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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico SRP nº 038/2021 – PMC 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 

PEÇAS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, AFIM DE SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS 

DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA 

Solicitante:  VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ/MF nº 

21.997.155/0001-14) e K M BATISTA CARDOSO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E 

SERVIÇO (CNPJ n°20.200.321/0001-47). 

 

Em cumprimento aos ditames da lei, em 05 de outubro de 2021, o pregoeiro responsável 

pelo Pregão Eletrônico em epígrafe realizou a análise das impugnações interpostas (que 

serão julgadas conjuntamente por tratarem do mesmo tema) junto ao processo do certame 

mencionado em que foi proferida a seguinte decisão: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Nos termos do art. 24, caput, da Lei 10.024/2019, em consonância com os ditames legais, ressalto 

que a presente impugnação foi encaminhada tempestivamente para o e-mail da CPL da 

PMC. 

 

II – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

Em sua solicitação, as impugnantes argumentam o que segue: 

a) Argumenta que o edital em questão tem exigências excessivamente 

restritivas que vão contra a legalidade e aos princípios da licitação pública, impedindo que 

a disputa seja ampla, especialmente em relação à exigência de apresentação de certidão de 

protesto e certidão de inteiro teor, cuja apresentação seria ilegal por não estar prevista na 

Lei n. 8.666/1993. 

 

III – DO MÉRITO DO PEDIDO 

Ainda que a apresentação de certidão negativa de protestos e certidão de inteiro teor sejam 

documentos aptos a comprovar a plena capacidade de execução do objeto do contrato e 

demonstrar a qualificiação econômico-financeira, razão pela qual foi inicialmente inserida 

no edital, de fato, após analisar as argumentação dos impugnantes entende-se pela 

necessidade de sua retirada do edital. 
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Isto porque, o Tribunal de Contas da União entende que esta exigência possui carater 

limitador de concorrência, uma vez que não se encontra prevista no rol dos documentos de 

habilitação e qualificação economico-financeira, prevista no artigo 27, inciso III, e 31  da 

Lei n. 8.666/1993. Deste modo, viola o artigo 3º da Lei n. 8.666/1993. 

Neste sentido, reza o acórdão n. 3129/2016: 

É ilegal e restringe a competitividade do certame licitatório a exigência de 

documentos de habilitação além daqueles previstos nos arts. 27 a 31 da Lei 

8.666/1993. (...) 35. Outra questão apontada pelo representante, refere-se 

as seguintes exigências sem fundamentação legal contidas no subitem 

4.2.2.5 do edital de licitação: 35.4. alínea ‘j’: Certidão dos Cartórios de 

Protestos da sede da Empresa nos últimos 05 (cinco) anos. 

No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. EDITAL. EXIGENCIA 

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO. ILEGALIDADE 

INEXISTENTE. Não é ilegal a exigência de certidão negativa de protesto 

em edital de licitação, diante do que dispõe o artigo 31, I e § 4º. Trata-se 

de instrumento objetivo e adequado para a verificação da capacidade 

econômico financeira dos licitantes. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062502687, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise 

Oliveira Cezar, Julgado em 12/11/2014). 

(TJ-RS - AI: 70062502687 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de 

Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Assim, sendo verifica-se a procedência das aelgações das impugnantes. 

 

IV - DA DECISÃO 

Ante o que se expôs, após a análise dos termos da impugnação, DECIDO, RECEBER a 

presente IMPUGNAÇÃO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da 

argumentação supramencionada. 

 

Cametá, 05 de Outubro de 2021. 

 

________________________________________________ 

Adenilton Batista Veiga 

Pregoeiro PMC 
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