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Em análise detida, passemos a exarar as nossas considerações acerca do 

teor da Impugnação apresentada pela CONSTRUTORA MODELAR LTDA. 

 
 

 

Análise: 
 
 

1 – DO EDITAL: 
 

O ora Impugnante traz à baila identificação de inconformidades, 

segundo suas alegações, as quais passamos a analisar, tomando sempre em conta a legislação 

vigente. 

Não se pode olvidar de que a Administração, no presente edital, 

procurou da melhor forma possível, fazer com que todos os princípios dispostos no art. 3º da Lei 

nº 8.666/1993, verdadeiro “Estatuto das Licitações” nesta República Federativa, fossem 

observados. 
 

Contudo, naturalmente, não se pode esperar que editais e o próprio 

procedimento licitatório não sofram alterações vindas de mudanças fáticas e também de 

mudanças legislativas, bem como outros casos, tendo, nesse caso, que se adequarem. 

Nesse caso, qualquer dúvida e/ou incerteza devem ser sanadas, 

conforme os princípios elencados no citado art. 3º da Lei nº 8.666/1993, bem como outros 

dispersos nessa mesma lei e em outras leis atinentes ao processo licitatório. 

Nesse sentido a boa doutrina nos traz a seguinte preleção: 
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“(...) Havendo dúvida sobre o caminho a adotar ou a opção a preferir, o intérprete 

deverá recorrer a esse dispositivo. Dentre diversas soluções possíveis, deverão ser 

rejeitadas as incompatíveis com os princípios, deverá prevalecer aquela que esteja 

mais de acordo com eles ou que os concretize de modo mais intenso e amplo. Essa 

diretriz deve nortear a atividade tanto do administrador quanto do próprio Poder 

Judiciário. O administrador, no curso das licitações, tem de submeter-se a eles. O 

julgador, ao apreciar conflitos derivados de licitações, encontrará a solução através 

desses princípios”. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11ª ed. 

São Paulo: Dialética. 2005, p. 42) 

 

 
No que tange às impugnações administrativas (art. 41, § 1º da Lei nº 

8.666/1993), como a presente e ora analisada, a doutrina tece o seguinte comentário: 

“A Administração é obrigada a exercitar o controle da legalidade do ato convocatório 

da licitação, especialmente quando provocada (nos prazos indicados na Lei) por 

qualquer pessoa. Não pode se escusar sob invocação de que o particular não teria 

interesse em participar da licitação ou que não preencheria, nem mesmo em tese, os 

requisitos para tanto”. 

(JUSTEN FILHO. Opus Citatus, p. 403) 
 

Dessarte, tecidas essas devidas considerações, passa-se a analisar demais 

argumentos e fundamentos exarados pelo ora Impugnante. 

 

 
2 – ERRO DO NÚMERO DA TOMADA DE PREÇO: 

 

O Recorrente menciona a numeração dos documentos de 

credenciamento, habilitação e Tomada de Preço como estando erradas posto que menciona a 

Tomada de Preço 002/2020. 

Contudo, deixou de se atentar ao fato que existe o edital de maneira 

errônea em algumas de suas especificações faz menção ao procedimento anterior, sendo assim 

não podendo a licitada incorrer em um erro que não é seu. 

E mais, esquece-se que o momento ao qual deveria fazer tais alegações 

foi em sede de impugnação, ou seja, dois dias úteis antes da data designada para a abertura dos 

envelopes, para que então pudesse ser realizada a retificação do edital para que não ensejasse 

prejuízo a quem quer que seja. 
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Passado o momento esta preclusa o direito de tal alegação, tendo em 

vista não ter acarretado em prejuízo a nenhuma das empresas. 

Por fim não menos importante, é necessário rememorar que não se pode 

desabilitar um empresa somente pelo fato de um número errado, posto que o que realmente tem 

valor é o objeto ao qual a licitação pretende executar. 
 
 

 
 

DIVERGENTE: 

 

3 – PROVA DE REGULARIDADE FISCAL NOME 

 
 

A  divergência  dos  nomes  a  qual  é  trago  ao  Recurso  como  erro 

substancia, perde a fundamentação quando se faz pesquisa simples e rápida do CNPJ, constata 

ser a mesma empresa. 

A diferença entre os nomes se da pela simples alteração recente que 

ouve, continuado a ser a mesma empresa, com o mesmo número de inscrição Cadastro de Pessoa 

Jurídica. 

 
 

 
 
 

outra hipótese incabível. 

 

4 – FALTA DE ALVARÁ: 
 

A empresa Recorrente traz a noticia do vencimento do alvará, sendo isso 

 

Consta expressamente no Alvará que ele será valido, enquanto não se verificar mudança de ramo 

e não ocorrerem alterações nas características essenciais constantes neste documento (artigo 112, 

Lei Complementar Nº. 014, 29/12/92). 

O artigo 112, da LC Nº. 014 é cristalino em suas disposições: Art. 112. A licença para Localização 

e Funcionamento deverá ser requerida ao órgão próprio da Prefeitura antes do início das 

atividades, quando se verificar mudança de ramo, ou quando ocorrerem alterações nas 

características essenciais constantes do alvará anteriormente expedido. 

Vale salientar que o comprovante de pagamento do ano de 2020 estava em anexo ao Alvará. 
 

Sendo assim não há que se falar em alvará vencido. 

 
 

5 – CERTIDÃO DO CREA-MT 
 

O edital exige um profissional registrado na empresa e no Crea, sendo 

que a empresa Goiás Led não tem na certidão do Crea pois falta um engenheiro civil. 
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Porém tem o profissional habilitado no CREA o qual também tem 

contrato com a empresa, preenchendo assim as exigências do edital. 

 

 
4 – Conclusão: 

 

O Tribunal de Contas do Estado elaborou relatório técnico com 

intenção de mitigar riscos de restrição indevida de competitividade do certame licitatório e da 

busca da proposta mais vantajosa à administração pública. 

O estudo é relevante e oportuno principalmente no momento vivido em 

decorrência da pandemia gerada pelo novo Coronavírus (COVID-19), onde podem estar 

suspensos os serviços de cartório e de transporte intermunicipal e demais serviços. 

Conclui-se pela REJEIÇÃO DO PRESENTE RECURSO E 

CONSEQUENTE INDEFERIMENTO TOTAL DO MESMO, com relação aos pedidos 

do Recorrente. 

 

presente. 

 
 

presente. 

Sendo este, de acordo com as leis vigentes, o nosso entendimento para o 

 
 

Sendo este, de acordo com as leis vigentes, o nosso entendimento para o 

 
 
 

S.M.J. É O PARECER. 

 
 
 

Gaúcha Do Norte-MT, 13 de abril de 2020. 
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