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À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ ESTADO DO PARÁ  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

               Empresa VANDERSON R LOPES EIRELI, CNPJ nº 21.946.485/0001-80 localizada 

na Rua F nº 3 Santa Mônica Tucuruí-Pará neste ato representada pelo administrador 

senhor Vanderson Ribeiro Lopes, CPF 834.952.822-20, RG nº 326939453 SSP/PA 

residente e domiciliado na rua 2 de Agosto, 22, Terra Prometida, abaixo assinado, 

vem mui respeitosamente, perante V. Sa, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL  pelo que expõe para ao final requerer  

o seguinte: 

DA TEMPETIVIDADE 

             O edital no item 8.1. diz: que qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da presente 

TOMADA DE PREÇO protocolizando o pedido até 03 (três) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas, cabendo ao PRESIDENTE da 

CPL decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

                A Prefeitura Municipal de Cametá – Estado do Pará, através da comissão 

de licitação publicou edital Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL/REGIME DE EMPREITADA 

GLOBAL Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo: Nº TP03/2020-PMC - objeto 

PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) EM CBUQ DA RUA CORONEL RAIMUNDO LEÃO, 

RUA CIPRIANO SANTOS, FREI CRISTOVÃO DE LISBOA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMETÁ-CONTRATO DE REPASSE Nº 823036/2015/MDR/CAIXA. Após a leitura do 

instrumento convocatório, a impugnante identificou algumas irregularidades, o qual 

passa a identificar: 
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AS ILEGALIDADES PRESENTE NO EDITAL, SÃO: 

A) Ilegalidade do item 26.14 

                O Item 26.14 exige a Apresentação de atestado de qualificação emitido por 

entidade certificadora de terceira parte, conforme critérios estabelecidos no Regimento do 

Sistema de Avaliação de Conformidade de Empresas de Serviços e Obras de Construção 

Civil – SIAC – do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H. O 

atestado de qualificação mínima exigida é o nível “A” na área de Execução de Obras 

Viárias. 

                A tal exigência torna se irregular vez que o Tribunal de Contas da União já se 

manifestou contra a tal exigência vejamos: 

É ilegal a exigência de certificação PBQP-H para o fim de qualificação 

técnica, a qual, contudo, pode ser utilizada para pontuação técnica Em 

auditoria realizada no Departamento Penitenciário Nacional – (Depen), na 

Caixa Econômica Federal – (CEF) e no Governo do Estado do Acre, o 

Tribunal detectou indícios de irregularidades na realização da concorrência 

destinada à contratação da obra de construção da segunda etapa da 

Penitenciária de Senador Guiomard/AC, dentre elas, a exigência, para o 

fim de cumprimento de requisito de qualificação técnica por parte das 

licitantes, de apresentação de certificado que comprovasse a adequação 

das empresas ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H), Nível B. Para a unidade técnica responsável pelo 

processo, a exigência em questão, a determinar quem participaria das 

próximas etapas do certame “não possui amparo legal e contraria 

jurisprudência desta Corte, visto que não se enquadra nos quesitos 

estabelecidos pelos arts. 27 a 33 da Lei n. 8.666/1993”. Destacou, ainda, a 

partir de jurisprudência anterior do Tribunal, que o “processo de 

certificação, tanto da série ISO, como do aqui tratado PBQP-H, envolve a 

assunção de custos por parte da empresa a ser certificada, tais como os de 

consultoria e modificação de processos produtivos, o que poderia 

representar fator impeditivo à participação no Programa ou, pelo menos, 
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restritivo. E não só isso: o próprio tempo necessário para obter a certificação 

pode configurar obstáculo à participação em licitações, cujos prazos, 

como se sabe, normalmente são exíguos”. A unidade técnica refutou, 

ainda, o argumento pelos responsáveis de que a exigência deveria ser 

admitida, uma vez estar estabelecida no Decreto Estadual 10.176/2004, em 

que o Estado do Acre aderiu ao PBQP-H e passou a exigir a sua inserção nas 

licitações de obras da administração direta e indireta estaduais. Mesmo 

com informação dos gestores estaduais de que existiria acordo entre o 

Estado do Acre e outras entidades, como a CEF, a Federação das Indústrias 

do Estado do Acre - (Fieac), o Sindicato da Indústria de Construção Civil do 

Acre - (Sinduscon) e o Sindicato dos Pequenos e Médios Empreiteiros da 

Construção Civil - (Sipecon), em que ficou estabelecido, a partir de 2004, 

que deveria ser exigido das empresas de construção civil o termo de 

adesão ao PBQP-H, para a unidade técnica, mais uma vez amparada na 

jurisprudência do TCU, “a Constituição Federal atribuiu à União a 

competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e 

contratação e, nesse sentido, não pode uma norma estadual estabelecer 

condições conflitantes com a Lei Federal”. A única possibilidade de 

exigência de certificação PBQP-H então, ainda consoante a unidade 

técnica, seria para o fim de pontuação técnica, o que não ocorreu, na 

espécie. Em face da situação, propôs a audiência do Secretario de 

Infraestrutura e Obras Públicas do Estado do Acre, para que prestasse 

esclarecimentos a respeito deste e de outros fatos. TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 71 2 

