
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

DESPACHO FUNDAMENTADO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 731/2021 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2021 

 

ASSUNTO: manifestação do Ilmo. Sr. Pregoeiro/PMSIP em atendimento ao § 1º, do 

art. 41, da Lei nº 8.666/93. 

 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposto pela empresa WR de Oliveira 

Serv. Ind e Com EPP, inscrita no CNPJ 16.550.802/0001-05, ao Edital de Pregão Eletrônico 

SRP  nº 011/2021. 

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação de tempestividade, a 

inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório. 

 

Decreto nº 10.024, de 20 setembro de 2019, em seu art. 23, assim disciplinou: 

Art. 23.  Os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório serão 

enviados ao pregoeiro, até três dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, por meio eletrônico, na forma do 

edital. 

§ 1º  O pregoeiro responderá aos pedidos de 

esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e 

poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

. 

Recebida a petição da impugnação dentro da data limite. A data para realização da 

sessão de julgamento está marcada para o dia 07 de maio de 2021, às 08:00 hrs, sendo, 

portanto, tempestiva a impugnação. Assim, Recebo a impugnação para atender aos princípios 

da ampla defesa.  
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2. DO RELATÓRIO DA IMPUGNAÇÃO 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposto pela empresa WR de Oliveira 

Serv. Ind. e Com EPP, inscrita no CNPJ 16.550.802/0001-05, ao Edital de Pregão Eletrônico 

SRP nº 011/2021, sob a alegação de que o instrumento convocatório conteria algumas 

irregularidades que necessitam obrigatoriamente ser sanadas. 

Alega o impugnante que, é abusiva a exigências dos seguintes documentos, Certidão 

indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas 

existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; e 

Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro 

do prazo de validade expresso na própria certidão; 

Alega ainda, “o edital restringe a ampla competitividade sem qualquer fundamento 

técnico”, bem como que “edital restringe a ampla competitividade sem qualquer fundamento 

técnico”. 

3. DA DECISÃO 

Dada a tempestividade da impugnação, este Pregoeiro, analisando as razões 

apresentadas pela impugnante, passa ao mérito.  

Em face do exposto, pela leitura dos termos convocatórios, pode-se concluir que esta 

Administração, por intermédio do Pregoeiro, buscou confeccionar um edital com base no 

termo de referência elaborado, o qual definiu de maneira precisa o que realmente contempla o 

interesse público e de conformidade com os ditames legais, buscando a proposta mais 

vantajosa sem, contudo, se descuidar da garantia do princípio da competitividade no universo 

de participantes do processo licitatório, preservando, portanto, o referido interesse público. 

Cabendo ainda ressaltar que, a definição do objeto da licitação pública e as suas 

especificidades são eminentemente discricionárias, a qual compete ao agente administrativo, 

no âmbito de avaliar o que o interesse público demanda obter mediante contrato para 

desenvolver satisfatoriamente as suas atividades administrativas, bem como a urgência a 

presentada, face ao momento vivido mundialmente.  

Em apertada síntese axiomática ou mesmo legislativa, é imperioso mencionar que o 

referido edital, antes de sua devida publicação, já fora analisado e aprovado pela Assessoria 

Jurídica desta Municipalidade, conforme se depreende no Parecer Jurídico nº 179/2021, a 
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minuta do edital e anexos preencheram os requisitos da Lei 8.666/93, bem como, legislação 

correlata, muito embora tal análise tenha sido apenas no tocante à legalidade da exposição, 

não inferindo acerca de conhecimentos técnicos e específicos expressos no mesmo. 

Todavia, é patente que qualquer interessado pode, no prazo estipulado, impugnar o 

edital, alegando os fatos e fundamentos pertinentes e, sendo o caso, o Pregoeiro pode, 

utilizando-se da autotutela administrativa, acolher ou não as pretensões impugnatórias, tudo, 

devidamente motivado, fazendo jus ao princípio da motivação, basilar no Direito Público 

hodierno. 

Em que pese haver uma discussão pertinente na Impugnação apresentada, com lógica 

e coerência, verificamos que tais pretensões estão adstritas ao mérito administrativo, de uso 

exclusivo da Administração Pública, fato este entendido pela jurisprudência máxima 

brasileira. 

Não se trata de uma obrigação imposta por lei, muito pelo contrário, é tarefa incluída 

no mérito administrativo, em que nem mesmo o Judiciário pode intervir. 

Considerando que, o referido processo licitatório é de grande vulto e demanda boa 

situação financeira da empresa para assumir os compromissos com a municipalidade a 

exigência contida nos subitens do edital 1.0.6.4.2 e1.0.6.4.3, tem amparo legal no § 4 do Art. 

