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RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº03/2020- PMC 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº TP03/2020 - PMC  

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020- PMC 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) EM CBUQ DA RUA 

CORONEL RAIMUNDO LEÃO, RUA CIPRIANIO SANTOS, FREI 

CRISTOVÃO DE LISBOA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ – 

CONTRATO DE REPASSE Nº. 823036/2015/MDR/CAIXA. 

 

I – DAS PRELIMINARES:   

1- Impugnação interposta tempestivamente pela empresa VANDERSON R LOPES 

EIRELI – EPP, CNPJ Nº 21.946.485/0001-80, com fundamento na Constituição 

Federal de 1988 e Lei 8.666/93.  

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:  

2- A impugnante faz constar o seu pleno direito a impugnação ao edital de licitação por 

contrariar o princípio da COMPETITIVIDADE, ferindo o princípio da legalidade do 

certame, na forma da Lei 8.666/93;       

2.1- A empresa impugnante aponta a “ilegalidade do Item 26.14”: Apresentação do 

Atestado de qualificação emitida por entidade certificadora de terceira parte, conforme 

art. 27 a 33 da Lei nº 8.666/93. “Alega que a apresentação do Atestado não está previsto 

em Lei e não encontra amparo na constituição ou na Lei de Licitações.”  

Segundo a Impugnante, “é imprescindível salientar que a referida exigência no edital da 

certificação/atestado de qualificação PBQP-H em epígrafe fere o princípio da legalidade 

bem como o princípio da competividade, pois a portaria nº 134 do Ministério do 

planejamento que crio a tal certificação PBQP-H (Programa Brasileiro para Qualidade 

e Produtividade Habitacional) foi criada para da qualidade na construção habitacional 

ou melhor dizendo casas residenciais que em regra a tal interpretação da portaria citada 

acima não generaliza ao ponto de abranger o objeto licitado por vez o certame trata-se 

de pavimentação e recapeamento asfáltico.” 

No mesmo sentido o Tribunal de Contas do Estado do Pará também já se manifestou de 

forma concreta exarando ser contrário a exigência do certificado / atestado de 

qualificação PBQP-H justamente por não encontra amparo na Constituição ou na Lei de 

Licitações trazendo restrição a competividade. 

2.2. A Impugnante ressalta que a “EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA 

NAS ASSINATURAS DAS DECLARAÇÕES é um exagero, visto que o Tribunal de Contas 

da União considera tal exigência como restritiva de competitividade e gastos 

desnecessários”.  
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2.3. A referida Impugnante enfatiza a “IRREGULARIDADE DO ITEM 26.16”, que traz 

em seu bojo o fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

instalada em local de fácil acesso, dentro da malha rodoviária do baixo Tocantins. 

A Impugnante afirma que “existe subjetividade no referido Edital e que este obriga a 

licitante declarar que possui Usina de CBUQ instalada dentro de uma malha rodoviária 

do Baixo Tocantins, restringindo a participação de empresa que estejam fora dessa 

malha”. Violando o ART. 30 §6º da Lei 8.666/93. 

“Ora senhor presidente, a lei proibi a exigência do item 26.16 e de forma subjetiva o 

edital não fixa distância por externo, entretanto obriga o licitante a declarar que possui 

usina de CBUQ instalada dentro de uma malha rodoviária do baixo Tocantins, 

restringindo a participação de empresa que estejam fora dessa malhar o que de fato o 

item traz e um distância de forma oculta na descrição mais limita a uma malha rodoviária 

que se fomos analisar geometricamente podemos afirma que o edital impôs distância da 

cidade sede onde será executado o objeto restringindo a participação de empresa de 

construção civil que tem propriedade de usina de asfalto e que podem simplesmente 

montar ela no canteiro de obras para atender melhor a logística de material caso seja 

vencedor do objeto”.  

2.4. A Impugnante pleiteia a “ILEGALIDADE DO ITEM 26.10”, segundo este os 

documentos apresentados com a validade expirada e/ ou cassada, acarretarão a 

inabilitação do proponente. 

