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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 006/2021 – CPL/PMBB 
PREGÃO PRESENCIAL N°: 002/2021 – SRP 
EMPRESAS LICITANTES: 01) ADRIANA PEREIRA MOURA EIRELI – ME (CNPJ 
n° 37.753.996/0001-16); 02) ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO – EPP 
(CNPJ n° 00.795.813/0001-15); 03) AGM LUSTOSA EIRELI – EPP (CNPJ n° 
11.107.729.180/0001-88); 04) BRASIL MEDICAMENTOS LTDA – EPP (CNPJ 
n° 17.828.413/0001-61); 05) DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI – 
EPP (CNPJ n° 38.269.675/0001-03); 06) EULALIO GUIMARÃES MOTTA 
NETO – EPP (CNPJ n° 31.701.920/0001-60); 07) FJR COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP (CNPJ n° 30.381.078/0001-64); 08) F M DE PAIVA – ME (CNPJ 
n° 31.721.853/0001-46); 09) L F M TORRES AVILA – EPP (CNPJ n° 
38.264.264/0001-25); 10) L. H. C. SOARES – EPP (CNPJ n° 10.513.553/0001-
57); 11) SANTA TEREZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP (CNPJ 
n° 29.628.941/0001-56) e 12) SANTOS E MENEZES LTDA – EPP (CNPJ n° 
11.288.180/0001-75) 
 
 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA, por meio do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, torna público e comunica a todos os 
interessados no Pregão Presencial n° 002/2021 que a Sessão Pública para 
realização da abertura, análise e julgamento das propostas de preços 
(Envelope n° 01) e documentos de habilitação (Envelopes n° 02) das 
empresas concorrentes, encontra-se designada para o dia 05 de fevereiro 
de 2021, às 15 h e 00 min, a ser realizada na sala do Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos na sede da Prefeitura Municipal de 
Buriti Bravo/MA situada na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro 
COHAB. 

 
Comunique-se. Publique-se. 

 
Buriti Bravo/MA, 03 de fevereiro de 2021. 

 
 

JEILON PEREIRA MARTINS DE CARVALHO 
Pregoeiro Oficial / PMBB 

 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 001/2021 – CPL/PMBB 

TOMADA DE PREÇOS N°: 002/2021 – PMBB/PI 

INTERESSADA: MAYKON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  

 

 

 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

 

I. DO RELATÓRIO 

 

Tratam os autos deste processo administrativo de 

certame licitatório na modalidade Tomada de Preços, ao qual foi atribuído 

a numeração epigrafada, com vistas a seleção da proposta mais vantajosa à 

municipalidade objetivando a Contratação de sociedade de advogados 

especializada para a prestação de serviços jurídicos de atuação consultiva e 

contenciosa, em atendimento as necessidades da prefeitura municipal de 

Buriti Bravo/MA, conforme especificações contidas no projeto básico anexo 

ao edital. 
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Ressalta-se que o procedimento administrativo 

se encontra devidamente instruído em sua fase interna contendo requisição 

exarada pelas Secretarias Municipais competentes, detalhando a demanda 

pública sob análise; especificações do objeto; autorização da autoridade 

superior; autuação do procedimento administrativo pelo Setor de Licitações 

e Contratos Administrativos desta Prefeitura Municipal; portaria de 

nomeação da CPL; minuta prévia do instrumento convocatório e demais 

anexos; parecer jurídico preliminar favorável, edital de licitação, dentre 

outros elementos.  

 

Assim, objetivando suprir a demanda pública em 

comento, a Administração Pública procedeu a publicação do aviso de 

licitação, de forma tempestiva e em todos os meios legalmente previstos. 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 

Após tornar de conhecimento público o edital de 

licitação perante todos os eventuais interessados, o Município de Buriti 

Bravo/MA recebeu via eletrônica (e-mail) pedido de impugnação aos termos 

do instrumento convocatório, por parte da firma MAYKON SILVA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 

 

Em suma, insurge-se a empresa Impugnante 

alegando a existência de cláusulas que supostamente seriam ilegais e 

restringiriam a competitividade do certame, ante a previsão de exigências 

técnicas que seriam abusivas e ausência de motivação dos atos 

administrativos. Ao final, requereu-se o conhecimento da impugnação e seu 

provimento para imediata suspensão do processo administrativo para 

serem revisadas as cláusulas do edital indicadas pela firma como ilegais. 

 

                                                 
1 AMORIM, Victor. Licitações e Contratos Administrativos: Teoria 
e Jurisprudência. 1. Ed. Brasília: Senado Federal, 2017. Pg. 86. 