Todavia, o relator manifestou-se contrariamente à oitiva da autoridade 

estadual quanto a esse assunto, por considerar que a conduta não seria 

reprovável o suficiente para tanto, uma vez que amparada em norma 

estadual, levando à presunção de que assim agira em tentativa de manter-

se adstrito à ordem jurídica. Contudo, concluiu o relator que a não 

realização da audiência não descaracterizaria a irregularidade e por essa 

razão propôs a cientificação da Secretária de Infraestrutura e Obras 

Públicas do Estado do Acre para que não a repita em licitações futuras. Nos 
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termos do voto do relator, o Plenário manifestou sua anuência. Precedentes 

citados: Acórdãos nos 1107/2006, 1291/2007, 2656/2007, 608/2008, 107/2009, 

381/2009, todos do Plenário. (Acórdão n.º 1832/2011-Plenário, TC-

012.583/2011-1, rel. Min. Raimundo Carreiro, 13.07.2011). 

                 No mesmo sentido o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também se 

manifestou contrário à exigência de certificações sem previsão em lei vejamos: 

SÚMULA Nº 17 – TCE/SP Habilitação, vedação de certificação de qualidade 

não prevista em lei. Em procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, 

para fins de habilitação, certificações de qualidade ou quaisquer outras não 

previstas em lei. 

                 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. 

Acórdão nº 59.093, de 02/07/2019.  

Processo nº 2019/51798-1  

Assunto: Denúncia – Apreciação de Medida Cautelar  

Relator: Conselheira Substituta MILENE DIAS DA CUNHA  

DENÚNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO. IRREGULARIDADES. CONCESSÃO 

DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

INDÍCIOS DE RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETIVIDADE DECORRENTE DE 

EXIGÊNCIAS ILEGAIS. CONFIGURAÇÃO DO FUMUS BONI JURIS E DO 

PERICULUM IN MORA. NOTIFICAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO 

RESPONSÁVEL.  

1. A Constituição Federal atribuiu à União a competência privativa 

para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, de 

modo que não se mostra admissível que norma estadual venha a 

estabelecer novos requisitos, não previstos na legislação federal, que, 

em uma primeira análise, acabam por restringir a competitividade do 

certame.  
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2. A previsão de que somente poderá participar da licitação empresa 

que possua atestado de qualificação emitido conforme critérios 

estabelecidos no Regime do Sistema de Qualificação de Empresas de 

Serviços e Obras do Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade no Habitat – PBQP-H, não encontra amparo na 

Constituição ou na Lei de Licitações.  

3. Ilegalidade da exigência, em nome da empresa licitante, de atestado de 

capacidade técnico-operacional devidamente registrado/chancelado no 

CREA ou CAU da região onde os serviços forem executados. Vedação 

expressa na Resolução nº 1.025/2009 da CONFEA. 

                  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. Vejamos o que o artigo 1º da portaria 134/98 diz bem como o 

anexo 1, in verbis: 

Art. 1º Instituir o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na 

Construção Habitacional - PBQP-H, conforme detalhado no Anexo desta 

Portaria. 

1. O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção 

Habitacional (PBQP-H) tem o objetivo básico de apoiar o esforço 

brasileiro de modernidade e promover a qualidade e produtividade do 

setor da construção habitacional, com vistas a aumentar a 

competitividade de bens e serviços por ele produzidos. (anexo da 

portaria 134/98). 

                 Vale ressaltar, que a adesão ao certificado PBQP-H é voluntario, o que torna não 

obrigatório para todas as empresas de construção civil. Neste sentido não pode a 
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administração pública e fixar no edital exigindo algo que é opcional, dessa forma a 

administração pública não tem base legal para sustentar a tal exigência. 

                   O artigo 3º da lei 8666/93 reforça a proteção aos princípios constitucionais. Em 

seu inciso I do parágrafo 1º veda os agentes público admitir prever, incluir ou tolerar nos 

atos de convocação, cláusulas que comprometam restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo.    

B)  Exigência de reconhecimento de firma nas assinaturas das Declarações. 

                    De modo que a exigência de reconhecimento de firma nas declarações do 

edital é de fato um exagero a referida exigência só deve ser feito quando surgi dúvidas 

quanto à autenticidade das assinaturas. O Tribunal de Contas da União considerou a tal 

exigência como restritiva a competividade e gastos desnecessário. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECONHECIMENTO DE 

FIRMA EM CERTAME LICITATÓRIO. 

