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I - DOS FATOS

Em apartada síntese, fazendo uso do direito a petição, a pessoa jurídica impetrou recurso 
administrativo, alegando que as exigências de qualificação técnica ferem o a competitividade, 
em especial os itens:

a) 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;

b) 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;

c) 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.

Ao final, requer seja suprimido do edital tais exigências e, ainda, 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.

São os fatos.

II- DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE
É cabível e tempestiva a impugnação, posto que foi apresentado no prazo previsto pelo 

edital e pela lei de regência, da mesma forma, goza de legitimidade, uma vez que foi 
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apresentado por meio de Pessoa Jurídica de Direito Privado, através do seu representante 
legal.

Embora não tenha enviado junto ao PDF do recurso documentação que legitima a 
representação legal, tais como contrato social ou constitutivo, e/ou procuração, foi feito a 
consulta no site da Receita Federal do Brasil, em que constatou-se que o assinante ao final 
trata-se de pessoa constante no QSA da empresa.

III- DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

As exigências contidas no edital para qualificação técnica guerreada na impugnação 
foram devidamente pontuadas por meio de legislação que confere a matéria municipal, 
guardando proporção com o interesse local, previsto tanto na Carta Magna, quanto na norma 
geral de licitação.

Não obstante, verifica-se, no entanto, que ao constar no edital exigência condicionada a 
execução contratual anterior, mesmo que não o tenha contratado, abre-se um "mundo" de 
possibilidades aos que pretendem contratar.

A exigência da certidão de adimplência, por exemplo, é necessária para aferir se uma 
licitante que, uma vez tenha ocorrido de contratar anteriormente com a administração, 
executou o objeto de maneira satisfatória, atendendo às cláusulas contratuais. Do mesmo 
modo, ocorre com os que ainda estão em obrigação contratual vigente, para que a 
administração possa garantir que não contrate uma licitante que está em pleno 
descumprimento contratual.

Inevitável a indagação de que, para isso, existam outros instrumentos, os quais buscam 
sancionar e evitar que licitantes "negativadas" possam lograr êxitos em novos contratos. 
Contudo, esses procedimentos carecem de maior aprofundamento e os prazos previstos para o 
trâmite mostra-se incompatível com a demanda administrativa quando da possibilidade de 
novas contratações.

Por outro lado, entende-se coerente que seja compreendido que não se pode tratar todos 
os licitantes na mesma situação, uma vez que a adimplência requerida é para contratos em 
execução e/ou daqueles que foram executados, sejam parcial ou imparcial. Desta forma, 
trazer esta exigência para os licitantes que não tiveram contratos com a administração, seria, 
no mínimo, atentar contra o princípio da isonomia, o que não se pode fazer.

Em relação a exigência da Certidão de Vistoria Prévia (CVP), também regulamentada 
por força do Decreto Municipal nº 104/2022, trata-se de faculdade dada ao licitante, em que 
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poderá realizar previamente, se assim entender ser melhor, ou quando da realização 
contratual. Este ponto, resta superado, uma vez que o edital consta as duas hipóteses. No 
entanto, a exigência de que a declaração formal seja firmada por meio de autenticidade de 
assinatura reconhecida em cartório, pode ser ponderada, na medida em que, conforme 
normativos atuais, existem outros meios para que possa ser diligenciada a veracidade do 
documento e assinatura.

IV- CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO da impugnação e damos procedência PARCIAL, a fim 
de manter a exigência das Certidões de Adimplência e Certidão de Vistoria Prévia, com a 
devida modelação, para prevê a possibilidade de substituição da Adimplência por declaração 
formal, tal como previsto para a certidão de vistoria prévia, dando conta de que inexiste ou 
inexistiu relação contratual com o Município de Araguatins, sem a necessidade de que seja 
por meio de firma reconhecida em cartório. Por se tratar de alteração que atinge o universo de 
licitantes que poderiam participar e não participariam face a dúvidas aqui ventiladas, lavra-se 
o termo de suspensão para que sejam republicado o edital com as devidas adequações.

Araguatins-TO, 12 de janeiro de 2023.
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