“No caso em epígrafe o edital traz duas possibilidades a de inabilitação e a caso de 

documento vencido o benefício para quem declarar ser Micro ou EPP com base na lei 

123/2006. Dessa forma não poder ser fixado no edital tendo em vista que o edital tem 

que ser objetivo não podendo em um mesmo assunto ter dois tratamentos diferente a 

de inabilitação e beneficio. Quero enfatizar que não estamos atacando o benefício da lei 

123/2006, mas o sim o item 26.10 que expõe que será inabilitado aquele que apresentar 

documento vencido sem fazer ênfase ou excluindo aquele que tem o benefício do 

estatuto das micro e pequenas empresas”.    

2.5. E por fim a Impugnante pleiteia a “EXTINÇÃO DA EXIGÊNCIA DE MATRICULA 

CEI”. 

O Item 17.1, alínea F e H condiciona o pagamento para recebimento dos serviços 

executados a abertura da matrícula CEI da obra. 

“Em suma, não se e cabível a previsão de exigências desnecessárias no instrumento 

convocatório, posto que afrontam a legalidade e a competitividade, postulados essenciais 

a consecução do fim primordial do procedimento licitatório, qual seja, a contratação da 

proposta mais vantajosa, razão pela qual não deve prevalecer a exigência contida em a), 

b) c) e d) transcrita em suma nos fatos.”  

 

III- DO PEDIDO DA IMPUGNANTE:       

Requer a Impugnante:  
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A) Que seja excluso do edital o item 26.14 por se ilegal a sua exigência bem como 

restritiva a exigência de certificação PBQP-H para o fim de qualificação técnica.  

B) Que seja excluso do edital a exigência de reconhecimento de firma em cartório das 

assinaturas nas declarações e qualquer outro documento que requisite na fase externa 

deste certame por ser um exagero bem como restritiva a competividade e gastos 

desnecessário ao licitante. 

C) Que seja excluso o item 26.16 por ser irregular a exigência sendo necessário somente 

a declaração de equipamento como sendo fundamental para o atendimento do futuro 

contrato bem como a exclusão de exigência da obrigatoriedade que a usina esteja em 

malha rodoviária do baixo Tocantins. 

D) Que seja excluso do edital ou substituído a exigência da abertura de matricula CEI 

(cadastro especifico de INSS) pelo cadastro nacional de obras CNO.  

E) Ad argumentandum tantum, caso seja julgada improcedente o pedido, roga que o nobre 

presidente se digne submeter este instrumento de impugnação à análise da autoridade 

superior.  

F) Caso não seja acatado a impugnação será noticiado aos órgão fiscalizadores como 

Tribunais de Conta que tem o dever de fiscalizar os atos admirativo ilegais.    

 

IV – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES: 

4.1-Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, 

ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal.  

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada 

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994)  

4.2 – O impugnante encaminhou em tempo hábil sua impugnação, merecendo ter seu 

mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares. 

4.3 – Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que esta Comissão adota Minuta de Edital 

previamente analisada pela Procuradoria Geral do Município, restando para o Presidente, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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a margem apenas para alterações de itens do instrumento convocatório, com respaldo do 

Jurídico quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas dispostas no Edital. 

4.4 – No campo da modalidade Licitatória TOMADA DE PREÇOS, o Princípio da 

Igualdade está consagrado no Art.º 3º da 8.866/1993, estabelece que “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 correlatos”. 

E, a finalidade da licitação deve ser sempre atender o interesse público, buscar a proposta 

mais vantajosa, existindo igualdade de condições, bem como os demais princípios 

resguardados pela Constituição. Entendemos que, um dos princípios da licitação é a 

garantia da ampla concorrência, entretanto, o mesmo principio não pode ser tomado 

isoladamente, antes, deve ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros 

importantes princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas 

contratações.  

4.5 - Dada a tempestividade da impugnação, este Presidente, analisando as razões 

apresentadas pela impugnante, passa ao mérito. 

