
 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Cametá  

Comissão Permanente de Licitação 

 

Pregão Eletrônico n.º 038/2021 

 

 

 Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro da Prefeituta Municipal de Cametá 

 

A empresa K M BATISTA CARDOSO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E 

SERVIÇO,inscrita no CNPJ n°20.200.321/0001-47, com endereço a rua Dr. Freitas, 

nº1108, Bairro Novo, Cametá-Pa, por intermédio de seu representante legal, Sr. Kecy 

Marcos Batista Cardoso , portador da Carteira de Identidade n.º7447083 e do C.P.F. n.º 

034.411.702-29, vem por meio desta para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico n.º 

03/2021 – NGPR, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do pregão eletrônico em 

epigarfe, da Prefeitura Municipal de Cametá,  pelos motivos de fatos e direito expostos. 

 

 

I – PRELIMINARMENTE 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a empresa licitante vem tempestivamente apresentar a 

presente impugnção de acordo com item 21.1, que diz, Até 03 (três) dias úteis designada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa, poderá impugnar este edital 
 

 

 

II – DOS FATOS 

Trata-se de impugnação ao edital de pregão eletrônico de nº 038/2021 da Prefeitura Municipal de 

Cametá, o qual exige em seu subitem nº 8.6.3. Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos 

últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

 Certidão esta que foge ao rol taxativo do art.29 da lei nº8666/93, quanto documentação relativa a 

regularidade fiscal e trabalhista.  

Pois vejamos. 

 

III – DO DIREITO 

É ilegal exigir certidão negativa de protesto como requisito de habilitação. Acórdão 

1539/2019 TCE/PR Pleno. 

 

No caso analisado, o TCE/PR concedeu medida cautelar suspendendo pregão presencial 

que tinha por objeto o fornecimento de cestas básicas, por contemplar dentre os requisitos 

de habilitação, a exigência de certidão negativa de protestos. O relator entendeu que tal 

exigência é irregular e compromete a competitividade do certame, visto que contraria o 

disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 que trata da qualificação econômico-financeira.  

Sobre o tema, o TCU já decidiu através do Acórdão 3192/2016 Pleno:  

 

"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."" O Acórdão 

1391/2009 TCU Pleno também tratou da matéria: "Em que pese a alteração promovida pelo 



 

órgão, observa-se que a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas de protestos 

(item a.2 do oitiva), de débitos salariais de pessoa jurídica (item a.3 do oitiva) e de ilícitos 

trabalhistas (item a.4 do oitiva), ainda que apenas no momento da formalização contratual, 

não encontra supedâneo na Lei n. 8.666/1993, nem mesmo na jurisprudência desta Corte".  

Além disso a Lei 8.666/93, em seu artigo 27, indica quais documentos de habilitação 

podem ser exigidos nas licitações, como segue: 

 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 

documentação relativa a: 

 

I – habilitação jurídica; 

 

II – qualificação técnica; 

 

III – qualificação econômico-financeira; 

 

IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 

Federal.                

     Conforme entendimento dos tribunais, inclusive do TCU, essa lista de requisitos é 

taxativa, ou seja, não pode ser exigido nenhum documento que não figure em alguma das 

habilitações do artigo 27, a exemplos do Acórdão 2197/2007:  

“a lista de documentos passíveis de serem exigidos dos interessados na etapa de habilitação 

é exaustiva (arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993)” e; 

 Acórdão 4788/2016: “é exaustiva a lista de requisitos para habilitação técnica de licitantes 

previstos no art. 30 da Lei 8.666/1993, sendo impossível a definição infralegal de novos 

requisitos” 

 

          Diante do exposto, verifica-se que não há discricionariedade para a Administração 

Pública quanto à exigência de documentação de habilitação além da prevista nos artigos 27 

a 31 da Lei 8.666/93, pois o que se busca com a licitação é a seleção da proposta mais 

vantajosa, não se admitindo cláusulas desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o 

caráter competitivo do certame. 

 

 

 

 
IV– PEDIDOS. 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito 

de que seja excluído do Edital de Pregão Eletrônico de nº038/2021 o subitem 21.1, visto que 

a exigência foge a legislação pertinente a licitações, além de ferir a competitividade do 

certame. 

Requer ainda seja determinada 

a republicação do Edital, aplicando-se a alteração aqui pleiteada, reabrindo-se no prazo para 

anexo de propostas e documentação, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11310015/artigo-27-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licitacoes-lei-8666-93#art-27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


 

 

 

 

Cametá 29 de setembro 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KECY MARCOS BATISTA 

CARDOSO RG nº 7447083 -SSP/PA 
CPF/MF nº 034.477.702-29 

K M BATISTA CARDOSO EIRELLI 

– EPP CNPJ.: 20.200.321/0001-47 
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