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INFINITY ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.630.678/0001-50, com sede na Rua Portugal, 

nº. 07A, Conj. Murtosa, Bairro Marambaia, Belém – PA, CEP: 66615-556, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência realizar IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL, o que faz com supedâneo nas razões de fato e direito a seguir 

expostas: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

O artigo 41, §2º da Lei nº. 8.666/1996 prevê que em até 02 (dois) 

dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, o licitante 

poderá realizar impugnações. 

 

Considerando que a abertura do certame encontra-se designada 

para o dia 20/09/2022 (Terça-feira), o último dia de prazo para a apresentação 

de impugnação é 16/09/2022 (sexta-feira), motivo pelo qual a presente encontra-

se perfeitamente tempestiva. 

 

 



 

2. DOS FATOS 

 

A impugnante é licitante no certame cujo objeto é CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 

REFORMA DA EEEM ERNESTINA PEREIRA MAIA, LOCALIZADA NA ZONA 

URBANA DE MOJU, CONFORME CONVÊNIO Nº 051/2022 - SEDUC, 

FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA. 

No entanto, ao realizar a análise do Edital, foi verificada a 

existência de inconsistências com relação a determinados itens, os quais violam 

diretamente as disposições legais vigentes. 

Desta feita, conforme veremos a seguir, a presente impugnação 

faz-se necessária a fim de que haja a revisão do Edital, bem como a própria 

suspensão do certame com a consequente devolução do prazo, se for o caso, 

até que as irregularidades sejam definitivamente saneadas. 

É o breve relatório. 

 

3. DO DIREITO 

 

3.1. Da violação ao rol taxativo de condições de habilitação 

 

Os itens 7 e 7.2 do Edital exigem a apresentação de Declaração de 

Adimplência que deve ser expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura 

Municipal de Moju. 

Tal item menciona ainda que a Declaração deve ser anexadas 

junto às demais Declarações no envelope de habilitação. 

Ocorre que o documento acima jamais poderia ser solicitado como 

condição de habilitação no certame ora analisado, uma vez que não está 

previsto s no rol taxativo dos artigos 27 à 31 da Lei nº. 8.666/1993, a qual trata 

das Licitações e Contratos Administrativos, bem como pelo fato de ser capaz de 



 

restringir a competitividade do certame, violando, assim, os princípios da 

competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

Ademais, o Edital solicita ainda, como condição de habilitação, a 

apresentação de Certidão indicativa de Cartórios de Protestos e Letras, bem 

como Certidão Negativa de Protestos em nome da Licitante, sob pena de esta 

ser inabilitada no Certame. 

 

No entanto, tais certidões jamais poderiam ser solicitadas, também, 

como condição de habilitação, posto que, além de extrapolar o rol taxativo da Lei 

nº. 8.666./1993, ferem o princípio da competitividade, bem como o da legalidade. 

 

Segundo o Tribunal de Contas da União – TCU, o art. 27 da Lei nº. 

8.666/1993 estabelece que, para a habilitação, é permitido exigir dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa à habilitação jurídica, 

qualificações técnica, fiscal e econômico-financeira, além da regularidade fiscal, 

em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF/1988, afirmando 

que tais documentações devem ser aquelas constantes no rol dos artigos 

27 à 31 da Lei nº. 8.666/1993, senão vejamos: 

 
Acórdão 7856/2012 – 2ª Câmara – Relator Ministro Aroldo 

Cedraz 

É indevida a exigência de certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial do Estado sede do 

licitante (grifo nosso), por não estar prevista no art. 28 

da Lei 8.666/1993 

 
 

“É ilegal a exigência de que atestados de capacidade 

técnica estejam acompanhados de cópias de notas fiscais 

ou contratos que os lastreiem, uma vez que a relação de 

documentos de habilitação constante dos artigos 27 a 

31 da Lei 8.666/93 é taxativa. Em Representação acerca 

de possíveis irregularidades em pregão eletrônico 



 

promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), objetivando o 

registro de preços para contratação de serviços técnicos 

de apoio à gestão de sistemas de informação daquela 

fundação, a representante questionara a sua inabilitação 

“decorrente do fato de os atestados de capacidade técnica 

não terem sido apresentados juntamente com contratos e 

notas fiscais correspondentes, conforme exigido no 

instrumento convocatório”.  Realizadas as oitivas 

regimentais, a Capes alegou a necessidade de que 

fossem “apresentados outros documentos além do 

atestado de capacidade técnica, para o devido julgamento 

da capacidade da empresa", ressaltando que “o edital 

seguiu integralmente as disposições legais”.A relatora 

rebateu, destacando que “a exigência de que atestados de 

capacidade técnica estejam acompanhados de cópias das 

notas fiscais ou contratos que os lastreiem fere a Lei 

8.666/1993, como aponta firme jurisprudência deste 

Tribunal”. Acrescentou que “a relação de documentos 

constante dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é 

taxativa”, a exemplo dos precedentes contidos nos 

Acórdãos 597/2007-Plenárioe 1564/2015-Segunda 

Câmara. Sobre o caso concreto, a relatora observou que 

“a representante comprovou ter a capacidade mínima 

exigida pelo certame, visto que a apreciação inicial do 

atestado foi condição suficiente para certificar que a 

empresa atendeu ao termo de referência”. Observou ainda 

que a fundação, em momento anterior à desclassificação 

da representante, promovera diligências para sanar a 

dúvida quanto a esse aspecto e teve a oportunidade de 

concluir que o atestado de capacidade técnica 

apresentado atendia as exigências do edital, “conforme 

atestou a Diretoria de Tecnologia e Informação daquela 

entidade por meio da nota técnica (...)acostada aos autos”. 

Em vista do exposto pela relatora, o Tribunal considerou a 

Representação procedente e fixou prazo para que a 

Capes tornasse sem efeito a inabilitação e a 



 

desclassificação da representante, cientificando ainda a 

fundação de que “a exigência de apresentação de 

atestados de capacidade técnica juntamente com as notas 

fiscais e/ou contratos prevista no edital do pregão 

eletrônico (...) não encontra amparo no art. 30 da Lei 

8.666/1993 e na jurisprudência desta Corte”.Acórdão 

1224/2015-Plenário, TC 003.763/2015-3, relatora 

Ministra Ana Arraes, 20.5.2015. 

 

ENUNCIADO: As exigências de documentos para efeito 

de habilitação em certame licitatório não devem 

exceder os limites fixados nos artigos 27 a 33 da Lei 

8.666/1993. 

ACÓRDÃO: 

9.2.determinar à Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura da Paraíba que nas próximas licitações que venha 

a realizar, envolvendo recursos públicos federais: 

[...] 

9.2.4. abstenha-se de estabelecer: 

9.2.4.1. para efeito de habilitação dos interessados, 

exigências que excedam os limites fixados nos arts. 27 a 

33 da Lei nº 8.666/93; 

 

ACÓRDÃO Nº. 808/2003 – PLENÁRIO  

TC 002.145/2003-1 

Natureza: Representação 

Interessado: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

Órgão: Secretaria de Estado da Educação e Cultura da 

Paraíba 

 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS. 

RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. CONHECIMENTO. 

PROCEDÊNCIA. MULTA AO PREFEITO E AO 



 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO. 

(...) 

36. O referido edital fez exigências detalhadas e restritivas 

que não tinham relevância nem valor significativo para o 

objeto da licitação, contrariando os termos dos art. 27 a 31 

da Lei 8.666/1993, que trata especificamente da 

documentação que pode ser exigida dos licitantes para 

comprovação de sua habilitação jurídica, qualificação 

técnica-econômico-financeira e regularidade fiscal, bem 

como o art. 3º da mesma lei. 

112. Com efeito, é firme o entendimento deste 

Tribunal de que somente podem ser exigidos os 

documentos de que tratam os art. 27 a 31 da Lei 

8.666/1993, dentre os quais não constam as certidões 

acima mencionadas. 

113. Portanto, conclui-se que não há previsão legal 

para as exigências elencadas no presente item, eis que 

não constam no rol de documentos estabelecidos nos 

artigos 27 a 31 da Lei 8666/1993 que são consideradas do 

tipo numerus clausus, ou seja, limitado aos estabelecidos 

naquele dispositivo.  

TC-035.816/2015-5 [Apenso: TC 006.782/2016-7] 

Natureza: Representação.  

Entidade: Município de Jurema/PI. 

Representante: Luís Alberto Costa Macêdo 

(288.086.733-91). 

 

 

SUMÁRIO: RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE 

AUDITORIA. OBRAS DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO 

SÃO JOÃO/TO. IRREGULARIDADES EM PROCESSO 

LICITATÓRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE 

DESPESAS. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TÉCNICA E 

PREÇO COM MAIOR ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO A 

CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE CLASSIFICAÇÃO. 

RESTRIÇÕES AO CARÁTER COMPETITIVO. 



 

AUDIÊNCIA DETERMINADA PELO ACÓRDÃO 

2.829/2009-P. ACOLHIMENTO APENAS DE PARTE DAS 

JUSTIFICATIVAS. MULTA. 

(...) 

3.3  Análise 

65.  Nos termos do art. 27 da Lei 8.666, de 1993, 

para habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa à 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal especificadas 

nos arts. 28 a 31 da referida lei. 

66.  Assim, para habilitação de interessado em 

participar de licitação, só poderá ser exigida a 

documentação exaustivamente enumerada nos citados 

dispositivos da Lei de Licitações e Contratos. 