Em face do exposto, pela leitura dos termos convocatórios, pode–se concluir que a 

Administração, por intermédio do Presidente, buscou confeccionar um edital com base 

no CONTRATO DE REPASSE Nº 823036/2015/MDR/CAIXA e Projeto Básico 

elaborado pela Prefeitura Municipal de Cametá, o qual definiu de maneira precisa o que 

realmente contempla o interesse público e não o particular e de conformidade com os 

ditames legais, buscando a proposta mais vantajosa e evitando a redução do universo de 

participantes do procedimento licitatório, preservado portanto, o referido interesse 

público. Acontece que, por um lado, a Administração Pública, não pode restringir em 

demasia o objeto do contrato sob pena de frustrar a competitividade. Por outro lado, ela 

não pode definir o objeto de forma excessivamente ampla, haja vista que, nesse caso, os 

critérios para julgamento das propostas falecem, em virtude da própria administração 

admitir propostas díspares, inclusive as que não satisfazem ao interesse público. Portanto, 

a definição do objeto da licitação pública e as suas especificidades são eminentemente 

discricionárias, a qual compete ao agente administrativo avaliar o que o interesse público 

demanda obter mediante contrato para desenvolver satisfatoriamente as suas atividades 

administrativas. Assim, passamos a análise dos pedidos pleiteados pela impugnante: 

 

4.5.1. ILEGALIDADE DO ITEM 26.14:  

Baseado nas legislações que cerceiam o procedimento licitatório, e baseado em 

Jurisprudências, e decisões do Tribunal de Contas do Estado do Pará que já se manifestou 

de forma concreta exarando ser contrário a exigência do certificado/atestado de 
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qualificação PBQP-H justamente por não encontrar amparo na Constituição ou na Lei de 

Licitações trazendo restrição a competividade. Como apontada pela impugnante, e 

fundamentada nos princípios constitucionais que cerceiam os atos administrativos, esta 

Comissão entende que exigir tal documento como critério de habilitação, poderá cercear 

e limitar a participação de licitantes no pleito, visto que em alguns casos tal certificação 

demanda tempo.  

Por outro lado, esta Comissão ressalta que toda e qualquer solicitação documental, seja 

atestado e certificação NÃO TORNA ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL, visto que 

a Administração Pública, através de ATO DISCRICIONÁRIO poderá, requisitar o 

documento que entender legal e necessário, dentro dos limites legais, para os licitantes. 

Ressaltando que, a adequação do Instrumento Convocatório caberá aos licitantes, e não o 

contrário.   

 

4.5.2. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS NAS ASSINATURAS 

DAS DECLARAÇÕES.  

Dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos, esta Comissão entende que o ato de 

reconhecer firma, de forma alguma restringe competitividade. Caberá a licitante 

enquadrar–se ao instrumento convocatório. Neste caso, a Administração Pública entende 

como ato importante para assegurar a veracidade documental, sendo que o edital é um ato 

vinculado e as partes envolvidas no certame devem respeitá-lo a atende-lo na totalidade. 

Neste caso aplica–se o principio da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO DO DOCUMENTO, segundo o qual a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Resta 

Claro que o Instrumento convocatório neste sentido obedece fielmente o que determina o 

art. 32 da Lei 8.666/93, pois traz no item 26.6 a informação de que:  

“26.6. Os documentos necessários à habilitação 

poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou por membro da Comissão 

Permanente de Licitação, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial” 

Observa-se que a legislação não impõe qualquer exigência sobre o reconhecimento de 

firma de documentos específicos ou gerais, limitado-se a estabelecer que os documentos 

poderão ser apresentados em original, mediante cópia autenticada por cartório ou por 

servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

O Tribunal de Contas da União tem entendimento consolidado no sentido de que a 

exigência de reconhecimento de firma em documentos, apenas pode ser feita quando 

houver dúvida em relação à autenticidade da assinatura e, se houver prévia previsão 

Editalícia, conforme Acórdãos nº 1301/2015 e nº 291/2014 – Plenário. 
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4.5.3. IRREGULARIDADE DO ITEM 26.16. 

