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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 Processo Licitatório nº 001/2020 

 Tomada de Preços nº. 001/2020  

OBJETO: A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NO MUNICÍPIO DE AVEIRO-PA. 

 

Trata-se o expediente de Impugnação ao Edital de Tomada de Preços n.°001/2020, interposto por 

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 07.342.268/0001-50, 

localizado na Rua Assembleia nº 170, Bairro Maracangalha, Cidade de Belém-Pa, CEP: 66.110-190. 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade da referida impugnação. No caso em apreço, 

o Impugnante protocolou o documento junto ao Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Aveiro – PA. A/C - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Documento 

recebido em 16/03/2020, sendo que a sessão pública para entrega dos envelopes ocorrerá no dia 

19/03/2020. Em sendo assim, faz-se necessário destacar o que estabelece o subitem 19.9 do edital que 

assim determina: 

19.9 – Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a 

Administração, o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar 

depois do julgamento, faltas ou irregularidades que o viciaram em hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recursos. (...) Até 02 (dois) dias úteis antes 

da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório, sempre por escrito, e 

devendo ser protocolado na Sala de Licitações de Contratos – Sito Avenida Humberto 

Frazão, s/n, Bairro Centro, Prefeitura Municipal de Aveiro, CEP: 68150-000, Aveiro-

PA, A/C do Pregoeiro Mauro Jose Alves Pedroso, rigorosamente no horário das 08:00 

às 14:00 horas. 
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Portanto, o instrumento aviado é tempestivo, nos termos do edital e do §2º do 

art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ter o mérito apreciado. 

 

II. DAS ALEGAÇÕES DO IMPUGNANTE  

O Impugnante, em breve síntese, alega que conforme o artigo 31° da Lei 8.666/93: 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á 

a: 

I - 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; 

 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física; 

 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 

56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação. 

 

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do 

licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 

o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices 

de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 

serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 

de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas 

no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 

econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado. 

 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo 

anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 

na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

§ 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. 
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§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 

objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 

licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 

correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 

decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

 

Em síntese, alega que a exigência do item 7.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, 

a.4) alínea “d” do edital de Tomada de Preços nº 001/2020, não faz parte do rol de certidões 

solicitadas no Art. 31 da Lei 8.666/93 e pedi a exclusão ou modificação no item, a fim de que fique 

preservado o caráter competitivo e isonômico do certame. 

 

III. DA ANALISE DA IMPUGNAÇÃO. 

Os Argumentos apresentados pelo Impugnante passam a ser analisados de forma minuciosa, dentro 

dos parâmetros da legislação vigente para licitações, de forma a garantir resultado positivo, qual seja 

a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. É cediço que a discricionariedade 

administrativa é um poder conferido por lei ao administrador para que diante de um fato concreto em 

que existam possibilidades de vários comportamentos, seja tomada, analisando-se os critérios de 

oportunidade e conveniência, aquela decisão que seja mais benéfica ao interesse público. Após análise 

das alegações feitas pelo impugnante e estabelecendo razoabilidade e proporcionalidade nas clausulas 

definidas no ato convocatório e com base nos entendimentos supracitados, evidenciou-se que assiste 

razão à IMPUGNANTE, ao atacar em sua peça impugnatória cláusula que versa na exigência do item 

7.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, a.4) alínea “d” do edital de Tomada de 

Preços nº 001/2020, não faz parte do rol de certidões solicitadas no Art. 31 da Lei 8.666/93 e pedi a 

exclusão ou modificação no item, a fim de que fique preservado o caráter competitivo e isonômico 

do certame. Sobre o apontamento acima, acatamos tal alegação PROCEDENTE. 

Dessa feita e acatada, reiteramos a retificação do item em questão, sendo excluída do ato convocatório, 

conforme segue abaixo: 

RETIFICAÇÃO Nº. 1 – REFERENTE AO EDITAL DE TOMADA DE 

PREÇOS Nº. 001/2020. 

