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com a Art 41 da Lei 8.666/93.
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IMPERIUM SERWICOS

Comissão Permanente de Licitação - CPL

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTARÉM NOVO-PA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01901001/21/TQMADA DE PREÇOS N9 002/2021-PMSN

PROCESSO DE LICITAÇÃO N9 2/2021-220101 PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, 
RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2021 - PMSN - Processo 
Administrativo n°. 01901001/21).

REFERÊNCIA: Tomada de Preços 02/2021-220101.

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de 
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SANTARÉM NOVO, compreendendo a execução de serviços de manutenção 
permanente, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e 
ferramental necessários, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas 
orçamentárias, neste município.

CLÁUSULAS QUE APRESENTAM EXIGÊNCIAS QUE VIOLAM O PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA, LEGALIDADE E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DECISÕES 
DO TCU. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO OU RETIRADA DOS REFERIDOS 
ITENS SOB PENA DE NULIDADE DE TODO O CERTAME.

IMPUGNAÇÃO DO ITEM 7.9, 7.11, Alínea “a” DO ITEM 7.17, DO ITEM 7.18, 
7.21 DO EDITAL BEM COMO O ITEM 3 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Pois no entender desta Impugnante, tais exigências não podem prosperar, uma vez 
que sua permanência irá inviabilizar a participação de diversas empresas neste certame, 
reduzindo o caráter da competitividade do mesmo, o que acabará por gerar irregularidades 
e ilegalidades no procedimento, haja vista a violação aos princípios constitucionais 
basilares de todo procedimento licitatório.

O que faz nos seguintes termos:

1 - DA TEMPESTIVIDADE
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O Ato Convocatório em seu item 4.3 reza que o edital poderá sofrer pedido de 
esclarecimento em até 72 h (setenta e duas horas) antes da data fixada para a abertura da 
sessão pública. De se notar que o Edital segue o preceito legal norteador da Lei de 
Licitações, o que, já de início, demonstra que a Prefeitura de Santarém Novo, como 
sempre, imprime aos seus procedimentos licitatórios extrema lisura e idoneidade.

Como a data de abertura da Sessão está marcada para dia 2 (dois) de março de 
2021, que é a mesma data de abertura das propostas comerciais, é possível concluir pela 
tempestividade do presente, conforme data de protocolo.

Saliente-se que, no mesmo sentido, dispõe a Lei de Licitações e Contratos - Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, expressando no caput do art. 41 os pressupostos do 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório e normatizando a impugnação ao 
edital. Segundo os §§ Io e 2o do referido artigo, detêm legitimidade para impugnar editais 
o cidadão e o interessado em participar dos respectivos certames. Senão vejamos:

§ 2o do art. 41 da LLC, ipsis verbis:

"Art. 41. (...)

§ 2o. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a Administração o licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços 
ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. “

Conforme dita melhor doutrina, acaso a impugnação seja aceita pela autoridade 
que subscreveu o edital, o impugnante permanecerá na licitação sem atender aquela 
condição irregular; ao revés, a impugnação deverá subir para decisão da autoridade 
superior, o que acreditamos, não será o caso.

De igual forma, o fato de a impugnação ao edital ser aceita pela CPL, não implica 
necessariamente a anulação do certame, mesmo porque, no presente caso, a reclamação 
se refere apenas a alguns dispositivos editalícios, e assim sendo, entendemos que esta 
comissão poderá simplesmente desconsiderar tais itens, ou retificá-los e dar andamento 
ao procedimento.

Por força do pequeno exposto, a impugnação é tempestiva e a solução, vale dizer, 
a alteração e/ou retirada dos itens 7.9, 7.11, Alínea “a” do item 7.17, bem como dos 
itens 7.18 e 7.21, não trará maiores problemas ao regular andamento do Edital.
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2 - DO OBJETO DO PREGÃO

Conforme item 1. DO OBJETO, da TP n°. 02/2021, a sua finalidade é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, 
conforme demanda da secretaria municipal.

Ora, o texto é bastante claro quanto à finalidade da contratação, e não requer à 
princípio, qualquer interpretação por parte dos licitantes, mas tão somente a compreensão 
de que deverão estar aptos e qualificados para efetivar os serviços licitados.