Tal item trata do Fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

instalada em local de fácil acesso, dentro da malha Rodoviária do Baixo Tocantins. A lei 

8.666/93 dispõe. 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: 

§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações 

de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 

técnico especializado, considerados essenciais 

para o cumprimento do objeto da licitação, serão 

atendidas mediante a apresentação de relação 

explícita e da declaração formal da sua 

disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as 

exigências de propriedade e de localização 

prévia. 

Pretende a impugnante ver essa obrigação excluída, visto que de acordo com o dispositivo 

legal acima exposto, restringe a participação de empresas que estejam foram da malha 

Rodoviária do Baixo Tocantins. 

 

4.5.4. DA ILEGALIDADE DO ITEM 26.10 

Trata dos documentos apresentados com a validade expirada e/ou cassada, acarretarão a 

inabilitação do proponente. Ou seja, trata–se da INABILITAÇÃO POR 

DOCUMENTO VENCIDO.      

O benefício, conforme consta no instrumento convocatório, e amparado nas LC 123/2006 

e 147/2014 consiste na possibilidade das MPEs demonstrarem tardiamente sua 

regularidade fiscal, caso haja alguma restrição. 

Dispõe o § 1º, artigo 43 da Lei 123/2006: 

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para regularização da 

documentação, para pagamento ou parcelamento 

do débito e para emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 
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A MPE estando com uma certidão positiva (regularidade fiscal e trabalhista), por 

exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por mais 5 dias úteis para apresentá-la 

negativa ou positiva com efeito negativa. 

A documentação em referência é a fiscal e trabalhista, assim considerada aquela previstas 

nos incisos I a V do artigo 29 da Lei 8666/93, a saber: 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade 

fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá 

em: (Grifo e negrito nosso) 

I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

II – prova de inscrição no cadastro de 

contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

III – prova de regularidade para com a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

IV – prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei. 

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 

1o de maio de 1943. 

Então, o benefício reside na regularização tardia da certidão defeituosa, ou seja, a empresa 

deve apresentar toda documentação exigida e caso exista alguma restrição poderá 

regularizar tardiamente usufruindo do direito concedido às microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

Com desenvoltura, o jurista Marçal Justen Filho versa: 

“Portanto, o benefício reside não na dispensa de 

apresentação de documentos de regularidade 

fiscal. Nem se trata da dilação quanto à 

oportunidade própria para exibição dos 
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documentos. O que se faculta é a desnecessidade 

de perfeita e completa regularidade fiscal no 

momento da abertura ou de julgamento do 

certame. Em outras palavras, o benefício 

outorgado às pequenas empresas, no âmbito da 

habilitação, está sintetizado no parágrafo 1º do 

art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos 

defeitos existentes e comprovados nos documentos 

de regularidade fiscal apresentados na 

oportunidade devida pela pequena empresa. 

Daí se segue que o licitante que tiver deixado de 

apresentar documento de regularidade fiscal, 

exigido no ato convocatório, deverá ser 

inabilitado” (in O Estatuto da Microempresa e as 

Licitações Públicas, 2º Ed, São Paulo: Dialética, 

2007, p. 67). 

A redação complementar dada pela Lei Complementar 147 de 2014 ampliou o prazo para 

a apresentação da documentação, ao modificar o texto legal do §1º do art. 43, eis que 

anteriormente o prazo era de dois (dois) dias, esta alteração culminou por aumentar as 

chances para ME ou EPP.  

Portanto, o fato de existir o beneficio para as ME, não a desobriga de apresentar 

documentos válidos para o certame, apenas amplia o prazo, caso esta venha ser a 

vencedora do mesmo.  

 

4.5.5. EXTINÇÃO DA EXIGÊNCIA DE MATRICULA CEI (ITEM 17.1, alínea f e 

h).  

