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LUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAGUATINS/TO. 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PE/2023.014-SME SRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa, R2S – CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o   nº 20.859.713/0001-12, sediada à Av. Filadélfia, 

nº 881, Qd: 32, Lt: 04, Sala 03, Setor Oeste, Fone: (63) 3412-1277. CEP nº 77.816-540,              

e-mail: r2s.financeiro@gmail.com, através do seu representante legal o Senhor 

RANYERI SILVA SOUSA, brasileiro, empresário, titular/administrador, maior e capaz, 

portador do RG sob o nº 267.207 SSP/TO., inscrito no CPF sob o nº 810.704.031-72, 

Residente na Rua 02 de Julho, nº 143, Centro, na cidade de Araguaína, Estado do 

Tocantins, vem apresentar, 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

Pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 
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I – DOS FATOS 

 

Foi publicado o edital do Pregão Eletrônico PE/2023.014-SME SRP da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAGUATINS, representado neste ato por seu pregoeiro oficial, com a 

realização do referido certame, tendo como objeto “REGISTRO DE PREÇOS DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM FUNÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 

ESCOLAR (PNATE), DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS ROTAS ESTABELECIDAS, NO 

MUNICÍPIO DE ARAGUATINS-TO, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E 

EXIGÊNCIAS ESGTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.” 

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o Edital 

prevê exigências não contidas no rol taxativo da Lei 8.666/1993, fato que culmina na 

restrição da competição em desrespeito ao ordenamento pátrio vigente.  

Ante a irregularidades supracitada, faz-se necessária a retificação do presente Edital a 

fim de que o mesmo respeite os ditames legais vigentes. 

 

II – DO DIREITO 

 

Entre outras exigências, o edital solicita requisitos mínimos de documentos de habilitação 

disposto em Lei. No pertinente a qualificação técnica tem-se a exigência contida no item 

9.12 e no item 9.13, subitem 9.13.1 do edital em apreço, para que seja apresentada 

certidão de adimplência e a exigência de declaração com firma reconhecida em cartório 

para vistoria prévia. Conforme trecho do Edital demonstrado abaixo: 

9.12. Certidão de adimplência, a qual será emitida pela Secretaria Municipal de 

Administração de Araguatins e terá o objetivo de declarar se contrato(s) anterior(es) 

foram devidamente cumpridos, nos termos do Decreto Municipal n° 104/2022. 

9.13. Certidão de Vistoria Prévia (CVP) dos veículos objeto da futura prestação de 

serviços de locação de transporte escolar (PNATE), a qual deverá ser precedida de 

requerimento formal a Secretaria Municipal de Educação, dando conta da regularidade 

dos respectivos veículos, nos termos do Art. 5º do Decreto Municipal n° 104/2022.  
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9.13.1. A Certidão de Vistoria Prévia poderá ser substituída por declaração com firma 

reconhecida em cartório, do titular da licitante, em que compromete-se a realizar a 

vistoria prévia quando da realização contratual, sendo considerada vencedora do 

certame, seja total ou parcial dos itens. 

Precipuamente acerca da temática em apreço é válido destacar que a fase de habilitação 

do processo licitatório destina-se à verificação da capacidade e da idoneidade do 

licitante em executar o objeto da contratação frente à documentação exigida no 

instrumento convocatório, a qual, em função do princípio da legalidade, deve limitar-se 

à prevista na Lei 8.666/93, salvo exigências de qualificação técnica previstas em lei 

especial.  

Ademais, as exigências a título de habilitação consignadas nos instrumentos 

convocatórios devem se limitar apenas às estritamente necessárias a garantir a adequada 

execução do objeto, ante regra imposta pela Constituição Federal: 

“Art. 37 

(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 

o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

 Isso esclarecido, transcreve-se o que dispõe a Lei nº. 8.666/93 sobre as exigências de 

qualificação técnica: 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  
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III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. § 1º 

A comprovação de aptidão referida no inciso II do ‘caput’ deste artigo, no caso das 

licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 

prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, 

de 1994) b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o 

caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado.  

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 

tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 

nesta Lei, que inibam a participação na licitação.  

Veja que não consta na lei a exigência dos itens ora impugnados, sendo eivados de 

ilegalidades a exigência das apresentações das certidões mencionadas. 