1. A ausência de reconhecimento de firma é mera irregularidade 

formal, passível de ser suprida em certame licitatório, em face dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

2. Recurso especial improvido. Discute-se no presente feito, se a falta 

de reconhecimento de firma do advogado subscritor da proposta em 

feito licitatório é suficiente para eliminação do certame em respeito 

ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

Ora, a ausência de reconhecimento de firma pode ser facilmente 

suprida pelos demais documentos apresentados e ao longo do 

procedimento licitatório (grifo nosso). Deste modo, ela se constitui em 

mera irregularidade, perfeitamente sanável, pois não causa qualquer 

prejuízo ao interesse público. 6 Nessa seara, a legalidade estrita cede 

terreno à instrumentalidade das exigências do edital, porquanto a 

irregularidade ocorrida (falta de reconhecimento de firma do 

instrumento de procuração) constitui-se em defeito irrelevante ao 

não comprometer a identificação do participante e do seu 
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mandatário no certame. (Recurso Especial 542.333/RS – Rel. Min. 

Castro Meira – Segunda Turma, STJ – Data da Publicação: 07/11/05 – 

grifou-se). 

                 Seguindo o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, citado 

acima, o Tribunal de Contas da União também se manifestou através do acordão 

291/2014-TCU vejamos: 

9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO 

das seguintes irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada 

de Preços 05/2013, com vistas a evitá-las em futuros certames 

licitatórios destinados à contratação de objetos custeados por 

recursos federais: 

9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento 

de firma, exigência essa que apenas pode ser feita em caso de 

dúvida da autenticidade da assinatura e com prévia previsão 

editalícia, conforme entendimento desta Corte, a exemplo do 

Acórdão 3.966/2009-2ª Câmara; Acórdão 604/2015 – Plenário 

9.3.2 a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à 

competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de 

documentação com firma reconhecida em cartório, conforme 

Acórdão 291/2014 – Plenário; (TCU, sala das Sessões Ministro Luciano 

Brandão Alves de Souza, em 12 fevereiro de 2014, Augusto Sherman 

Cavalcanti relator). 

                 Nos anos seguintes o Tribunal de Contas da União considerou novamente 

restritiva à competividade a exigência de reconhecimento de firma das assinaturas 

em cartório bem como reforçou a tese da irregularidade da cobrança em editais 

frente a lei 8.666/93 (Lei de Licitações públicas), in verbis:   

Acórdão 604/2015 - Plenário 
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9.3.2 a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à 

competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação 

de documentação com firma reconhecida em cartório, 

conforme Acórdão 291/2014 - Plenário; (grifo nosso) 

 

Acordão 2105/2016 – Plenário 

c.10) a exigência de que a documentação seja assinada por um dos 

sócios da empresa e com firma reconhecida não se coaduna com o 

previsto nos art. 27 a 31 da lei 8.666/93, o que pode gerar ônus 

desnecessários às licitantes, contrariando o disposto dos Acórdãos 

291/2014 – TCU – Plenário e 3966/2009 – TCU – 2ª Câmara; (Processo 

017.689/2016-3 nº da ATA 32/2016 – Plenária, data da sessão 

17/08/2016 relator Augusto Sherman).(grifo nosso). 

 

Acordão 2106/2016 – Plenário 

c.10) a exigência de que a documentação seja assinada por um dos 

sócios da empresa e com firma reconhecida não se coaduna com o 

previsto nos art. 27 a 31 da lei 8.666/93, o que pode gerar ônus 

desnecessários às licitantes, contrariando o disposto dos Acórdãos 

291/2014 – TCU – Plenário e 3966/2009 – TCU – 2ª Câmara;( Processo 

017/696/2016-0, nº da ata 32/2016 – Plenário, data da sessão 

17/08/2016, relator Augusto Sherman). (grifo nosso) 

                Ademais quanto menos burocracia a administração pública criar melhor 

será para competividade assim buscado uma menor e melhor proposta que e o 

objetivo das licitações. 

                A desburocratização de cláusulas restritivas em licitações só traz prejuízos 

para si mesmo. No âmbito Federal as instituições já se valem de decreto para 

dispensar a referida requisição de firma em cartório. Desde da época da ditadura 

através do Decreto nº 63.166, de 26 de agosto de 1968 já era dispenda a citada 

exigência. 
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                  Nos dias atuais vigora o DECRETO Nº 6.932, DE 11 DE AGOSTO DE 2009 

que Dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, 

ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no 

Brasil, institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá outras providências. Vejamos 

o que o artigo 9° diz:  

Art. 9º Salvo na existência de dúvida fundada quanto à 

autenticidade e no caso de imposição legal, fica dispensado o 

reconhecimento de firma em qualquer documento produzido no 

Brasil destinado a fazer prova junto a órgãos e entidades da 

administração pública federal, quando assinado perante o servidor 

público a quem deva ser apresentado. 

                É Bom lembrar aqui o que diz o Saudoso Mestre Hely Lopes Meirelles: 

“Na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, 

enquanto na Administração privada é possível fazer o que a lei não 

proíbe.” 

                  A lei da Licitação (Lei 8666/93) em nenhum momento faz a exigência 

sobre o reconhecimento de firma nas assinaturas de documentos específicos ou 

gerais, vejamos o que o seu artigo 32. 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

                Mas mesmo assim algumas Comissões de Licitação insistem na Exigência 

de Reconhecimento de Firma em Licitações Públicas o que torna o pedido ilegal 

justamente por que a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei. 