Pois bem, o que ocorre é que os itens ora hostilizados pela Impugnante trazem 
exigências que quebram o caráter de ampla participação do certame e impõe, por sua vez, 
dificuldades injustificadas, incoerentes e desnecessárias, especificamente no que diz 
respeito à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, visto que o Edital além de não considerar a 
possibilidade de aceitar Engenheiro Eletricista como responsável Técnico detentor de 
atestado de capacidade Técnica, também não considera que a empresa possa apresentar 
uma declaração de compromisso de contratação futura, exigindo assim que antes mesmo 
de saber se ganhará ou não a licitação, a empresa já tenha no seu quadro permanente um 
responsável técnico para este serviço. Além disto, o órgão ainda desconsidera o contrato 
de serviço com o profissional técnico como forma de vínculo.

Por seguinte, no projeto Básico, na Planilha Orçamentária nota-se que o item 3 
aluguel de veículos, o veículo proposto para ser utilizado no serviço de manutenção da 
iluminação pública é uma FIORINO, quando poderíam pra esse caso aceitar outros que 
também podem ser utilizados como veículos tipo a MONTANA, SAVEIRO E STRADA 
ou ainda Pick Up de porte até maior que estes. Outra inconsistência deste item é que a 
unidade deste, indica que será contratada a unidade por mês, no entanto a quantidade na 
planilha de referência é de 1 mês, quando a quantidade correta deveria ser de 12, visto 
que atenderá ao longo de 12 meses de contrato. Cabe destacar que a empresa para fornecer 
este tipo de serviço (aluguel de veículo Fiorino-Pick up), deve ter em seu cnae aluguel de 
veículos.

E por fim, quanto as certidões exigidas no ITEM 7.21, o órgão está solicitando 
certidões indicativas e de protesto sem dar causa ou justificativa para tal, sendo que a 
emissão destas certidões só oneram o custo de qualquer empresa para participar da 
licitação.

DOS ITENS IMPUGNADOS

Vejamos como constam os itens ora impugnados no Edital:
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7.8 - No caso de o responsável técnico não constar na relação de 
responsáveis técnicos junto ao CREA/CAU, o acervo do 
profissional será aceito, desde que o licitante demonstre que este 
profissional pertence ao quadro permanente da empresa através 
de um dos seguintes documentos:
7.9 - O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício 
através de cópia da “Ficha ou Livro de Registro de Empregado” 
registrada no órgão regional competente do Ministério do 
Trabalho e Emprego, ou cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social -CTPS; ou pela Certidão de Registro da 
Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, se nela 
constar o nome do profissional indicado.
7.10-0 sócio, comprovando-se a participação societária através 
de cópia do Contrato Social;
7.11 - Qualquer das outras modalidades que demonstrem o 
vínculo empregatício.
Parágrafo Único -Fica estabelecido que para o cumprimento de 
que trata a alínea 7.8, não serão aceitos mero Contrato Particular 
de Prestação de Serviços, feitos com profissionais, uma vez que, 
tal situação não configura o mesmo como sendo do “quadro 
permanente” da empresa.
(...)

Não está claro se a Prefeitura irá aceitar a declaração de contratação futura do profissional 
detentor do atestado apresentado, VISTO que tal possibilidade não se encontra descrita acima 
e ainda excluiu a possibilidade de aceitar o contrato de prestação de serviços entre o profissional 
e a empresa como forma de vínculo.

7.17 - Relação nominal da equipe mínima de trabalho do 
Licitante, com compromisso de participação do pessoal 
técnico qualificado conforme atribuições profissionais 
discriminadas abaixo, no qual os profissionais indicados 
pelo Licitante, para fins de comprovação de capacitação 
técnico-profissional, declarem que participarão a serviço 
do Licitante, das obras objeto desta licitação, conforme 
Relação de Equipe Técnica, admitindo-se no decorrer da 
obra a substituição destes profissionais por outros de 
experiência equivalente ou superior, com apresentação da 
Certidão de Acervo Técnico-CAT do novo profissional, 
atendidas as exigências anteriores quanto a capacitação 
técnico-profissional desde que aprovada pela Contratante:

a) Engenheiro Civil e/ou Arquiteto.

