo dos dados bancários compreende garantia 

fundamental, consagrada no texto constitucional no 

artigo 5º, inciso XII. A quebra desse sigilo somente 

pode ocorrer nas hipóteses previstas na Constituição, 

ou seja, para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal. 2. Admite-se a quebra do 

sigilo bancário em situações excepcionais, em que se 

busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, 

como ocorre nas ações de alimentos. 3. Não configura 

cerceamento de defesa o indeferimento de quebra de sigilo 

bancário quando o caso não se enquadrar em justificativa 

constitucional ou situação excepcional que permita o acesso 

aos dados protegidos pelo sigilo.” (grifos nossos) 

(Acórdão 1153590, 07024141020188070007, Relator: 

LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de 

julgamento: 20/2/2019, publicado no DJe: 26/2/2019) 

 

Ademais, o fato de exigir que, para que um interessado 

participe de uma licitação pública, ele renuncie a de direitos fundamentais, 
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prejudicaria o próprio interesse público envolvido no certame, tendo em vista 

que certamente haveria empresas bem qualificadas e poderiam prestar um 

melhor serviço se não tivessem que se submeter a esta exigência. 

 

Logicamente a intenção não é prejudicar o combate à 

fraude e corrupção, mas apenas que sejam respeitadas as garantias 

fundamentais, notadamente em relação à violação desnecessária de um direito 

fundamental assegurado pela Constituição, cuja inobservância revestirá de 

mácula o procedimento licitatório promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DO PAULISTA e prejudicará o caráter competitivo do certame, por afastar 

potenciais empresas do setor que não pactuam com a quebra indevida de 

informações sigilosas. 

 

 

4. DO PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto, impõe-se a REFORMULAÇÃO 

do presente Edital em conformidade com as razões acima articuladas, para que 

seja excluído o Subitem 18.2 do Termo de Referência do Edital, de modo a 

não haver a quebra de sigilo fiscal e bancário da futura contratada. 

 

Outrossim, requer-se seja REPUBLICADO um novo 

instrumento convocatório com as devidas adequações, como forma de propiciar 

o fomento da participação de potenciais interessados e de prestigiar a lisura do 

procedimento licitatório promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DO 

PAULISTA. 

 

Termos em que, 

Pede-se deferimento. 

 

Paulista, 18 de agosto de 2021 
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UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

Andresa Rocha Crosara Domingos 

Gerente de Licitações 
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