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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 

PRAÇA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. 

 

 

I - DAS PRELIMINARES: 

 

Trata-se de pedido de impugnação interposto tempestivamente pela empresa SENENGE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.654.914/0001-76, com 

fundamento no art. 41, § 1° da Lei nº 8.666/93. 

 

 

II - DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO: 

 

A empresa SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.654.914/0001-76, protocolou pedido de impugnação no dia 12 de agosto de 2022, na Comissão 

Permanente de Licitações/CPL. Em sintese a empresa elega, fundamenta e solicita o seguinte. 

 
A exigência de Certidão Negativa de Protestos, Item 13.7 do Edital, na fase de habilitação 

extrapola o rol taxativo de documentos estabelecidos no artigo 31 da Lei de Licitações e 

afronta o dispositivo do artigo 3º do referido diploma legal, ferindo o princípio da legalidade. 

 

[...] 

 

Isto posto, requer desde já a republicação do presente Edital, em caso de provimento da 

presente impugnação.  

 

 

III – DA ANÁLISE 

 

Diante do pedido de impugnação realizado pela empresa SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL 

E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.654.914/0001-76, diante dos fatos e fundamentos 

levantados, verificou-se que há pertinencia e legalidade no seu questionamento, referente a exigência 

da Certidão Negativa de Protestos, Item 13.7 do Edital. Assim, a Administração Pública Municipal 

deve retificar o presente Edital para suprimir a Cláusula editalícia supramencionada, haja vista que 

tal exigência limitaria o carater competitivo do processo licitatório, ferindo o princípio constitucional da 

isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, ambos previsto no art. 3º, 

da Lei nº 8.666/93. 

Cumpre-nos esclarecer que limitar o carater competitivo do processo licitatório é vedado por 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ – PA 
Av. São Pedro - 752 – Centro / CEP: 68.618-000 

CNPJ: 84.263.862/0001-05 
 

 
 
 

www.novaesperancadopiria.pa.gov.br 

lei. Vejamos. 

 
Lei nº 8.666/93 

Art.3º 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 

casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 

§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;    

 

Vale ressaltar, que a exclusão da Certidão Negativa de Protestos, Item 13.7 do Edital e 

consequente alteração no instrumento convocatório não afeta a formulação de propostas das 

licitantes, uma vez que se trata de documento de habilitação incapaz de impactar na realização da 

proposta. Assim, a presente alteração no Edital se amolda a exceção estabelecida na  Lei nº 8.666/93, 

art. 21, § 4º. Vejamos. 

 
Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de 

preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 

deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 

 

[...] 

 

§ 4  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

Os Tribunais pátrios seguem o mesmo entendimento quando o assunto é alteração do Edital. 

Vejamos. 
EMENTA: AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

DE AGÊNCIA DOS CORREIOS SOB O REGIME DE FRANQUIA POSTAL. ALTERAÇÃO 

DO EDITAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FORMULAÇÃO DAS 

PROPOSTAS. 1. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos: "A lei 

do mandado de segurança autoriza decisão liminar quando for relevante o fundamento 

(relevância) e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (urgência), caso seja 

deferida ao final do processamento (art. 7º, III, Lei 12.016/2009). Saliente-se que os dois 

requisitos devem coexistir para a concessão da medida. In casu, a parte impetrante não faz 

prova concomitante dos requisitos. Senão vejamos. A parte alega violação ao art. 21, § 4º, 

da Lei nº 8.666/93:(...) No caso, o impetrante questiona especificamente a alteração no 

subitem 7.2, que modificou a forma de desempate para estabelecer que a licitante melhor 

classificada será definida por sorteio em ato público, em data, hora e local indicados. Ao 

responder o questionamento do impetrante, o presidente da CEL - Sr. Wilson Binotto - 

esclareceu que não houve a necessidade de publicação na imprensa oficial de tais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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alterações, por não afetarem a formulação das propostas técnicas, não havendo violação 

ao art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93 (Evento 1, EMAIL41). Analisando o citado dispositivo 

legal (art. 21, § 4º), observa-se que a regra imposta deve obediência ao princípio da 

publicidade, sendo imprescindível a publicação da retificação/modificação do edital na 

imprensa oficial. Todavia, o citado parágrafo traz uma exceção, qual seja, quando a 

alteração não afetar a formulação das propostas. De fato, a alteração na forma de 

desempate não afeta, ou seja, não diz respeito à formulação das propostas. Assim, 

ao contrário do que sustenta a parte impetrante, não se verifica, em um grau de 

cognição sumária, nulidade na divulgação da retificação do edital licitatório no que 

tange à questão do desempate, pois este necessariamente ocorre após a 

apresentação das propostas, não sendo estas últimas em nada prejudicadas." 2. A 

agravante não logrou demonstrar o alegado prejuízo, fazendo apenas meras alegações no 

sentido de que a não publicação da alteração editalícia prejudicaria os licitantes, apesar de 

não prejudicar a formulação das propostas. 3. Agravo improvido. (TRF-4 - AI: 

XXXXX20104040000 XXXXX-88.2010.4.04.0000, Relator: CARLOS EDUARDO 

THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 18/01/2011, TERCEIRA TURMA). 

 

Realizados os apontamentos supramencionados, passamos a decidir. 

  

 

IV – DECISÃO 

 

Considerando todo o exposto foi possível constatar que assiste razão parcial aos 

questionamentos realizados pela SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 00.654.914/0001-76.  

 

DECIDO: 

1. ALTERAR o edital para suprimindo o Item 13.7. 

2. NÃO REABRIR PRAZO com base na exceção constante no art. 21, § 4º, da Lei nº 

8.666/93. 

Isto posto, sem mais a tratar, respeitados os princípios constitucionais do Contraditório e da 

Ampla Defesa, ACOLHO O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, apresentado pela empresa SENENGE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.654.914/0001-76, para, NO 

MÉRITO, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL. 

 

       Nova Esperança do Piriá/PA, 18 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

TARCIO MURILO FERREIRA LEITE 

Presidente da CPL 
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