No trecho acima, percebe-se que o órgão não considera o Engenheiro Eletricista 
como responsável técnico para este serviço, sendo que trata-se de Manutenção do Parque 
de Iluminação Pública do Município, causando estranheza devido a característica do 
serviço.
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7.18 - A Visita Técnica acima mencionada será do dia 
22/02/2021 ao dia 26/02/2021 das 08:00 às 12:00 no 
local da Obra e/ou serviço, previamente agendada, com 
a obrigatoriedade da presença do Engenheiro Civil, e/ou 
Arquiteto com suas credenciais registrado no 
CREA/CAU.

No item acima, mais uma vez deixa claro que o órgão exclui o Engenheiro Eletricista 
como profissional capaz de realizar a vistoria de um serviço que lhe é peculiar.

7.21. Certidão indicativa dos cartórios de protesto e 
letras da sede/jurisdição da licitante, com data dos 
últimos 30 (trinta) dias ou com prazo de validade 
expresso na mesma, juntamente com a(s) certidão(ões) 
negativa(s) de protesto da sede/jurisdição da licitante;

Em princípio, o simples protesto de título de crédito perante o respectivo Cartório 
não deve ensejar a inabilitação da empresa licitante protestada, tendo em conta que a 
“certidão negativa de protesto(s)” não consta dentre aquelas exigíveis para fins de 
licitação pública.

Ora, o que está a se exigir cria uma reserva de mercado, conforme alinhavado nas 
razões acima e ainda, fere o artigo 37, inciso XXI da Carta Magna.

A doutrina de Toshio Mukai, ensina que:

“o princípio da igualdade é o princípio fundamental da 
licitação, posto que oferece aos licitantes iguais 
oportunidades de vencer o certame. Observa-se que o 
inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, ao 
contemplá-lo, diz que no processo de licitação pública 
deverá ser assegurada a igualdade de condições a todos os 
concorrentes. No caso, já de se entender concorrentes 
concretos e potenciais, eis que o princípio vigora já quando 
da elaboração do Edital; não pode o instrumento 
convocatório conter cláusulas discriminatórias.

O princípio da competitividade é um dos princípios 
fundamentais da licitação, é também conhecido como o 
princípio da oposição, é tão essencial à matéria que se num 
procedimento licitatório, por obra e conluio, faltar a 
competição (ou oposição) entre os concorrentes, falecerá a 
própria licitação, posto que esta é sinônimo de 
competição” (Curso avançado de Licitações e Contratos 
Públicos - pag. 08,09 - Ed. Juarez Oliveira - Ed. 2000).”
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A Administração deve estabelecer regras que não causem prejuízo a ela própria e 

nem aos administrados, e ainda, regras que permitam a participação do maior número 
possível de concorrentes, pois só assim encontrar-se-á a proposta mais vantajosa.

O mesmo entendimento podería ter sido utilizado para o engenheiro eletricista e 
os demais eletricistas exigidos na qualificação técnica, pois assim a lei o prevê.

DO MÉRITO

Em sede jurisprudencial, não é outro o entendimento. Com toda veemência, o 
Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1097/2007, observou que exigências como a 
ora impugnada não têm amparo legal, além de constituir uma cláusula restritiva ao 
caráter competitivo das licitações, por não ser, em princípio, uma condição 
indispensável à garantia do cumprimento das obrigações advindas dos contratos a serem 
celebrados.

“Este Tribunal também tem se posicionado em diversos julgados, 
no sentido de que se exigir que haja vinculo empregatício para 
comprovação de que o profissional integra o quadro permanente 
da licitante é desnecessário. Esse vínculo não se afigura como 
imprescindível para a comprovação de capacidade técnica- 
profíssional, haja vista a possibilidade de autonomia no exercício 
de profissão.
Desse modo, tais exigências não só são consideradas por esta 
Corte como restrição a competitividade na licitação, como 
também estão em desconformidade com a legislação, com a 
jurisprudência e com a doutrina aplicáveis ao caso.
(página 340, Licitações e Contratos. Orientações e 
Jurisprudência do TCU, 4a Edição)