C – Irregularidade do item 26.16. Declaração de fornecimento de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), instalada em local de fácil acesso, dentro do 

Malha Rodoviária do Baixo Tocantins. 
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                 A ilegalidade é algo defeso a lei, não pode a Administração Pública exigir 

algo como requisito de habilitação que a lei não prevê e reforçando ainda mais a 

jurisprudência tem se mostrado contrário determinada exigência como o citado 

item 26.16 do edital em epígrafe. Vejamos: 

              A Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 Regulamenta o art. 37, incíso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 

§ 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. 

                 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. 

                O autor Marçal Justen Filho a lei 8666/93 buscou“: 

evitar que as exigências formais e desnecessárias acerca da 

qualificação técnica constituam-se instrumento de indevida restrição 

á liberdade de participação em licitação (...) A regra geral se sempre 
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a mesma: não poderão ser impostas exigências excessivas ou 

inadequadas”. 

                Exigências desarrazoadas não podem ser legitimadas sob o argumento de 

que a administração necessita de segurança maior do que a efetivamente 

necessária á execução do objeto a ser contratado, sob pena de ofensa a 

constituição, que autoriza apenas o mínimo de exigências, sempre alicerçadas em 

critérios razoáveis. 

                 As exigências de propriedade, posse ou contrato bem como localização 

prévia de usina de asfalto é tema recorrente nos diversos Tribunais de Contas onde 

se depreende que o tal ofende o que está expresso no § 6º do art. 30 da lei nº 

8666/93.  

                 O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo nº 

753.376, em decisão proferida pela Conselheira Adriene Andrade, em Sessão da 

segunda Câmara do dia 01/07/2008, entendeu que: 

“a limitação legal da exigência de localização previa de 

instrumentos essenciais ao cumprimento do objeto, procura evitar o 

direcionamento da licitação pela via da individualização de bens de 

propriedade de algum licitante, que, por possui-los estaria 

exclusivamente apto a participar do certame” ACORDÂO TC-

115/2013 hm/Ir. 

                 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também editou súmula nº 16 

dizendo que a fixação de distância para usina de asfalto deve ser vedada. 

SÚMULA Nº 16 – TCE/SP Licitação, vedação de fixação de distância. 

Em procedimento licitatório, é vedada a fixação de distância para 

usina de asfalto. 
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                 Nos mesmos entendimentos do Tribunal de Conta da União públicou na 

sessão do dia 04/11/11 acordão nº 1141/2011 – Plenário uma decisão sobre o 

mesmo assunto, vejamos: 

REPRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE EXIGÊNCIAS COM RESTRIÇÃO AO 

CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA. 

DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 

1. Fixa-se prazo para anular a licitação quando os vícios apurados 

comprometem o caráter competitivo do certame e representam 

grave infringência a dispositivos legais. 

2. Exigir-se comprovação da qualificação técnica para itens da obra 

que não se afiguram como sendo de maior relevância e valor 

significativo, além de restringir a competitividade do certame, afronta 

os ditames contidos no art. 30 da Lei nº 8.666/1993. 

4. Restringe o caráter competitivo do certame a inclusão de cláusula 

exigindo, na fase de habilitação, que a empresa licitante já possua 

usina de asfalto instalada, ou, em caso negativo, que apresente 

declaração de terceiros detentores de usina, ainda mais quando é 

fixado limite máximo de distância para sua instalação. 

5. Inexiste fundamento legal para se exigir, com vistas à habilitação 

da licitante, que a visita técnica seja realizada por um engenheiro 

responsável técnico, detentor de vínculo empregatício com a 

empresa licitante’. 

Adverte-se que, da forma como está posto no edital, somente 

deteriam condições de atender àquela exigência 4 (quatro) 

empresas (Betume Grande Vitória Ltda.; Pedreira Brasitália Ltda.; 

Teobras Empreendimentos Ltda. e Notemper Empreendimentos), 
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conforme consulta efetivada junto à página eletrônica do Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA 

(www.meioambiente.es.gov.br) que levou em consideração as 

licenças de operação em vigor de usinas de asfalto de empresas 

situadas numa distância máxima de 60 km da sede do órgão 

licitante, compreendendo, assim, 9 (nove) municípios (Vitória, Vila 

Velha, Viana, Serra, Domingos Martins, Marechal Floriano, Guarapari, 

Santa Teresa e Santa Leopoldina). 

Em recente deliberação relativa a situação análoga à que se analisa, 

em que o objeto era a análise de edital da Prefeitura de 

Cariacica/ES, este Tribunal (Acórdão 5.900/2010-TCU-2ª Câmara) 

determinou a anulação do certame e exigiu que, no caso de novas 

licitações envolvendo recursos federais: 

‘9.3.1. abstenha-se de exigir, para a comprovação da qualificação 

técnico-operacional dos licitantes, o requisito de propriedade e de 

localização prévia dos equipamentos a serem utilizados na obra, 

conforme disposto no § 6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, a exemplo de 

declaração formal de que dispõem de usina de asfalto com 

capacidade de produção igual ou superior a 60 ton/h, com licença 

de operação (LO) emitida pelo órgão ambiental competente já em 

vigor na data de entrega das propostas, e localizada num raio 

máximo de 60 km de distância da sede do Município’. 