Esta exigência condiciona o pagamento para recebimento dos serviços executados a 

abertura da matrícula CEI da Obra. Exigência esta obrigatória junto ao CADASTRO DO 

INSS para a garantia do seguro social dos funcionários.  

A Matricula CEI (Cadastro Específico do INSS) nada mais é do que uma forma de 

vincular uma obra de construção civil – seja para reforma, ampliação, construção ou 

demolição – entre seu proprietário, construtora e os funcionários, com a Receita Federal. 

Assim, diante do exposto, conclui–se que as solicitações apresentadas pela impugnante 

em parte não trarão benefícios ao processo e sim de forma clara beneficiará sua 

participação no certame. 

O fato da impugnante mencionar violação as regras e o caráter competitivo do certame 

não devem prosperar em sua totalidade, pois, caso seja acolhida acarretará em 

beneficiamento próprio e não meramente em amplitude de participação. 

Vale ressaltar que, faz-se necessária a comprovação da regularidade junto ao INSS uma 

vez estar expressamente vedada a contratação de pessoa jurídica em débito com o INSS, 

https://jus.com.br/tudo/pessoa-juridica
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conforme determina o § 3º do art. 195 da Constituição Federal. O Egrégio Tribunal de 

Contas da União, em sua Decisão nº 1.241/2002 – Plenário decidiu que se deve ater "à 

exigência de comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS quando da dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, tanto na contratação como na efetuação de pagamentos (art. 195, Inciso I, § 3º 

da CF 88 art. 47, I, alínea "a" da Lei nº 8.212/9, art. 27, alínea "a" da Lei nº 8.036/90 e 

art. 2º da Lei nº 9.012/95)". 

Em outra decisão, o mesmo TCU firma, por meio da Decisão nº 705/94 TCU-Plenário, 

que "nos contratos de execução continuada ou parcelada, a cada pagamento efetivado 

pela administração contratante, há que existir a prévia verificação da regularidade da 

contratada com o sistema da seguridade social, sob pena de violação do disposto no § 

3º do art. 195 da Lei Maior." 

No entanto, de acordo com a Receita Federal, O CNO – Cadastro Nacional de Obras, 

instituído pela Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018 é um banco 

de dados que contém informações cadastrais das obras de construção civil e dos seus 

respectivos responsáveis. Ele foi criado para substituir a Cadastro Específico do INSS 

(CEI), conhecido como Matrícula CEI de Obras. O objetivo da referida inscrição é 

vincular a obra no CNO para que ela possa ser regularizada e os recolhimentos das 

contribuições previdenciárias possam ser realizados.  

Sendo assim, o item 17.1 deve ser retificado, fazendo constar a exigência de inscrição no 

CNO (Cadastro Nacional de Obras). 

 

V – DECISÃO:  

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, DEFERINDO 

OS ITENS “A, C e E” e INDEFIRO OS ITENS “B e D” apresentada pela empresa 

VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP, CNPJ Nº: 21.946.485/0001 – 80. 

A presente resposta será enviada para a empresa IMPUGANTE, bem como para todas as 

que retiraram o edital, para tomarem conhecimento da decisão e informar que a decisão 

encontra-se no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMETÁ. 

E, por fim, esta COMISSÃO, dentro dos parâmetros da Legalidade, espera da referida 

IMPUGNANTE, bem como de outros licitantes, que após a fase recursal, a mesma 

demonstre interesse e aptidão para a participação no referido certame. Haja vista que, 

nossos registros demonstram que após a referida fase, a grande maioria não retorna e 

muito menos demonstra interesse no objeto do mesmo, o que acarreta o prolongamento 

da licitação, e indiretamente um prejuízo para a Administração Pública, que entendida 

por esta como tentativa de desorganizar o andamento do certame, caso a licitante não 

venha a participar do mesmo, onde tenha demonstrado interesse.  

 

Cametá/PA, 22 de Junho de 2020. 

https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
https://jus.com.br/tudo/seguridade-social
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