Ocorre que o art. 30, §_ P, I, da Lei 8.666/1993, que trata das regras de
qualificação técnica das licitações públicas, estabelece que as empresas interessadas em 
participar dos certames devem “possuir em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica (...)”. (grifei)

Observa-se que, se a redação do artigo acima transcrito for interpretada 
literalmente, tal como foi redigida, a conclusão a que se chega, de forma equivocada, 
obviamente, é a de que o profissional indicado para atuar como responsável técnico (RT) 
da empresa, no contrato a ser firmado com a Administração Pública, deve, 
necessariamente, integrar o quadro permanente de funcionários da empresa interessada 
na licitação, além de pertencer a esse quadro antes mesmo da assinatura do contrato.
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E nítido que tal exigência não faz nenhum sentido, pois significaria dizer que, 

antes mesmo de conhecerem o resultado do certame, as empresas já precisariam contratar 
e pagar antecipadamente por um profissional de nível superior, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica e, no caso desta licitação, de mais cinco eletricistas, o que faria 
com que tivessem de antecipar todos os custos financeiros decorrentes de tal contratação.

Portanto, a realização antecipada de custos com a contratação destes profissionais 
configuraria prejuízo para aquelas empresas que não viessem a ser declaradas vencedoras 
do certame. Seria uma antecipação de gastos desnecessária.

E os prejuízos seriam ainda maiores, já que os resultados práticos da interpretação 
apenas literal do dispositivo acima mencionado não são prejudiciais apenas às licitantes. 
A própria Administração Pública também incorre em prejuízos quando faz esse tipo de 
restrição, pois passa a contar com um número menor de interessados nas licitações que 
realiza, restringindo a ampla concorrência.

Diante dos potenciais prejuízos acima cogitados, é que o Tribunal de Contas da 
União - TCU já decidiu não haver necessidade de que os responsáveis técnicos pertençam 
ao quadro permanente das licitantes, nem tampouco que tal exigência possa ser feita já 
por ocasião da entrega das propostas.

No que toca ao enquadramento dos responsáveis técnicos no quadro permanente 
das respectivas licitantes e estendido o tal entendimento para outros tipos de profissionais, 
aquele Tribunal, por meio do Acórdão 1.084/2015-TCU-Plenário, decidiu conforme o 
enunciado abaixo transcrito:

“É irregular, para fins de habilitação técnico-profissional, a 
exigência de que o responsável técnico pela obra pertença ao 
quadro permanente de funcionários da licitante (artigos U, § 
T, inciso , e 30, § T, inciso , da Lei 8.666/1993).”

Também, por meio do Acórdão 1.446/2015, o Plenário do TCU deixou claro que 
constitui irregularidade da Administração Pública impedir que outros documentos, além 
da carteira de trabalho, sejam apresentados pelas licitantes para comprovar o vínculo 
profissional.

“A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico 
com a licitante, prevista no art. 30 da Lei 8.666/1993, deve 
admitir a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), 
do contrato social do licitante, do contrato de prestação de 
serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do 
profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada da anuência deste (grifei)”

Em síntese, a Administração Pública, ao realizar uma licitação, deve permitir que 
as licitantes apresentem qualquer um dos seguintes comprovantes de vínculo profissional:
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1. cópia da carteira de trabalho (CTPS) do responsável técnico;

2. contrato social da licitante, do qual conste o responsável técnico como 
integrante da sociedade;

3. contrato de prestação de serviço; e

4. declaração de contratação futura do responsável técnico detentor do 
atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.

O fato de que o comprovante de vínculo profissional acima destacado (declaração 
de contratação futura do profissional) pode ser apresentado já por ocasião da entrega das 
propostas, em substituição às três outras formas de comprovação de vínculo, se justifica 
porque se trata de termo de compromisso assinado pelo futuro responsável técnico, 
mediante o qual esse profissional se compromete, antecipadamente, a 
participar, futuramente, da execução contratual. Portanto, se é algo para o futuro, não há 
por que se comprovar o vínculo profissional entre responsável técnico e o licitante 
anteriormente à assinatura do contrato.

