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DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA – PROC. LICITATÓRIO Nº 001/2019. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO 

CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. 

IMPUGNANTE: CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda –EPP. 

JULGADOR: Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Dom Eliseu/PA. 

I. DO RELATÓRIO. 

Trata-se de licitação na modalidade Concorrência, registrado sob o 

número 001/2019, cujo objeto é a “Contratação de empresa para prestação de serviços 

especializado, por empresa do ramo, para realização do Concurso Público do Poder 

Executivo do Município de Dom Eliseu.  

Assim, publicado o instrumento convocatório, houve impugnação 

ao edital da Concorrência em epígrafe, formulada pela empresa CONSEP – Consultoria e 

Estudos Pedagógicos Ltda. – EPP, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob n° 

03.223.316/0001-30, sediada na Rua Coronel César, n° 2007, primeiro andar, Piçarreira, 

Teresina-PI, nos termos do art. 41, §2º da Lei n° 8.666/93. 

II. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que, a impugnante 

fundamenta suas alegações de tempestividade no art. 41, §2º da Lei n° 8.666/93, o qual 

prevê o prazo de 2 (dois) dias úteis antes da abertura dos envelopes como data limite para 

o licitante impugnar edital de licitação, senão vejamos: 

§2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo 

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 

concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em 

convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 

falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 

tal comunicação não terá efeito de recurso. 

Sendo assim, o prazo final para apresentar eventuais Impugnações 

seria o dia 12/09/2019, considerando que a data da licitação está prevista para o dia 

16/09/2019.  
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O pedido de impugnação foi protocolizado tempestivamente pela 

empresa CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda. – EPP no dia 10/09/2019, 

conforme se depreende da própria peça de Impugnação em comento que possui 

assinatura de “RECEBIDO” na data supracitada. 

III. FUNDAMENTAÇÃO. 

A empresa impugnante alega ser indevida a exigência de certidão 

de cadastramento efetuado pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, pois, esta 

exigência estaria em confronto com o que dispõe o § 2º do art. 22 da Lei nº 8.666/93. 

Tal questionamento não merece prosperar, uma vez que o 

cadastramento previsto no item 5.2 do edital licitatório se trata de um cadastramento 

administrativo, o qual não se confunde com o cadastro previsto no art. 22, §2º da Lei de 

Licitações. Tal previsão de apresentação da referida certidão de cadastro administrativo 

não impede a participação da impugnante e de nenhuma outra participante, porque, 

conforme a parte final da previsão desse item, relata que os documentos obrigatório estão 

aqueles previstos no item 5.2.1 do edital, dentre os quais não está inserida a certidão 

administrativa. 

Outra ponto impugnado pelo empresa diz respeito à exigência do 

edital licitatório quanto às apresentações das certidões de regularidade fiscais do Estado 

do Pará e do Município de Dom Eliseu, pois, de segundo afirma a impugnação, seriam 

exigências incabíveis, por, supostamente, contrariar o art. 30, incisos II e III, da Lei de 

Licitações, sendo este, o texto legal que estabelece a exigência dessas espécie de certidões. 

Porém, as exigências das certidões de regularidade fiscal, tanto do 

Estado, quanto pela Fazenda Público Municipal responsável pela licitação, constantes nos 

itens 5.2.8 e 5.2.9, são plenamente plausíveis e legais, segundo interpretação teleológica 

do dispositivo legal dito contrariado. 

Além disso, isentar o impugnante da exigência de apresentar 

certidão de regularidade fiscal do município licitante, bem como, do Estado o qual está 

inserido esta Fazenda Pública Municipal, promovente da licitação púbica, estar-se-ia 

violando o princípio da isonomia (art. 3º da Lei nº 8.666/93), tendo em vista que haveria 

o tratamento desigual entre os participantes, pois os participantes irregulares seriam 

privilegiados em detrimento dos concorrentes regulares. 