Diante de todo o exposto, as cláusulas contidas no edital de 

Concorrência 013/2010 relativas à localização prévia da usina de 

asfalto, à necessidade de licença de operação, à capacidade de 

operação e à propriedade são irregularidades que podem restringir a 

concorrência deste certame e infringem os termos da Lei 8.666/93. 

(grifo nosso). 
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                 No relatório do acordão  1141/2011 – Plenário – TCU, e da auditoria do 

relator Aroldo Cedraz Processo nº 002.604/2011-6, data da sessão 04/05/2011, 

número da ata 15/2011 plenária. Chama muita atenção justamente por relatar a 

ilegalidade assim como a restrição da competividade declarada pelo relator, 

vejamos:    

“[...] 3 – ACHADOS DE AUDITORIA 

3.1 – Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios 

inadequados de habilitação e julgamento. 

3.1.1 – Tipificação do achado: 

Classificação – Irregularidade grave com recomendação de 

paralisação (IG-P). 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de 

irregularidade grave da LDO – O indício de irregularidade se 

enquadra no disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 

12.309/2010 (LDO/2011), pois verificou-se indício de restrição à 

competição no processo licitatório que pode ocasionar danos 

relevantes ao Erário, bem como ensejar a nulidade de procedimento 

licitatório.? 

3.1.2 – Situação encontrada: 

Da análise do edital da Concorrência 13/2010, foram constatados 

indícios de restrição à competitividade em cláusulas relativas à 

localização, capacidade e disponibilidade da usina de asfalto, à 

apresentação de alguns atestados técnicos e às condições previstas 

para a realização da vistoria técnica, conforme será explicado a 

seguir. 
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I – Usina de asfalto 

Na fase de habilitação, o edital prevê que a empresa interessada em 

participar do certame deverá comprovar disponibilidade de usina de 

asfalto, com capacidade de produção de 60 toneladas por hora, 

declarar disponibilidade com licença de operação (LO) em vigor na 

data da entrega das propostas e ao longo do período de execução 

contratual, expedida pelo órgão competente – Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA – e/ou outra entidade 

ambiental competente. O edital acrescenta que, por razões de 

ordem técnica, a usina deverá, obrigatoriamente, estar situada em 

uma distância de, no máximo, 60 km (sessenta quilômetros) do centro 

geométrico das obras a serem realizadas (item 4.4.4, g, h do edital).  

A jurisprudência do TCU admite tão somente que licitantes 

apresentem declaração de terceiros detentores de usina se 

comprometendo a fornecer CBUQ para a obra (Acórdãos 800/2008-

TCU-Plenário e 2150/2008-TCU-Plenário). Qualquer outra disposição 

que dificulte o acesso de interessados no certame vai contra a Lei. 

Também há ilegalidade quando o edital determina que os 

interessados em participar do certame deverão comprovar, no 

momento da habilitação, que a usina de asfalto não pode distar mais 

que 60 km da sede do Município e deve possuir alvará ou licença de 

operação em vigor já no momento da sessão de abertura. Tal 

previsão esbarra na vedação contida na parte final do § 6º do art. 30 

da Lei nº 8.666/93, por constituir-se em prévia imposição quanto à 

localização. Acaba por consubstanciar evidente direcionamento a 

empresas que possuam obras em execução nas adjacências ou que 

disponham de usinas de asfalto nas proximidades do 
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empreendimento, fato que, por via oblíqua, beneficia os donos de 

usinas da região, criando uma espécie de monopólio. (Grifo nosso) 

                 Torna-se oportuno transcrever excerto do Relatório do Acórdão 983/2008- 

Plenário (Rel. Min. Valmir Campelo), prolatado em sessão de 28/05/2008, 

oportunidade em que esta Corte enfrentou questão similar: 

‘130. Considere-se o seguinte caso hipotético: uma licitante, de outro 

estado, que tenha usina própria e comprove estar habilitada a 

executar toda a quantidade de CBUQ definida no edital, com base 

em outro contrato semelhante. Esta empresa, caso vencesse a 

licitação, teria de mobilizar a sua usina até o local de execução da 

obra. Com base nos requisitos da licença ambiental prévia e de 

instalação, montaria sua central e, daí sim, solicitaria a licença de 

operação ao órgão ambiental competente. 

131. Jamais esta concorrente, antes mesmo de montar a sua usina, 

disporia da licença de operação. Como obter a licença se a usina 

ainda não existe? Só disporiam de usina, devidamente instalada e 

licenciada, as empresas que estivessem com alguma obra em 

execução no estado. Nesse caso, mesmo tendo comprovado serem 

capazes de executar o CBUQ nas quantidades exigidas, as empresas 

que não tenham base próxima serão obrigadas a apresentar termos 

de compromisso com outras usinas da região. 

