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RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 001/2019-SMS 

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UAES 

(UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE), LOCAL: PA – 469, 

DISTRITO DE CARAPAJÓ, MUNICÍPIO DE CAMETÁ – PA. 

IMPUGNANTE: LILIANE ANTUNES CUNHA 

 

Trata-se Impugnação ao Edital de Licitação, Regime Diferenciado de 

Contratação – RDC nº. 001/2019 –SMS, que visa a contratação de empresa 

especializada para execução de obra de construção de uma Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde – UAES, na PA 469, distrito de Carapajó, neste 

Município de Cametá. 

O referido edital foi publicado regularmente no Diário Oficial, Jornal de Grande 

Circulação e sites da Prefeitura de Cametá, mural de licitação do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM e GEO OBRAS, estando 

disponível para os interessados desde 31 de julho de 2019. 

Em 14 de agosto de 2019 foi endereçado a esta Comissão Permanente de 

Licitação – CPL petição de impugnação ao edital subscrita por LILIAN ANTUNES 

CUNHA, que, sinteticamente, ataca o instrumento convocatório no ponto da 

Qualificação Econômica Financeira, notadamente o item b.2, com os seguintes 

fundamentos, senão vejamos:  

a) O edital não prevê que, na hipótese de não atendimento do item b.4, a 

empresa demostre sua boa situação financeira através do capital social ou 

patrimônio líquido suficientes para assegurar o cumprimento do contrato; 

b) Os índices contábeis exigidos no item b.4 de 4,5 (quatro e meio) para LG; 

SG e LC, não são aquelas usualmente adotados, e ainda, destoam, da realidade 

do segmento de empresas potencialmente aptas a participar do certame. 

Ao final, a impugnante requer a reforma do edital para alterar as exigências 

previstas no ponto da qualificação econômico-financeira. 

É o relatório. 

 

I - DO CABIMENTO – DA LEGITIMIDADE – DA TEMPESTIVIDADE 

Conforme anotado na peça impugnatória o §1º do Art. 41 da Lei nº. 8.666/93 

prevê a possibilidade de qualquer cidadão apresentar impugnação a edital de 

licitação sob a alegação de violação a própria lei de licitações, senão vejamos: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada. 
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§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.  

Portanto, de logo se vislumbra o cabimento da impugnação e a legitimidade de 

LILIAN ANTUNES CUNHA para a apresentação da peça impugnatória.  

No que tange a tempestividade, verificasse que a impugnação foi protocolizada 

(VIA E-MAIL) perante esta CPL no dia 14.08.2019, às 23h01min. 

Acontece, que conforme previsão legal, esculpida no §1º do Art. 41, colacionado 

ao norte, o Cidadão possui a prerrogativa de apresentar impugnação ao edital 

“devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação”.  

Tal prazo, não foi atendido pela impugnante, haja vista que, a data da sessão 

pública do RDC n.º 001/2019 em comento está marcada para o dia 22.08.2019 

(quinta-feira), conforme consta no edital.  

Assim, para que fosse atendido a condição decadente de lastro temporal, 

estabelecida no § 1º do artigo 41 da Lei n. 8.666/1993, o pedido de impugnação 

em exame deveria ser protocolizado até o dia 13.08.2019, dado que, no dia 15.08 

foi ferido estadual, no dia 16.08 não houve expediente na Prefeitura Municipal 

(conforme decreto nº. 067/2019/DRH), 17 e 18.08 (sábado e domingo), sendo 

contabilizados como dias úteis o dia 14, 19, 20 e 21.08, ou seja, apenas 04 

(quatro) dias úteis anteriores a data da abertura do certame, fato que viola o item 

1.5 do edital. 

Ademais, ao considerarmos que a impugnação ao edital foi realizada via e-mail 

encaminhado às 23h01min, portanto, após o horário de expediente da Prefeitura 

Municipal, deve-se considerar que protocolo foi realizado no dia útil seguinte, 

qual seja, hoje, dia 19.08.2019. 

Portanto, em razão da inobservância do prazo decadencial previsto no Art. 41, § 

1º da Lei nº. 8.666/93, replicado no item 1.5 do Edital em comento, NÃO 

CONHEÇO da presente impugnação, por ser INTEMPESTIVA, conforme restou 

demostrado ao norte. 

 

Ainda que assim não fosse, à luz do princípio da eventualidade e do interesse 

público, este que rege a Administração Pública, vale destacar que no mérito 

melhor sorte não teria a impugnante. 

Conforme ventilado alhures, a impugnante ataca, em suma, o item b.4 do edital, 

que supostamente estaria violando as normas legais, por não prevê a 

possibilidade de comprovação da boa situação da empresa licitante por outros 

meios que não o previsto no referido item. 
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Ademais, sustenta que o índice previsto naquele item de 4,5 não é o usualmente 

utilizado, fato que supostamente destoa da realidade do segmento de empresas 

potencialmente aptas a participar do certame. 

Vejamos o que anota o item b.4 da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA, in verbis: 

b.4) Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira dos licitantes, 

que será demonstrada com base nos seguintes parâmetros, sendo inabilitados 

os que apresentarem resultados igual ou menor que 4,50 (quatro e meio), em 

qualquer dos índices abaixo, devidamente registrado na JUCEPA, salvo se 

atenderem o disposto no item b.2 acima referenciado: 

Conforme se denota da leitura do item atacado, notadamente na parte final, a 

comprovação da boa situação econômico-financeira dos licitantes se deverá na 

forma prevista no item b.4, ou seja, através do atingimento do índice mínimo 

previsto SALVO se a licitante atender o requisito previsto no item b.2.  

 

Portanto, resta evidente que a comprovação da qualificação econômico-

financeira da empresa licitante, só será exigida na forma prevista no item b.4, se 

esta não atender o requisito mínimo previsto no item b.2, corroborado com o b.3, 

em total consonância com que prevê o Art. 31 da Lei de Licitações. 

Deste modo, a premissa apresentada na impugnação já foi contemplada no 

edital atacado, não havendo qualquer razão para reforma do edital neste ponto. 

No que diz respeito ao índice de 4,5 (quatro e meio) exigido no edital, a Lei nº 

8.666/93 concedeu ao gestor público a possibilidade de eleger, caso a caso, os 

índices mais adequados à contratação. 

Os índices econômicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no artigo 31, §§ 

1º e 5º, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade 

econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato. O 

objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que empresas 

aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, possam 

vir a participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação 

contratada, não apresente capacidade para concluir o objeto contratado. 

Veja-se, que o presente caso, trata-se de contratação destinada a contratação 

de empresa especializada para execução de obra de construção de Unidade de 

Atenção Especializada em Saúde – UAES, a qual, possui o valor de referência 

próximo de 4 milhões de reais, situação que exige da administração pública 

municipal maior rigor a atenção na qualificação econômico-financeira das 

empresas interessadas, dado a essencialidade da obra para o melhoramento da 

saúde pública municipal, pelo não que não pode a Administração Pública correr 

o risco de contratar empresa que não possui capacidade econômico-financeira 

de executar a obra. 
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Diante disso, não havendo qualquer irregularidade e/ou ilegalidade no edital do 

processo RDC nº. 001/2019, ainda que a impugnação fosse conhecida – 

tempestiva – esta seria julgada improcedente por ausência de substrato fático 

e jurídico. 

 

Cametá (PA), 19 de agosto de 2019. 

 

 

Alexandre Luís da Cruz Medeiros 

Presidente CPL 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Cametá 
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