67.  Nesse sentido vale transcrever a lição do 

Professor Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 14° Edição, Editoro 

dialética, 2010, fl. 401):  

‘O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como 

máximo e não como mínimo. Ou seja, não há imposição 

legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija 

comprovação integral quanto a cada um dos itens 

contemplados nos referidos dispositivos. O edital não 

poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá 

demandar menos.’  

68.  Além dessa previsão legal, a Constituição 

Federal de 1988 no art. 37, inciso XXI, permite apenas 

exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

69.  Logo, em sede de licitação, as exigências de 

qualificação deverão ser as mínimas necessárias para o 

cumprimento das obrigações a serem acordadas, 

contemplando a competitividade e igualdade de condições 

entre os interessados. 

70.  Adjacente a esse sentido, o entendimento desta 

Corte de Contas (Acórdão 808/2009-Plenário) é que as 



 

exigências da fase de habilitação devem guardar 

proporcionalidade com o objeto licitado, não podendo 

exceder os limites necessários à comprovação da 

capacidade do licitante a prestar ou fornecer, de forma 

efetiva, o serviço desejado. 

71. Desse modo, mesmo que exista certa 

discricionariedade para a Administração, ela está limitada 

aos requisitos elencados na lei, além de se pautar na 

objetividade e razoabilidade, necessitando sempre de 

justificada fundamentada em aspectos técnicos ou 

científicos, sendo essa justificativa passível de controle.  

72.  Ademais, a Administração não pode esquecer-

se de observar a regra constitucional a qual determina que 

as exigências devam ser as mínimas possíveis, ou seja, 

não pode a Administração ir além do mínimo necessário. 

(...) 

TC-008.873/2009-0 [Apenso: TC-016.937/2009-4] 

Natureza: Relatório de levantamento de auditoria 

Unidade: Secretaria de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente do Estado do Tocantins e Secretaria de 

Infraestrutura do Estado do Tocantins 

Ata n° 7/2011 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 2/3/2011 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU 

na Internet: AC-0543-07/11-P. 

 

Nesse mesmo sentido também é o entendimento dos Tribunais de 

Justiça, senão vejamos: 

Ementa: A Lei 8.666 /93 dispõe, em seu artigo 27, que, 

para a habilitação nas licitações será exigido dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa à 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o 

cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal . De outro lado, o artigo 28 da Lei 

8.666/93 dispõe quais os documentos relativos à 

habilitação jurídica. Da leitura do artigo supra, verifica-se 



 

que o Alvará de Localização e Funcionamento não está 

previsto no rol taxativo do respectivo artigo. A exigência, 

no Edital, de documentos não elencados nos artigos 

da Lei 8.666 /93 acaba por ferir o princípio da ampla 

concorrência, princípio este norteador da respectiva 

lei, visto que o objetivo máximo é o de primar pela 

acessibilidade e competitividade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  

(Agravo de Instrumento Nº 70077334019, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

 

 
Desta feita, constata-se que a exigência contida no item aqui 

mencionado é inovação trazida pelo Edital e que não está de acordo com os 

requisitos constantes na Lei nº. 8.666/1993 para fins de habilitação. 

 

Nesse sentido, o doutrinador Marçal Justen Filho, em sua obra 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª Ed, Ed. Revista 

dos Tribunais, 2014, pág. 537, afirma que “O elenco dos requisitos de habilitação 

está delineado em termos gerais nos arts. 27 a 32 da Lei de Licitações. É 

inviável o ato convocatório ignorar os limites legais e introduzir novos 

requisitos de habilitação, não autorizados legislativamente.” 

 

Nesse sentido, não pode o presente Edital solicitar o documento aqui 

discutido como condição de habilitação no certame, motivo pelo qual deve haver 

a devida retificação do Instrumento Convocatório para a devida adequação a 

Legislação e à Jurisprudência Pátria. 

A manutenção das referidas cláusulas violará diretamente os 

dispositivos legais e a jurisprudência, conforme explanado acima, bem como 

resultará em envio de cópia do Instrumento Convocatório ao Tribunal de Contas 

com menção a regularidade existente. 

Nesse sentido, deve o Edital ser devidamente revisto e adequados 

aos moldes legais, devendo ser excluída a exigência de Declaração de 



 

Adimplência, apresentação de Certidão indicativa de Cartório, bem como a 

solicitação de apresentação de Certidão Negativa de Protestos em nome da 

Licitante. 

4. DO PEDIDO 

Ante todo o exposto, requer: 

a) A retificação do Edital nos termos acima explanados, com a 

consequente retirada de exigência de Declaração de 

Adimplência, Certidão indicativa de Cartórios, bem como a 

Certidão Negativa de Protestos; 

b) A devolução do prazo previsto considerando que as alterações 

solicitadas nesta impugnação refletem diretamente nas 

documentações a serem realizadas pelos licitantes. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 
 
 
 
Belém(PA), 15 de setembro de 2022. 
 

 

 

 

 

INFINITY ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº. 17.630.678/0001-50 
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