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MANIFESTAÇÃO 011/2022 – CPL/PMM 
 
ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 202207070003 – CP/CPL/PMM 
 
OBJETO: 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. 

 
SOLICITANTE: INFINITY ENGENHARIA LTDA 

 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 
 

A análise preliminar cumpre a verificação dos requisitos formais para apresentação da 

impugnação. Nessa esteira, edital convocatório no item 20 dispõe que: 

Item 20.1 “Poderá impugnar o edital qualquer cidadão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

antes da data de abertura do mesmo, no caso de impugnação por empresa licitante, o prazo será 

de 02 (dois) dias úteis antes da abertura, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 03 (três) dias úteis” 

Item 20.3 “As impugnações e recursos deverão ser impetrados por via física junto ao 

Protocolo Geral da Prefeitura de Moju, ou pelo endereço eletrônico: licitacaomoju@hotmail.com, 

observando para a contagem dos prazos, o envio/apresentação durante o horário de expediente: 

08:00 às 14:00” 

Conforme se depreende dos itens 20.1 do Edital de Convocação, a empresa interpôs 

recurso contra ato convocatório da Concorrência Pública dentro do prazo previsto, portanto, 

reconheço a TEMPESTIVIDADE. 

 
DO MÉRITO 
 

A impugnante descreve que 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. 
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Ocorre que o documento acima jamais poderia ser solicitado como condição de habilitação 

no certame ora analisado, uma vez que não está previsto 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. 

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 

 

ANÁLISE  

Iniciamos a análise pela exigência DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA, não assiste razão o 

impugnante. Pois, o item 7 do Edital (Declaração de adimplência), não criou um novo documento 

não previsto do rol de documentos elencados nos Artigos 28 ao 31 da Lei n°. 8.666/93, como alega 

a impugnante.  

Eventuais potenciais interessados que ainda não tenham fornecido bens ou prestado 

serviços para o Município, automaticamente não possuem qualquer restrição em relação a 

fornecimento ou serviços de qualquer natureza. No entanto, o interessado que queira participar da 

Concorrência Pública com representante credenciado, deverá apresentar a referida declaração. 

Ademais, para conseguir a declaração, basta o interessado solicitá-la junto ao órgão 

competente (Departamento de Compras da PMM) por e-mail (scomprasmoju@gmail.com) medida 

que impossibilita que a Comissão de Licitação conheça os participantes do certame antes da sua 

realização. 

mailto:scomprasmoju@gmail.com
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Logo, a declaração de adimplência objetiva evitar que empresas inidôneas com a 

Prefeitura Municipal de Moju 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), que assim preveem: 

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:  

“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.” (Sem grifos no original). 

No âmbito do Poder Judiciário, corroborando com este entendimento, destaco, o 

julgamento da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE. 
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
EXIGIDOS NO EDITAL. REGULARIDADE DO AGIR DA 
ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA  1. O inconformismo 

da empresa agravante se dá quanto a sua inabilitação do 
certame licitatório, alegando que apresentou todos os 
documentos previstos no Edital, exceto o documento de 
adimplência perante a Prefeitura Municipal de Tucuruí. 2. 

Analisando os autos, entendo que o agravante não me 
convenceu com suas razões, pois deixou de cumprir o requisito 
7.14.7 do Edital de Licitação. Dessa forma, não poderia ser 
habilitado em face do princípio da isonomia, uma vez que o 
licitante que apresentou todos os documentos necessários 
iria concorrer em igualdade de condições com aquele que 
deixou de cumprir os requisitos. Ademais, o instrumento 

convocatório deve ser lei interna no processo de licitação, não 
podendo a Administração Pública decidir de forma diferente, 
salvo se houver erro insignificante ou apresente outro 
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documento cabal que supra a omissão, o que não ocorreu no 
caso em comento. 3. Recurso conhecido e desprovido à 
unanimidade, nos termos do voto da relatora.  ACÓRDÃO  
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 

(1250936, 1250936, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão 
Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, 
Publicado em 2018-12-19). 

Diante do exposto, mantemos as cláusulas relacionados Declaração de Adimplência do 

Edital na forma que se encontram. 

Passamos a discorrer da Certidão indicativa de Cartórios de Protestos e Letras, bem como 

Certidão Negativa de Protestos de títulos. As Referidas exigências possuem amparo na Lei de 

Licitações, uma vez que o administrador deverá exigir, dentro do limite da proporcionalidade e da 

razoabilidade, desde que previsto em lei, documentos quantos forem necessários para garantir a 

execução do contrato. 