A exigência da certidão do item 9.12 é irregular, já que NÃO CONSTA no rol dos 

documentos licitatórios de habilitação e já foi considerado irregular pelo próprio TCU, 

senão vejamos:  
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REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018 PROMOVIDO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA 

SERVIREM COMO AMBULÂNCIA. CLÁUSULAS DO EDITAL RELACIONADAS À 

HABILITAÇÃO DOS LICITANTES RESTRITIVAS DA COMPETIÇÃO. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA PARA A UTILIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL EM VEZ DA SUA 

FORMA ELETRÔNICA. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO 

PARA ANULAR O CERTAME E O CONTRATO DELE DECORRENTE, 

RATIFICANDO-SE A MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 

DETERMINAÇÕES. 27. Quanto à declaração de adimplência, assinada pela Comissão 

de Licitação, de que a empresa não possui nenhum empecilho com a administração 

municipal, esse comando também extrapola os requisitos previstos na Lei 8.666/1993, 

além de permitir que a referida comissão conheça os participantes do certame antes 

mesmo de sua realização. (TCU - RP: 04309220187, Relator: BENJAMIN ZYMLER, Data de 

Julgamento: 16/04/2019, Plenário) 

Fica claro no voto do Ministro Benjamin Zymler, que tal empecilho frauda o certame já 

que a prefeitura passa a saber quais são as empresas que irão participar ferindo assim o 

princípio da impessoalidade, princípio da isonomia, restringindo o caráter competitivo 

do processo licitatório. 

Com relação ao item 9.13, subitem 9.13.1 do edital, qual prevê a necessidade de 

apresentação Certidão de Vistoria Prévia ou declaração com firma reconhecida em 

cartório.  

Estabelece a Súmula TCU 272: “No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências 

de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes 

tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do 

contrato. 

Nesse sentido a jurisprudência do TCU tem se consolidado no sentido de coibir a 

inclusão, nos editais, de exigências desarrazoadas para cujo atendimento os licitantes 

tenham de incorrer em despesas que sejam desnecessárias e anteriores à própria 

celebração do contrato ou que frustrem o caráter competitivo do certame (v. Acórdãos 
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2.561/2004-TCU-2ª Câmara, 126/2007-TCU-Plenário e 2.575/2008-TCU-1ª Câmara; 

Relatores respectivos: Benjamin Zymler, Ubiratan Aguiar e Marcos Vilaça). TCU - Plenário 

- 1812/2019. 

A exigência de vistoria prévia deverá ser realizada no momento em que sagrando-se 

vencedor da licitação, o particular, apresentará os veículos para vistoria prévia, no 

momento da realização contratual. Exigir que as empresas concorrentes façam vultuosos 

investimentos previamente ao certame, é desproporcional e restritivo de 

competitividade. 

 A lei de licitações é clara, quando estabelece TAXATIVAMENTE, os documentos relativos 

a habilitação. 

Pelo princípio da legalidade, não pode ser exigido outros documentos, sob pena de 

prejuízo aos licitantes, conforme leciona Hely Lopes Meirelles, senão vejamos: 

“a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público 

está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do 

bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e 

expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso” 

O Princípio da Legalidade é uma das maiores garantias para os gestores frente o Poder 

Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que, 

os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei de licitações, 

cito o inciso I do § 1º do Art. 3º, senão vejamos: 

Art. 3. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 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 
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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; 

O licitante não abre mão desse direito, já que os tribunais são completamente favoráveis 

ao entendimento de que, o edital deve seguir as regras da lei de licitação de forma ipsis 

litteris, sob pena de causar prejuízo ao princípio da legalidade e ao princípio da ampla 

concorrência a licitação.  

Ou seja, deve ser concedido ampla concorrência para que os licitantes possam participar 

do certame e diminuírem os custos da locação dos veículos a ponto de beneficiarem a 

administração pública. 

Portanto, diante do exposto deve ser corrigido o edital elaborado para a respectiva 

licitação e republicado, com o respectivo adiamento da sessão. 

 

IV - Pedido:  

 

Ante ao exposto requer que seja julgada procedente a presente IMPUGNAÇÃO, com 

efeito de não mais constar no Edital as exigências contidas nos itens 9.12 e 9.13.1, 

conforme trecho transcrito abaixo: 

9.12. Certidão de adimplência, a qual será emitida pela Secretaria Municipal de 

Administração de Araguatins e terá o objetivo de declarar se contrato(s) anterior(es) 

foram devidamente cumpridos, nos termos do Decreto Municipal n° 104/2022.  

9.13. Certidão de Vistoria Prévia (CVP) dos veículos objeto da futura prestação de 

serviços de locação de transporte escolar (PNATE), a qual deverá ser precedida de 

requerimento formal a Secretaria Municipal de Educação, dando conta da regularidade 

dos respectivos veículos, nos termos do Art. 5º do Decreto Municipal n° 104/2022.  

9.13.1. A Certidão de Vistoria Prévia poderá ser substituída por declaração com firma 

reconhecida em cartório, do titular da licitante, em que compromete-se a realizar a 
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vistoria prévia quando da realização contratual, sendo considerada vencedora do 

certame, seja total ou parcial dos itens. 

 

Requer ainda que seja determinada a republicação do Edital, com a devida alteração ora 

pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto nos termos do art. 21, § 4º da Lei 

8.666/93. 

 

Pede deferimento. 

 

Araguaína-TO., 09 de janeiro de 2023 
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