Nesse norte, bem explana a seguinte jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE 
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REGULARIDADE FISCAL DA FILIAL DA EMPRESA PERANTE A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 29, 
III, DA LEI 8.666, de 1993. NÃO-OCORRÊNCIA. DOUTRINA. 
PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. 1. A recorrente 
impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor da Divisão 
de Preparo de Licitações da Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro/RJ, pleiteando, em síntese, afastar exigência prevista no 
edital de licitação – Concorrência Pública nº 01/2002, destinada à 
aquisição de cimento asfáltico de petróleo – concernente à 
regularidade fiscal imobiliária da filial perante a municipalidade, 
sob o argumento de que a Lei nº 8.666, de 1993 somente exige 
a respectiva certidão do domicílio ou sede da empresa. 
2. A exigência editalícia relativa à comprovação de 
regularidade fiscal da filial perante a Fazenda Pública 
Municipal responsável pela licitação, independentemente da 
situação fiscal da matriz situada em município diverso, é 
razoável e encontra respaldo na interpretação teleológica do 
art. 29, III, da Lei nº 8.666, de 1993. 3. Constatado que a filial 
da empresa ora interessada é que cumprirá o objeto do 
certame licitatório, é de se exigir a comprovação de sua 
regularidade fiscal, não bastando somente a da matriz, o que 
inviabiliza sua contratação pelo Estado. Entendimento do artigo 
29, incisos II e III, da Lei de Licitações, uma vez que a questão nele 
disposta é de natureza fiscal’. (REsp 900.604/RN, 1ª Turma, Rel. 
Min. Francisco Falcão, DJ de 16/4/2007). 4. Isentar a recorrente 
de comprovar sua regularidade fiscal perante o município que 
promove a licitação viola o princípio da isonomia (Lei nº 
8.666, de 1993, art. 3º), pois estar-se-ia privilegiando os 
licitantes irregulares em detrimento dos concorrentes 
regulares. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 809262/RJ, 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, 
DJ de 19/11/2007). (Destacou-se). 

O último ponto do edital impugnado apresentado pela empresa é 

referente aos itens 5.2.18 e 5.2.18.1 do edital, concernentes ao atestado de capacidade 

técnica que traz a previsão do quantitativo mínimo que conste a aplicação de provas para 

um universo de no mínimo de 50.000 (cinquenta mil) candidatos inscritos. 

Em que pese a impugnação ao edital afirmar que tal exigência é 

atípica, esta encontra respaldo na Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União, in verbis: 

Súmula nº 263/TCU para a comprovação da capacidade técnico-

operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, 

às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 

contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
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semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

Destarte, improcede a alegação de violação ao caráter competitivo 

do presente procedimento licitatório, de acordo com o entendimento sumulado acima 

colacionado. 

Sendo assim, conclui-se que além da impugnação ser tempestiva, 

merece ser parcialmente acolhida, somente concernente à impugnação quanto ao 

cadastramento previsto no item 5.2 do edital, o qual será retificado para que conste 

expressamente explanação de que tal certidão cadastral é inerente ao cadastro 

administrativo, não importando em um documento que impeça a participação de 

qualquer concorrente no processo licitatório em comento, de acordo com a explicação ao 

norte realizada. 

Por fim, quanto os demais pontos impugnados, não merecem 

procedência, pois estão de acordo com os entendimentos jurisprudências pátrios. 

IV. DECISÃO. 

Diante de todo o exposto acima, conheço da impugnação 

apresentada pela empresa CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda –EPP, 

acolhendo parcialmente a impugnação e SUSPENDO o processo licitatório, tendo em vista 

à necessária retificação do item 5.2 do item, para que seja incluída explanação de que a 

certidão de cadastramento é referente ao cadastro administrativo e sua não apresentação 

não impede a participação dos concorrentes no certame, bem como, esta certidão não se 

confunde com a prevista no art. 22, § 2 da Lei de Licitações. Quanto aos demais pontos 

impugnados, não merecem procedência, nos termos da fundamentação.  

Dom Eliseu, 13 de setembro de 2019. 

 

 

    

GILSON BRITO SANTOS. 

PRSIDENTE DA CPL  
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