A exigência da Certidão Indicativa de Cartórios de Protestos e Letras, norteará a 

administração quantos Cartórios existentes na Comarca sede da licitante, já á exigência de certidão 

negativa de protesto é compatível com a necessária verificação da saúde financeira dos licitantes, e 

está longe de ser descabida ou absurda, revestindo -se, ao contrário, de razoabilidade evidente, 

dado que existência de dívidas liquidas, vencidas e não pagas pelo devedor, contribuem para a 

formação de um juízo objetivo e fundamentado a respeito da capacidade econômico – financeira do 

licitante. 

A exigência de Certidão Negativa de Protesto de Títulos tem o viés de analisar as dívidas 

da empresa de modo que se possa garantir a plena exequibilidade do objeto ora licitado. 

A exigência, tida como ilegal pelo licitante, tem previsão no Art. 31, §4°, da Lei8.666/93, 

conforme se pode verificar da transcrição. 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: 
(...) 
§4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade 
operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada 
esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade 
de rotação. 

 
O que se requer das empresas licitantes nada mais é que a comprovação econômica, 

diante dos compromissos assumidos, da real capacidade de operação e cumprimento do objeto da 

presente licitação. Para tanto, exigiu-se a apresentação da Certidão Negativa de Protesto como 

forma de comprovação da liquides da licitante. 
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Este entendimento é comungado pelo Tribunal de Contas da União, conforme se pode 

observar a segui: 

[...] A interpretação desse dispositivo requer cuidados Não se 
pode imaginar que a possibilidade de exigência da relação de 
outros compromissos assumidos pelo licitante constou da Lei 
n° 8.666/93 desprovida de propósitos. Parece nos óbvio que 
essa exigência presta-se ao fim de garantir o adimplemento do 
contrato a ser firmado. Subentende-se, daí, que devam ser 
desqualificados os licitantes que, devido à assunção de outros 
compromissos, apresentam-se com capacidade operativa 
diminuída ou carentes de disponibilidade financeira. Importante 
notar que valem aqui algumas das considerações que fizemos 
acima, sobre as exigências relativas ao capital social mínimo e 
ao patrimônio líquido mínimo. Dessa forma, sempre que 
imprescindível garantir o adimplemento do contrato firmado, o 
disposto no §4° do artigo 31 da Lei 8.666/93 representa, 
também, um dever-poder do administrador de fazer constar, em 
edita I de licitação, cláusulas que exijam dos licitantes 
informações acerca de outros compromissos assumidos, os 
quais possam importar diminuição da capacidade operativa das 
empresas ou absorção de suas disponibilidades financeiras 
[...] 
(TCU.Processo n° TC-008.232/1999-7. Acórdão n° 1.268/2003- 
Plenário) 

 
O que se pleiteia pela administração é a garantia da qualidade da contratação, de modo 

que o objeto ora licitado não venha a ser paralisado por falta de capacidade financeira dos 

licitantes. Verifica-se nesse mesmo sentido tratar-se de discricionariedade da administração 

referida exigência, conforme se pode observar do julgado do TCU. 

 

Verifico que a exigência de capital mínimo, de patrimônio 
líquido mínimo ou ainda de garantias, de acordo com o que 
dispõem os §§ 2°, 3° e 4° do art. 31 do Estatuto das Licitações, 
constituiria ato discricionário dos gestores, ou seja, estaria 
dentro da margem de liberdade a eles conferida. Faculta-Ihes a 
lei a utilização de critérios próprios para avaliar ou decidir o 
melhor caminho visando o interesse público. (TCU. Processo 
n° TC-008.232/ 1999-7. Acórdão n° 1844/2005 - Plenário) 
 

Portanto, não se configura violação no campo legal e, muito menos, no constitucional a 

presença em editaI da exigência impugnada, uma vez que a intenção da administração é não 

causar prejuízos nem ao poder público e muito menos ao particular. 
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MANIFESTAÇÃO 

Após análise das argumentações apresentadas, manifesto o NÃO PROVIMENTO da 

impugnação, mantendo assim os ditames editalícios, permanecendo inalterada a data e horário 

previsto no edital para a abertura do certame. 

À Equipe de Apoio, dar ciência aos interessados e os efeitos de publicidade junto aos 

portais: TCM e Transparência Municipal, bem como mural da Prefeitura. 

Moju – Pa, 19 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 

LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ 
Presidente – CPL 

Port. 018/2022 – GP/PMM 
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