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DECISÂO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 
PMNT 

 

Processo Administrativo nº. 066/2021  

Tomada de Preços nº. 001/2021 PMNT 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
EM NOVA TIMBOTEUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO, CONFORME 

PLANILHAS E COMPLEMENTARES. 
 

Impugnante:  IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Cuida-se da Resposta ao pedido de Impugnação ao edital interposto pela licitante IGF 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 27.850.633/0001-45, com desse na Rua Assembleia nº 170 B, bairro 
Maracangalha, cidade de Belém, Pa, referente a Tomada de Preços nº. 001/2021 PMNT 

 

 

ADMISSIBILIDADE 

 

Nos termos do disposto no parágrafo 2° do Artigo 41 da Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993 com suas alterações posteriores, é cabível a impugnação, por qualquer 

licitante até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de proposta de 

preços no caso de Tomadas de Preços. 

A impugnação em apreço adentrou no protocolo geral desta Casa no dia 17 de 

setembro de 2021 (sexta-feira), sendo que a sessão da Tomada de Preços esta 

agendada para a data de 24 de setembro de 2021, as 09h00min. 

  Considerando os textos transcritos, bem como a data para abertura das 

propostas, tem-se por tempestiva a impugnação apresentada pela Empresa, por 

tanto, merece ter seu mérito analisado, aja visto que respeitou o prazo estabelecido na 

norma sobre o assunto. 
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1- DAS RAZÕES A IMPUGNANTE 

A Requerente, em suas razões no pedido de impugnação ao Edital, alegou 
quanto a exigência de certidão negativa de protesto ou simplesmente 
certidão de protesto, como podemos ver no texto extraído abaixo: 

 

(resumo) 

“A exigência do ITEM C.5) Certidão Negativa de protesto ou simplesmente 
certidão de protesto, do edital em tela, fere o princípio da legalidade, posto que 
tal exigência fere a Lei de Licitações, e específico ao art. 31, da qualificação 

econômico-financeira.”  

 

 
2- DA ANÁLISE: 

 

É importante salientar que na elaboração do edital, a administração 

preocupa-se em observar os princípios constitucionais e os princípios básicos 

da Lei Federal nº 8.666/93. É natural que se busque a proposta mais vantajosa 

para a administração, mais sem deixar de observar os demais princípios 

fundamentais que regem a lei de licitações. 

Ressaltamos a aplicação do preceito básico que obriga os licitantes à 

obediência dos quesitos previstos no edital: a Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, previsto expressamente no artigo 41, caput, da L. 8666/93 e 

diretamente vinculado à legalidade do certame, de acordo com este princípio, a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se 

acha estritamente vinculada. O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, 

em sendo lei, o edital com os seus termos atrelam tanto à Administração, que 

estará estritamente subordinada aos seus próprios atos, quanto às 

concorrentes -sabedoras do inteiro teor do certame.  

A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou 

permitido no edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao 

julgamento e ao contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, 

por óbvio, vincular-se-ão ao edital, destarte, minimizada estará a existência de 

surpresas, vez que as partes tomaram ciência de todos os requisitos, ou 

previamente estimaram o conteúdo das documentações, formulando-as de 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

C.N.P.J. 05.149.125/0001-00 

 

Av. Barão do Rio Branco, nº 2312, Centro, CEP: 68.730-000, Nova Timboteua - Pará 
Fone/Fax (91) 3469-1189  

  

 

acordo com os princípios de isonomia e competitividade.  

Não há de se questionar que o cumprimento das regras estabelecidas no 

edital, é dever supremo da administração pública como também do licitante que 

participa, até porque a regra do instrumento convocatório está amparado no 

artigo 3.º da Lei nº 8.666/93. 

Iniciamos a análise da impugnação pela exigência da Certidão Negativa 

de Protesto de títulos. A referida exigência possui 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 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: 
( ...) 
§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. 

 

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. 

 

Pelo artigo 37, XXI da Carta Magna, apenas deve ser exigido documentos referentes 

à “qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. 

 No entanto, isto não veda que possam ser exigidos documentos concernente à 

capacidade jurídica do licitante, uma vez que, a Administração Pública não pode celebrar 

contratos com pessoas físicas ou jurídicas que não comprovem ser titulares de direitos e 
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obrigações na ordem civil, por segurança do próprio ente Contratante. 

 

Nesse sentido decidiu o TJ/RS: 
 

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) 

 

 

Ressalte-se ainda, que o mesmo dispositivo supracitado prescreve que deve o 

procedimento licitatório assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, 

ressalvados os caso previstos em lei. Dessa maneira, entendo que é facultada a 

Administração nos editais de convocações à exigência quanto à regularidade junto aos 

cartórios de protestos títulos e documentos. 

Esta exigência tem o condão de salvaguardar Poder Público de futuros prejuízos se 

acaso o licitante com títulos protestados venha a posteriori ser demando em uma falência 

ou concordata. 

Acresce-se, ainda que não seja justo um licitante com títulos protestados concorrer 

de igual modo com licitante sem essa mácula, assim sendo, estar-se-ia ferindo um dos 

princípios que rege a própria lei de licitação, qual seja o “princípio da igualdade”. 

Sendo assim, entendemos perfeitamente prudente a exigência de regularidade junto 

aos cartórios de títulos, como requisito de habilitação, isso porque, tal comprovação, 

somada aos demais requisitos exigidos na fase de habilitação, ajudará a Administração 

para traçar um perfil do licitante, que lhe permita concluir pela sua idoneidade e aptidão 

para cumprir um futuro contrato administrativo. 
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4 - DA DECISÃO: 

 

Assim, com fulcro no que fora acima exposto, posto tempestivo, o pedido 

de impugnação, e, no mérito, por não restar violado nenhum princípio da 

administração, objetivando ampliar o princípio da isonomia, da legalidade, da 

razoabilidade, da livre concorrência, da competitividade e do interesse público, 

JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO, negando provimento ao pedido de 

suspensão e modificação do edital, permanecem inalterados os termos do 

edital. 

 

Fica mantida a data da realização do certame conforme o edital. 
 
 

 
Nova Timboteua, 22 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

 
....................................................................... 

CREUZA PEREIRA BRITO 
PRESIDENTE DA CPL 
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