132. Pergunta-se quantas usinas existem em local próximo a obra em 

condições de fornecer CBUQ em distâncias economicamente viáveis 

para permitir a oferta de um bom preço para a contratada. Mesmo 

tendo comprovado a capacidade de executar o objeto em usina 

própria, a empresa seria refém da vontade e do preço de outrem 

(que já pode ter acordado contrato de exclusividade com outra 
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licitante ou mesmo ser membro de consórcio distinto). A cláusula 

6.1.5.1.8 é uma das mais discriminatórias da concorrência 006/2008. 

133. A comprovação da garantia do fornecimento é plenamente 

aferida pelos atestados de capacidade técnico-operacional. Se uma 

empresa comprovou ter executado o CBUQ, nas condições e 

quantidades semelhantes em outras obras, é claro que demonstrou 

ser apta em fazê-lo novamente, inclusive no que se refere às normas 

ambientais. Exigir a licença operacional para empresa sem sede ou 

obra no estado, visto que ainda não possui usina instalada (apesar de 

demonstrar que tem condições de instalá-la) é estabelecer condição 

impossível. Neste caso, a ausência do licenciamento operacional da 

usina de CBUQ não é prova de incapacidade técnica e não pode ser 

motivo de desqualificação de nenhum licitante. 

134. E não se argumente que a exigência é a única alternativa viável 

para possibilitar a adequada fiscalização ambiental da obra. Muitas 

outras medidas mitigadoras ambientais terão de ser fiscalizadas no 

decorrer do empreendimento, como a devida reconformação e 

revegetação das caixas de empréstimo e jazidas, os bota-foras e a 

regularização das pedreiras e areais, só para situar alguns. O 

adequado licenciamento da usina de CBUQ é apenas mais uma 

delas. 

135. Considera-se, por tudo, como ilegal a cláusula 1.5.1.8 do edital 

da concorrência 006/2008, por afronta ao art. 3º, § 1º, inciso I e art. 30, 

§ 6º da Lei 8.666/03. Deve-se determinar, ainda, à Secretaria de 

Transportes de Pernambuco que, nos próximos certames executados 

total ou parcialmente com dinheiros da União, abstenha-se de inserir 

em seus instrumentos convocatórios termos de compromisso de 

fornecimento de CBUQ firmado pela licitante com a usina 
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fornecedora, acompanhada da respectiva Licença de Operação, na 

falta de usina própria, por ser contrária à Lei 8.666/93, em seu art. 3º, 

§1º, inciso I e art. 30, § 6º Lei’. 

Vale consignar que o raciocínio esposado acima, máxime a 

conclusão a que se chega no item 133, aplica-se integralmente à 

espécie versada nos presentes autos, pois o edital em tela (subitem 

4.4.4, f e g) exige que os atestados de capacidade técnico-

profissional e técnico-operacional contemplem, com base em outro 

contrato semelhante, a execução de serviços de concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ). Essa exigência seria suficiente 

para demonstrar a capacidade técnica do licitante. 

Em reforço à tese de que a licença de operação da usina de CBUQ 

na fase de habilitação atua como inibidora da concorrência, cita-se 

o fato de que a usina de asfalto é parte do canteiro de obras, o qual 

pode ser construído após conhecido o resultado da licitação, não 

havendo razão para que se exija que já esteja operando na data da 

licitação (Acórdão 1.663/2008-Plenário), sendo mais apropriado que 

fosse incluída como cláusula de serviço. Mencionam-se precedentes 

desta Corte: Acórdãos 2.656/2007-TCU-Plenário, 1.495/2009-TCU-

Plenário, 935/2010-TCU-Plenário, 1.339/2010-TCU-Plenário. 

A propósito, num deles (Acórdão 2.656/2007-TCU-Plenário), da 

Relatoria do Exmo Sr. Ministro Augusto Nardes, o Tribunal reputou 

indevida a exigência de localização prévia em um caso concreto 

fixado em bases menos restritivas – ‘em um raio de 120 km do local da 

obra’ – se comparado com o que consta do edital em foco, assim se 

pronunciando em seu Voto: 

‘Vê-se que o edital investe, de fato, sobre terreno de duvidosa 

legalidade ao fixar, ainda que de forma ampla, a área em que as 
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usinas deverão estar instaladas, contrariando o objetivo legal da não 

regionalização das condições de habilitação, presente na parte final 

do dispositivo transcrito [refere-se ao art. 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93]’. 

(Grifo nosso). 

C) Da ilegalidade do item 26.10.  

          O item 26.10 diz que: Os documentos apresentados com a validade 

expirada e/ou cassada, acarretarão a inabilitação, in verbis: 

26.10. Os documentos apresentados com a validade expirada e/ou 

cassada, acarretarão a inabilitação do proponente. 