O entendimento acima estende-se para a exigência de apresentação de contrato ou 
da cópias da carteira de trabalho assinada dos eletricistas ou motoristas exigidos neste 
certame.

Em reforço ao entendimento acima, o Tribunal fez publicar o Acórdão 
2.282/2011-TCU-Plenário, cujo enunciado foi assim redigido:

“É ilegal a exigência, para fins de pré-qualificação, que os 
profissionais detentores de atestado de responsabilidade 
técnica e/ou certidão de acervo técnico devem pertencer ao 
quadro permanente da licitante na data de entrega da 
documentação (art. 30, § Io, inciso , da Lei 8.666/1993).”

Esse mesmo entendimento foi confirmado por meio do Acórdão 3.014/2015- 
TCU-Plenário, resumido nos seguintes termos:

“E ilegal a exigência de que o responsável técnico conste de 
quadro permanente da licitante em momento anterior à data 
prevista para a entrega das propostas, nos termos do 
art. 30, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993.” (grifei)

Portanto, o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca do tema em 
análise é no sentido de que, em regra, a Administração Pública não pode exigir, a título 
de qualificação técnica, que a licitante possua em seu quadro permanente profissional de 
nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica, uma vez que outras 
formas de vínculo também devem ser aceitos, a exemplo de contrato social e de contrato 
de prestação de serviços.
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E além do mais, é que tal exigência tenha de ser cumprida antes da assinatura do 

contrato, uma vez que o próprio TCU exaustivamente admite, entre outros tipos de 
comprovante a apresentação de termo de compromisso assinado pelo futuro responsável 
técnico, mediante o qual o profissional se compromete a participar da execução 
contratual, senão vejamos trecho do Acórdão 1717/2008 Plenário:

“Evite o estabelecimento de redutores aplicáveis a 
pontuação técnica de propostas de licitantes que não 
apresentem profissionais técnicos integrantes dos quadros 
permanentes da empresa por meio de vínculos trabalhistas 
ou societários, para fins de qualificação técnico- 
profissional, vez que a exegese conferida por este 
Tribunal ao disposto no artigo 30, § lo, inciso I, da Lei 
no 8.666/1993, notadamente, a expressão “quadro 
permanente”, ampliadora de seu sentido, não traz 
diferenciação entre esses profissionais, importando 
essencialmente apenas que o profissional esteja 
disponível e em condições de efetivamente 
desempenhar seus serviços no momento da execução de 
um possível contrato (vide, e.g. o Acordão 2297/2005 
Plenário).”

Outrossim:
“Acórdão 402/2008 Plenário (Sumário)
Não inclua nos editais de licitações que vedação 
relacionada a apresentação de contratos de prestação 
de serviços como prova de vínculo de profissional 
detentor de acervo técnico com a empresa licitante, 
nos termos do art. 30,
§ lo, inciso I, da Lei no 8.666/1993, e da 

jurisprudência dominante do Tribunal de Contas da 
União.”

Importante frisar que tal entendimento se aplica tanto nas modalidades de licitação 
onde a fase de qualificação ocorre antes do julgamento das propostas, a exemplo da 
concorrência e da tomada de preços, quanto naquelas onde a fase de qualificação ocorre 
após o julgamento das propostas, a exemplo do pregão. O que vale é que o vínculo 
profissional entre empresa e seu pessoal técnico fique demonstrado no momento da 
contratação da licitante vencedora.

Antes de encerrar, vale relembrar que, caso necessitem, por algum motivo, fazer 
a substituição do responsável técnico ao longo da execução do contrato, tal substituição 
está condicionada à autorização prévia da Administração Pública contratante.

Uma vez relembrada essa condição, caberia fazer uma derradeira e importante 
observação. O fato de a substituição do responsável técnico poder ser feita durante a 
execução do contrato revela uma verdadeira precariedade do vínculo profissional entre o
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responsável técnico e a contratada, já que esse vínculo não precisa vigorar até o 
encerramento do contrato firmado com a Administração Pública.

Se esse vínculo pode ser extinto após a assinatura do contrato, com a consequente 
substituição do responsável técnico, não há razão para se exigir que esse profissional já 
esteja definido e vinculado profissionalmente à licitante antes da assinatura do contrato 
público. É um verdadeiro contrassenso.