31 da Lei 8.666/93, além do que é de praxe tal exigência nos editais de licitação do município. 

A Lei n.º 8.666/93 dispõe que a Administração Pública, para aferir a capacidade 

econômico-financeira dos licitantes, poderá exigir o “balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta”. 

Poderá também exigir “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”, 

conforme § 4 do Art. 31 da Lei 8.666/93. 

Assim, não restam dúvidas que a exigência de certidão negativa de protestos 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 a 

existência de dívidas liquidas, vencidas e não pagas pelo devedor, contribuem para a 
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formação de um juízo objetivo e fundamentado a respeito da capacidade econômico-

financeira do licitante  

Neste sentido são os precedentes jurisprudenciais de nossos tribunais, especialmente 

do Colendo STJ, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CERTIDÃO NEGATIVA - CARTÓRIO DE 

PROTESTOS COMPETENTE PARA O DOMICÍLIO DA LICITANTE. - Para excluir 

licitante por inépcia da certidão negativa, o impugnante deve comprovar a alegada 

imprestabilidade. (MS 5.639/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/1999, DJ 08/05/2000, p. 51). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL. 

TOMADA DE PREÇOS. Cabível a exigência de certidão negativa de protestos, visando à 

comprovação de idoneidade financeira dos licitantes. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70009852831, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 13/10/2004). 

 

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). 

 

O Tribunal de Contas da União, através do Enunciado de Decisão nº 351, assim se 

posicionou: 

"A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo da licitação 

não constitui óbice a que a Administração estabeleça os requisitos mínimos para participação 

no certame considerados necessários à garantia da execução do contrato, à segurança e 

perfeição da obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de 
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qualquer outro interesse público (fundamentação legal, art. 3º, § 1º, inciso I, Lei 8.666/1993)." 

(Destaca-se). 

Assim, sobreleva destacar que não obstante o legislador infraconstitucional nos revele 

claramente que é vedada a inclusão de cláusulas que restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo do certame, isso não quer dizer que a autoridade pública não pode fazer 

exigências que entenda necessárias à garantia da execução de um serviço de qualidade. 

Ao revés disso, as empresas que objetivam contratar com a Administração Pública 

devem cada vez mais enquadrar-se a exigências antes não realizadas, mas agora necessárias, 

não podendo insurgir-se tão somente sob o fundamento da restrição à competitividade. E, 

quanto a isso, não pode o Administrador Público fazer tábula rasa, desconhecer a realidade e 

deixar de adotar as medidas que são de fato necessárias para a prestação de um serviço 

público minimamente seguro e eficiente. 

Na mesma linha se posicionou Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 5ª Ed., Dialética), vejamos: 

O dispositivo não significa, porém, vedação à cláusulas restritivas da participação. 

Não impede a previsão de exigências rigorosas (...). Se a restrição for necessária para atender 

ao interesse público, nenhuma irregularidade existirá em sua previsão. Terão de ser analisados 

conjuntamente a cláusula restritiva e o objeto da licitação. A inviabilidade não reside na 

restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação. 

Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37, inc. XXI, da CF (´... o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 

do cumprimento das obrigações’). (Grifo Nosso). 

Por fim, a Administração Pública dentro dos princípios que a norteiam, e 

consequentemente do certame licitatório, devem escolher os melhores meios para satisfazer o 

interesse público e não pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para a prática de tais 

atos. E para isso, utiliza o seu poder discricionário, que segundo Moreira, “é aquele conferido 

por lei ao administrador público para que nos limites nela previstos e com certa parcela de 

liberdade, dote, no caso concreto, a solução mais adequada satisfazer o interesse público”. 

“Discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos 

em lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de 

tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, 

porém, válidas perante o direito. É, portanto, um poder que o direito concede à 
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Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com a 

liberdade na escolha segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da 

autoridade, observando sempre os limites estabelecidos em lei, pois estes critérios não estão 

definidos em lei. ” 

Em resumo, a exigência é necessária para salvaguardar a segurança e eficiência do 

serviço que se pretende contratar, não há qualquer mácula na sua consignação no instrumento 

convocatório, como sugeriu a impugnante. 

 

4. DA CONCLUSÃO 

Desse modo, por todo o exposto, este Pregoeiro decide por não conhecer a 

impugnação, assim, MANTÉM INTEGRALMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS 

CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2021. 

Mantendo, portanto, o agrupamento em lotes, e o critério de julgamento como menor preço 

por lote. 

 

Santa Izabel do Pará, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

Rosinaldo Ferreira de Freitas 

Pregoeiro 

Portaria nº 005/2021 
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