  

O Município de Aveiro/PA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Aveiro, 

mediante o Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 

para conhecimento dos interessados, a alteração a seguir, processada no Edital 
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da Tomada de Preços nº. 001/2020, que versa sobre A CONCLUSÃO DA 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

MUNICÍPIO DE AVEIRO-PA que será realizado na sala de licitações desta 

Prefeitura Municipal, de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, com as 

respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, bem como as 

condições estabelecidas no ato convocatório que ora se altera. 

  

1º. DA EXCLUSÃO. 

01- Fica excluído no item 7.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA, a.4) alínea “d” do Termo de Referência, por ter sido incluído 

indevidamente na versão original. 

 

 

7.5 – a.4)  
d) Certidão Negativa de Títulos e Protesto com emissão de até 30 (trinta) dias da 

abertura do certame. 

 

Salientamos que, em virtude da alteração supracitada não afetar a formulação 

das propostas, ratificamos a abertura do processo, conforme estipulado em ato 

convocatório. 

A presente retificação encontra-se disponível no sítio: http://tcm.pa.gov.br/  e 

www.aveiro.pa.gov.br e na Sala de Licitações e Contratos, LOCAL: Av. 

Humberto Frazão, s/n, Bairro Centro, Cidade de Aveiro-PA. E será 

encaminhada via e-mail para todas licitantes que encaminharam o comprovante 

de retirada de edital. Permanecendo inalterados os demais itens e subitens do 

referido edital.  

 

                                                 

 

A respeito desta impugnação, a STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ 

nº 07.342.268/0001-50, argumentou que: “caso acatada as razoes da presente impugnação, 

resultando na alteração do edital, tendo em vista que se trata de requisito habilitatório, será 

necessário efetuar a sua republicação, nos termo do Art. 21 da Lei 8.666/93.” 

 

Com base nos entendimentos supracitados, evidenciou-se que não assiste razão à IMPUGNANTE, ao 

atacar em sua peça impugnatória a cláusula para republicação do ato convocatório. Sobre o 

apontamento acima, acatamos tal alegação IMPROCEDENTE. 

 

Dessa feita, Salientamos que, em virtude da alteração supracitada não afetar a formulação das 

propostas, ratificamos a abertura do processo, conforme estipulado em ato convocatório, como base 

ao art. 21. § 4º da lei 8.666/93. 
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§ 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

 

                

IV. DA CONCLUSÃO. 

 

 Ante o exposto, o Presidente da Comissão Premente de Licitação, conhecendo da impugnação por ser 

tempestiva, no mérito, decide sobre o apontamento: (...) exigência do item 7.5 – QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA, a.4) alínea “d” do edital de Tomada de Preços nº 001/2020, não faz 

parte do rol de certidões solicitadas no Art. 31 da Lei 8.666/93 e pedi a exclusão ou modificação (...) 

PROCEDENTE e sobre o apontamento: (...) cláusula para republicação do ato convocatório (...) 

IMPROCEDENTE à impugnação, pelas razões acima elencadas e também tendo como base o 

parecer emitido pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Aveiro-PA.  

A Retificação do ato convocatório deverá ser ratificada pela autoridade competente e posteriormente 

publicada nos mesmos veículos de comunicação em que foi dada publicidade para a abertura do 

Processo licitatório em questão.  

A presente decisão será comunicada ao impugnante e encontram - se à disposição dos interessados na 

Sala de Licitações e Contratos, localizada a Av. Humberto Frazão, s/n, Centro, Aveiro/Pa. 

complemento PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO. CEP: 68150-000, a partir da publicação 

deste Aviso, no horário de expediente das 8:00 às 14:00 horas ou no sites:  TCM PA - 

www.tcm.pa.gov.br e www.aveiro.pa.gov.br.  

 

            Itaituba - PA, 16 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Mauro Jose Alves Pedroso 

Presidente da CPL 

Portaria nº. 015A/2020  
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