 

                 No item 23.3 alínea í) já diz que as empresas que se enquadrarem em 

microempresa e pequena empresa terão o benefício da lei 123/2006, in verbis: 

i) Declaração, assinada com certificado digital e firma reconhecida, 

sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos 

Artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, se for o caso;  

i.1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: 

certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° 

da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio – DNRC.  
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                 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.   

D)    Extinção da exigência de matricula CEI. 

 

                No item 17.1 alinea F e H condiciona o pagamento para recebimento dos 

serviços executado a a abertura da matricula CEI da obra. 

                Vale frisar que a matricula cei foi extinta pela receita federal e partir da 

data de 23/11/2018  passou a vigorar na Receita Federal o a Instrução Normativa 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1845, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 QUE INTITUIU O CADASTRO 

NACIONAL DE OBRAS. DESSA FORMA NÃO E MAIS POSIVEL ABRIR MATRICULA CEI DE OBRAS.  

Art. 1º Fica instituído o Cadastro Nacional de Obras (CNO). 

§ 1º Considera-se CNO para efeitos do disposto nesta Instrução 

Normativa, o banco de dados que contém informações cadastrais 

das obras de construção civil e dos seus responsáveis. 

§ 2º O CNO será administrado pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB), observado o disposto na legislação pertinente e, em 

especial, nesta Instrução Normativa. 

Art. 2º Considera-se obra de construção civil, a construção, a 

demolição, a reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra 

benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo, conforme discriminação 

no Anexo VII da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro 

de 2009. 
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Art. 7º São responsáveis pela inscrição no CNO: 

II - a pessoa jurídica construtora, quando contratada para execução 

de obra por empreitada total; 

DO DIREITO 

                   A evidencia da à ilegalidade, da exigência excessiva, restituição a 

competividade, e real que tais previsões transcrita em: A), B), C) E D) macula a 

competividade do certame, desrespeitando o que preconiza o art. 3º da lei nº 

8.66693. Registre-se: 

  

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 

 

                   Como bem expõe Diógenes Gasparini (Parecer. BLC, out./2002, p. 645.), 

“cabe, então, à Administração Pública licitante exigir, apenas, a comprovação dos 

elementos indispensáveis à execução do objeto licitado. Só o que, nesse sentido, for 

pertinente pode ser exigido, sem, por óbvio, ultrapassar o rol máximo das exigências 

consignadas nos mencionados incisos do art. 30 da Lei Federal das Licitações e 

contratos da Administração Pública”. 

     Imprescindível trazer ao lume do caso o escólio do Douto Jessé Torres Pereira 

Júnior acerca da competitividade. Cite-se: 

“A nenhum servidor da Administração Pública é dado, por 

qualquer modo, violar o caráter competitivo da licitação. Este é 

de sua essência, é a razão de existir do instituto. Deveria figurar 

entre os princípios referidos no caput do art. 3º, embora se possa 

presumir sua presença entre os correlatos, tanto que será 
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inexigível licitação ‘quando houver inviabilidade de competição 

(art. 25)” (IN COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E 

CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, P. 66, 2006) 

                   Oportuno, ainda, é o magistério de José dos Santos Carvalho Filho. 

Vejamos: 

“(...) princípio da competitividade, correlato ao princípio da 

igualdade. Significa que a Administração não pode adotar 

medidas ou criar regras que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo da licitação. Em outras palavras, 

deve o procedimento possibilitar a disputa e o confronto entre 

os licitantes, para que a seleção se faça da melhor forma 

possível. Fácil é verificar que, sem a competição, estaria 

comprometido o próprio princípio da igualdade, já que alguns 

se beneficiariam à custa do prejuízo de outros. Encontramos o 

princípio no art. 3º, § 1º, I, do Estatuto.” (In Manual de Direito 

Administrativo, p. 223, 2007). 

                  As restrições apontadas desrespeitam, ainda, o princípio da Licitação 

(vantajosidade). Veja-se o escólio do douto Marçal Justen Filho: 

2.1.1) O princípio da República: a gestão mais eficiente 

dos recursos públicos a licitação envolve a prática de uma 

série ordenada de atos jurídicos (procedimento) que 

permita aos particulares interessados apresentarem-se 

perante a Administração, competindo entre si, em 

condições de igualdade. O ideal vislumbrado pelo 

legislador é, por via da licitação, conduzir a Administração 

a realizar o melhor contrato possível: obter a maior 

qualidade, pagando o menor preço. Rigorosamente, trata-

se de desdobramento do princípio mais básico e 

fundamental que orienta a atividade administrativa do 

Estado: o princípio da República. Toda atuação 
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administrativa orienta-se à satisfação dos interesses supra-

individuais. O administrador não possui disponibilidade do 

interesse que persegue. Em alguns casos, a Lei faculta ao 

administrador para escolher o modo de realizar esse 

interesse. Surgirá a discricionariedade, que não significa, 

contudo, liberação do administrador quanto ao fim de 

perseguir. 

