
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

CNPJ nº 05.105.135/0001-35 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 022/2021 – CPL/PMM 

 
PROCESSO Nº 202106230003-TP/CPL/PMM. 

MODALIADADE/PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 
DO HOSPITAL MATERNO DIVINO ESPÍRITO SANTO, EM UMA ÁREA 
TOTAL DE 563,37 PARA O BLOCO 1, 580,34 PARA O BLOCO 2 E 263,01 
PARA O BLOCO 3, SITUADO NA RUA. SALOMÃO CARDOSO, 427 - 
AVIAÇÃO, MOJU/PA. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
Trata-se de impugnação ao Edital nº 022/2021 – CPL/PMM -TOMADA DE PREÇOS 
Nº 202106230003 – TP/CPL/PMM, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO, EM UMA ÁREA TOTAL DE 563,37 PARA O BLOCO 1, 580,34 
PARA O BLOCO 2 E 263,01 PARA O BLOCO, SITUADO NA RUA. SALOMÃO 
CARDOSO, 427 - AVIAÇÃO, MOJU/PA. 

 
 
DAS PRELIMINARES  
 
Impugnação interposta, tempestivamente, pela empresa CONECTION 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP, interessada no certame, em obediência 
ao que determina o item 19 do referido Edital, com fundamento na Lei 8.666/93.  

 
 

DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO  
 

EXIGÊNCIA NO EDITAL DE DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA NO SUBITEM 6.2 
DO EDITAL 
 
A empresa impugnante, pugna pela impossibilidade de exigência da Declaração de 
Adimplência, sob o fundamento de que a mesma estaria ferindo a disposição legal, eis 
que a Lei 8.666/93, em seus artigos 28 ao 31, seria taxativa nas exigências quanto a 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico financeira e 
regularidade fiscal e trabalhista. 
 
Aduz, ainda, que a supracitada Declaração estaria ferindo o princípio da isonomia, 
restringindo o caráter competitivo do processo licitatório.  
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MÉRITO 
 
É sabido que o processo licitatório tem por objetivo geral a obtenção de proposta mais 
vantajosa para administração, porém, não pode o administrador, em nome deste 
objetivo, deixar de prover os demais princípios norteadores da administração, em 
especial o da legalidade de seus atos. 
 
O subitem em questão não tem outro condão se não o de assegurar a administração 
que esta venha a contratar empresa idônea e cumpridora de suas obrigações 
 
Na realidade, a referida declaração se trata do controle e fiscalização que se deve ter 
com as empresas que prestam serviços ou fornecem bens ao município, mormente na 
execução de contratos. Em várias situações depara-se com empresas ou 
fornecedores que não honram seus compromissos, o que compromete o andamento 
das atividades de interesse público, cabendo ao município resguardar-se, mantendo 
cadastro de adimplentes e inadimplentes junto a seus órgãos, evitando-se, desta 
forma, a contratação com empresas que estejam com pendências ou sofrendo alguma 
penalidade do município. 
.  
O conhecimento de que uma empresa licitante que venha adjudicar a um determinado 
objeto é inidônea ou que esteja impedida de contratar com esta administração ocorra 
somente após a conclusão do certame, trará prejuízo à Administração causado pelo 
tempo demandado, sendo este vultuoso e irrecuperável.   
 

A solicitação da declaração de adimplência, como dito acima, visa tão somente que se 

evite que empresas inidôneas com a Prefeitura Municipal do Mojú e Secretarias 

participem de Licitações Públicas neste Município, conforme dispõe o Art. 87, incisos 

III e IV da Lei Federal n°. 8.666/93, bem como o Art. 46 da Lei n°. 8.443/92 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União). Vejamos: 

 Lei Federal n°. 8.666/93:  

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...)  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior.” (Sem grifos no original)  

Lei n°. 8.443/92: 
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“Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal 

declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco 

anos, de licitação na Administração Pública Federal.” 

Ainda em relação a legitimidade da referida exigência e, portanto, da sua legalidade, 

vejamos o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal: 

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

 (...) 

 XXI – ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação, técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações. (negritamos e grifamos) 

Assim sendo, como dito alhures, o referido diploma legal é categórico em sua redação 

no que se refere a inexecução total ou parcial do contrato firmado com a 

Administração. Prevê que nos casos de descumprimento, total ou parcial, do contrato, 

caracteriza-se a inadimplência do contratado, também em termos financeiros, com 

aplicação de multas. 

Portanto, a cláusula editalícia em apreço não tem o condão de restringir ou minorar a 
competição do certame, eis que não cria qualquer tipo de óbice que venha inibir a 
participação de empresas, pois o que se espera da administração ao contratar um 
serviço é justamente delegá-lo a boas empresas. 
 
Desse modo, ao contrário do alegado pela impugnante, a requerida Declaração amplia 
a competição sustentável, na medida em que retira do certame empresas que não são 
capazes de honrar com seus compromissos ou os que prestam de forma deficiente. 
 
Por outro lado, conforme contido no subitem 6.2.2, do Edital, a solicitação dos 
licitantes para expedição da referida Declaração se dá através de e-mail, não 
trazendo, portanto, qualquer tipo de restrição ao licitante para sua obtenção. 
 
Importante ainda se faz esclarecer ao impugnante que seu requerimento, devidamente 
formulado perante o Setor de Compras Municipal, encontra-se com tempo hábil para 
sua expedição, não havendo como configurar-se numa negativa para inviabilizar sua 
participação no certame, até porque, caso não fosse expedida, a simples 
comprovação tempestiva do requerimento demonstraria o cumprimento da exigência 
editalícia, afastando a inabilitação ao certame.  
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DA DECISÃO 
 
Ante todo o exposto, esta Comissão Permanente de Licitação deliberou por conhecer 
do pedido de impugnação em epígrafe para, no mérito, negar-lhe provimento em sua 
íntegra. 
 

Moju/PA, 04 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação 
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