Em suma, não há a necessidade de comprovação da existência de vínculo 
profissional entre a empresa e o responsável técnico antes da assinatura do contrato com 
a Administração Pública e, muito menos, atestarem que tal vínculo resulta de contrato de 
emprego, bastando a promessa escrita e assinada por aqueles que se comprometem a ser 
o futuro responsável técnico pela execução do contrato ou os eletricistas prestadores de 
serviço e que estabelecerão, futuramente, com a empresa, uma das seguintes formas de 
vínculo:

a) contrato de prestação de serviços;

b) contrato social; ou

c) relação de emprego (quadro permanente).

Quanto a apresentação de certidões indicativa e de protesto, as mesma não fazem 
parte do rol de documentos que a lei de licitações prevê para determinar a qualificação 
econômica e financeira das empresa licitantes:

LEI 8.666/93

Art. 31. A documentação relativa à qualificação 
econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta; II - certidão negativa de 
falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da pessoa física; III - garantia, nas mesmas 
modalidades e critérios previstos no “caput” e § lo do art. 
56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor 
estimado do objeto da contratação.

§ lo A exigência de índices limitar-se-á à demonstração 
da capacidade financeira do licitante com vistas aos 
compromissos que terá que assumir caso lhe seja 
adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores
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mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade 
ou lucratividade. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 
1994) § 2o A Administração, nas compras para entrega 
futura e na execução de obras e serviços, poderá 
estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § lo do art. 56 
desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-fínanceira dos licitantes e para 
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado.

§ 3o O capitai mínimo ou o valor do patrimônio líquido a 
que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 
devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 
atualização para esta data através de índices oficiais.

§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem 
diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função do 
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5o A comprovação de boa situação financeira da 
empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de 
índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que 
tenha dado início ao certame licitatório, vedada a 
exigência de índices e valores não usualmente adotados 
para correta avaliação de situação financeira suficiente ao 
cumprimento das obrigações decorrentes da 
licitação.(Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994) § 6o 
(Vetado). (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

E indevida exigência inserida em alguns editais para que os participantes apresentem 
certidão negativa de protesto ou de execuções cíveis. Pela impertinência de requisitos 
como esse, já se pronunciaram inúmeras vezes o Tribunal de Contas da União e os 
tribunais pátrios, conforme pode ser observado dos excertos jurisprudenciais trazidos à 
colação:

“Representação - Possíveis irregularidades em edital. 
Diligência. Restrição à competitividade do certame. 
Conhecimento. Procedência em parte. Determinações. 
Comunicação à interessada. 'Qualificação Econômico- 
Financeira - letras: a) Apresentar Certidão Negativa
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IMPERIUM SEBWIÇOS
de Protesto de Títulos expedida pelo Cartório de 
Distribuição da Sede da Empresa, datada dos últimos 30 
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria certidão; b.2) Se for o caso, proceda a 
novo certame licitatório para a contratação desses 
serviços, obedecendo aos seguintes ditames da Lei n° 
8.666/93: ii) quando das especificações em relação à 
qualificação econômica-financeira das empresas 
licitantes, limitá-las tão-somente às elencadas no artigo 
31 da Lei n° 8.666/93, haja vista seu caráter exaustivo, 
bem como obedecendo ao inciso XXI do artigo 37 da 
Constituição Brasileira; [6] (grifou-se).

“REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES
CONSTATADAS NA CONCORRÊNCIA N° 1/2007. 
ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS 
PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- 
FINANCEIRA SEM AMPARO LEGAL. EXIGÊNCIA 
INDEVIDA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
QUANTIDADES MÍNIMAS. PAGAMENTO À 
CONTRATADA PARA FISCALIZAÇÃO DOS SEUS 
PRÓPRIOS SERVIÇOS. DILIGÊNCIAS.
AUDIÊNCIAS. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. REJEIÇÃO PARCIAL DAS RAZÕES DE 
JUSTIFICATIVA DOS GESTORES. MULTA. 
ACOLHIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DE 
JUSTIFICATIVAS DO CONSULTOR JURÍDICO. 
TEOR: 1.65. Constatou-se que o item 4.1.4, letra b e d, do 
edital da licitação exige a apresentação de documentos 
e certidões negativas em excesso ou não previstas na 
Lei n° 8.666, de 1993, art. 31, para fins de qualificação 
econômico-financeira, tais como: certificado expedido 
pelo sindicato laborai representativo, certidão negativa de 
falência, concordata, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, certidão negativa de execuções patrimoniais 
e execuções fiscais, certidão negativa de registro e/ou 
distribuições de títulos e documentos de dívida para 
protesto. 1.66. Observa-se, no entanto, que essa 
exigência não se justifica, pois os gestores 
extrapolaram o que é perfeitamente delimitado pela 
Lei n° 8.666, de 1993, que relaciona exaustivamente a 
documentação que pode ser solicitada e não dá 
margens para ampliação da relação, conforme se

RUA DOUTOR BRAGANÇA, 1186, ESTRELA, CASTANHAL- PA CNPJ: 27.224.908/0001-35



IMPERIUM SEBWICOS
depreende pelos comandos estabelecidos nos caputs dos 
arts. 29 e 31, quais sejam: ‘consistirá’ e ‘limitar-se-á’. 
1.67. Da leitura do edital, constata-se que o item 4.1.4 b 
relaciona diversas certidões para apresentação 
compulsória, esquecendo-se da conjunção ou do inciso II 
do art. 31 da Lei n° 8.666, de 1993, que restringe a 
apresentação a um documento, devendo-se excluir os 
demais. Em relação aos itens 4.1.4 c e d, estes extrapolam 
diretamente os limites da Lei, sendo irregular a demanda 
pela sua apresentação. Ainda, o descumprimento à Lei é 
firmado no item 4.1.4.1 do edital, quando afirma que a 
ausência de qualquer um dos documentos solicitados no 
item 4.1.4 ensejará a inabilitação do concorrente. 1.68. Em 
relação a esse tema, a jurisprudência do Tribunal é no 
sentido de que o ato convocatório deve estabelecer as 
regras para a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, não se admitindo cláusulas 
desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o 
caráter competitivo do certame. 1.69. Dessa forma, a 
exigência dos requisitos excessivos ou desarrazoados 
em comento configura ato ilegal, pois a legislação não 
prevê sua apresentação na fase habilitatória do 
processo de licitação. 3.4. solicitação de 
documentos e certidões negativas em excesso ou não 
previstas na Lei n° 8.666, de 1993, em seu art. 31, para 
fins de qualificação econômico-financeira, a exemplo de 
certificado expedido pelo sindicato laborai representativo, 
e de diversas certidões negativas, tais como: falência, 
antiga concordata, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, execuções patrimoniais e execuções fiscais, 
registro e/ou distribuições de títulos e documentos de 
dívida para protesto”. 17] (grifou-se)

DO PEDIDO:

Por todo o exposto, resta claro que o edital fere os preceitos legais, doutrinários e jurisprudenciais 
acima transcritos. Em face disso, a Empresa Requer:

a. Seja dado provimento à presente impugnação e, a critério dessa Comissão, seja suspenso 
o curso do certame, para:

a.l) alterar os itens 7.9, 7.11, 7.17 e 7.18 do Edital pois maculam os princípios da legislação 
licitatória, Constituição Federal conforme explicitados nesta impugnação.

a.2) Excluir o item 7.21 do Edital, por restringir a licitação e ferir o princípio da legalidade.
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IMPERIUM SEBWICOS
a.3) Alterar o item 3.1 da Planilha Orçamentária do Projeto Básico do Edital, deixando de 
restringir a exigência de veículo Fiorino, bem como alterando a quantidade da demanda de 
1 para 12, tendo em vista que serão 12 meses de aluguel do veículo para execução do 
contrato.

As ilegalidades apresentadas trarão máculas ao interesse público, e se não forem corrigidas a 
tempo, redundarão em decretação de nulidade de todo o certame e dos demais atos que a ele 
sucederem.

Neste Termos,

P. Deferimento.

Santarém Novo - PA, 24 de fevereiro de 2021
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