2.1.2) A vantagem caracteriza-se como a adequação e 

satisfação do interesse coletivo por via da execução do 

contrato. A maior vantagem possível configura-se pela 

conjugação de dois aspectos interrelacionados. Um dos ângulos 

relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 

Administração; o outro vincula-se à prestação a cargo do 

particular. A maior vantagem apresenta-se quando a 

Administração assumir o dever de realizar a prestação menos 

onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais 

completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação 

custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de 

menor custo e maior benefício para a Administração.(In. 

COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMNISTRATIVOS, 12a Edição, Dialética, págs. 63). 

Outro não é posicionamento do Ilustre Ronny Charles: 

Essa vantagem exigida na seleção licitatória tem relação com o 

princípio da eficiência, que não consta no rol deste artigo por 

ter sido inserido apenas posteriormente (Emenda Constitucional 

19/98) na Constituição Federal. Não obstante, a eficiência é 

princípio que vincula e deve nortear as contratações públicas. 

O gestor público deve sempre buscar a melhor e mais 

adequada solução para os problemas administrativos, tendo 

como parâmetro o interesse público e a legalidade. 
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Como reflexo correlatos à eficiência, tem-se que a opção 

contratual deve buscar soluções econômicas e célere para o 

problema em questão. 

Na gestão, o administrador está obrigado a agir buscando 

como parâmetro a melhor atuação, tem o compromisso 

indeclinável de encontrar a solução mais adequada 

economicamente na gerência da coisa pública, buscando 

sempre a realização dos atos administrativos de acordo com a 

relação custo-benefício, de maneira que os recursos públicos 

possam ser gastos da forma mais vantajosa e eficiente. 

Esse bom trato da res publica, atendendo à eficiência e à 

economicidade, tem relação direta com a concepção de 

Estado Democrática de Direito, no qual as regras e a atuação 

administrativa buscam dar garantias à coletividade, mas 

também protegem o indivíduo, inclusive de uma atuação 

exageradamente onerosa ou ineficiente do Estado que ele 

sustenta, através do tributos. 

(In. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 2. ed. JusPodivm. 

2009. PP. 27-28) à lei de licitações e contratos administrativos, p. 

49, 2004) 

Ora, não pode a administração ficar presa a circunstâncias desnecessárias, 

devendo se ater ao conteúdo principal da norma, que é a da habilitação jurídica, 

qualificação-técnica de acordo com a especificidades do objeto licitado. 

 

  EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 

MANDADO     DE SEGURANÇA. EDITAL. 

1. As regras do edital de procedimento licitatório 

devem ser interpretadas de modo que, sem causar 

qualquer prejuízo à administração e aos interessados no 

certame, possibilitem a participação do maior número 
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possível de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se 

encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa. 

2. Não há de se prestigiar posição decisória assumida 

pela Comissão de Licitação que inabilita concorrente com 

base em circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, fazendo exigência sem 

conteúdo de repercussão para a configuração da 

habilitação jurídica, da qualificação técnica, da 

qualificação econômica-financeira e regularidade fiscal. 

3. Se o edital exige que a prova da habilitação jurídica 

da empresa deve ser feita, apenas, com a apresentação 

do "ato constitutivo e suas alterações, devidamente 

registrada ou arquivadas na repartição competente, 

constando dentre seus objetivos a exclusão de serviços de 

Radiodifusão...", é excessiva e sem fundamento legal a 

inabilitação de concorrente sob a simples afirmação de 

que cláusulas do contrato social não se harmonizam com 

o valor total do capital social e com o correspondente 

balanço de abertura, por tal entendimento ser vago e 

impreciso. 

4. Segurança concedida. 

(Processo MS 5606 / DF MANDADO DE SEGURANÇA 1998/0002224-4 

Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO (1105) Órgão Julgador S1 - 

PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 13/05/1998 Data da 

Publicação/Fonte DJ 10/08/1998 p. 4     RDR vol. 14 p. 17). 

                  Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; 

para o administrador público significa ‘deve fazer assim’."(in Direito Administrativo Brasileiro, 

Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86), 
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No mesmo sentido, leciona Diógenes Gasparini: 

“O Princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em 

toda sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se 

podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade 

do seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço 

legal ou que exceda o âmbito demarcado pela lei, é injurídica e 

expõe à anulação. Seu campo de ação, como se vê, é bem menor 

que o do particular. De fato, este pode fazer tudo que a lei permite e 

tudo o que a lei não proíbe; aquela só pode fazer o que a lei autoriza 

e, ainda assim, quando e como autoriza. Vale dizer, se a lei nada 

dispuser, não pode a Administração Pública agir, salvo em situação 

excepcional (grande perturbação da ordem, guerra)” (in GASPARINI, 

Diógenes, Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, 1989, p.06) 

                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.  

 

DOS PEDIDOS 

  

                  Ante o exposto, roga desde já ao Presidente que se digne acolher as 

alegações supracitadas: 

 

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. 
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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.  

       

                        

Neste pede 

Deferimento 

Cametá-Pará 09 de junho de 2020 
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