Ao longo da peça impugnatória, a firma 

interessada cita exaustivamente artigos da legislação vigente, referências 

doutrinárias e precedentes de Cortes de Contas, omitindo-se, contudo, em 

estabelecer a correlação entre tais instrumentos e os itens do ato 

convocatório impugnados. 

 

Pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações deste ente público, foi determinado o encaminhamento deste 

procedimento concorrencial à Assessoria Jurídica Especializada para análise 

e emissão de opinião técnica quanto ao julgamento da impugnação 

apresentada, cujo resultado foi utilizado por este Presidente na tomada da 

decisão ora elaborada. 

 

Expostos os fatos, passa-se à análise da questão 

veiculada. 

 

III. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

 

III.I. DO CABIMENTO  

 

A impugnação ao edital tem por objetivo 

possibilitar ao cidadão ou ao licitante apontar à Administração a existência 

de vícios de legalidade, irregularidades e  

inconsistências nos editais, de modo a viabilizar a sua correção e 

adequação.1 A Lei Geral de Licitações e Contratos Públicos prevê a 

possibilidade de impugnação a editais de licitação, em face da constatação 

de irregularidades na aplicação da legislação, nos termos do art. 41, § 1°, da 

Lei n° 8.666/93.  
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Analisando o requerimento apresentado, 

observa-se que o mesmo tem por escopo apontar itens supostamente 

ilegais e que restringiriam o caráter competitivo do certame, pugnando pela 

alteração do instrumento convocatório, desta forma, imperiosa a conclusão 

pelo cabimento do instrumento apresentada pela firma interessada, pois é 

a via adequada a consecução da finalidade almejada pela empresa 

peticionante. 

 

III.II. DA LEGITIMIDADE E REPRESENTAÇÃO 

 

Da mesma forma, constata-se a legitimidade do 

Impugnante para fins de interposição de tal medida, uma vez que se trata 

de empresa regularmente constituída, atuante no ramo pertinente ao 

objeto licitado e representada por procurador legalmente constituído com 

poderes para representa-la perante esta Administração Pública, conforme 

documentos apresentados em anexo à peça impugnatória. 

 

III.III. DA TEMPESTIVIDADE 

 

A Lei n° 8.666/93 determina em seu art. 41, § 2°, 

que 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 e propostas de preços. 

Extrai-se dos autos deste certame licitatório que a sessão pública para 

abertura das propostas de preços e documentos de habilitação se encontra 

designada para o dia 05 de fevereiro de 2021 e que esta impugnação foi 

apresentada em 29 de janeiro de 2021 (vide cópia e-mail). Portanto, patente 

a conclusão pelo atendimento ao prazo legalmente estabelecido, sendo a 

impugnação oferecida no prazo normativo.  

 

Assim, ante o cumprimento dos requisitos de 

admissibilidade, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações do 

Município de Pimenteiras/PI decide pelo conhecimento da impugnação ao 

instrumento convocatório em tela. 

 

IV. DA ANÁLISE DA RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

Superada a análise de questões processuais 

relativas à admissão da medida impugnatória interposta, concluindo-se pelo 

seu conhecimento e regular processamento, necessário discorrer neste 

momento acerca das razões meritórias esposadas pela firma interessada, da 

forma adiante detalhada. 

 

IV.I. DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRAMENTO - CRC (ITEM 6.2, a) 

 

Inicialmente, a licitante Impugnante aduz que a 

exigência de CRC – Certificado de Registro Cadastral deve ser considerada 

ilegal, pois supostamente fere o art. 32, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

Nesta senda, necessário esclarecer que tal 

exigência encontra-se amparada no art. 22, § 2º da Lei de Licitações, in 

verbis: 

 

§ 2o Tomada de preços é a 

modalidade de licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a 

todas as condições exigidas para cadastramento 

até o terceiro dia anterior à data do recebimento 

das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

 

Destarte, somente poderão participar os 

cadastrados e os que apresentarem toda a documentação exigida – artigo 

27 a 31 da Lei 8666/93 – até o terceiro dia anterior à data do recebimento 

das propostas. 
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                                    Com desenvoltura, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 

 

“Por isso, a melhor interpretação é a de que os 

interessados em participar deverão apresentar, 

até três dias antes da data prevista para entrega 

das propostas, toda a documentação necessária 

à obtenção do cadastramento” (in Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14º 

Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 264) 

 

Outrossim, ressalva 

Diógenes Gasparini: 

 

“Da tomada de preços só podem participar as 

pessoas previamente inscritas no registro 

cadastral e as que atenderem a todas as 

condições exigidas para o cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas (art. 22,§2º). Dois, portanto, são os 

grupos que podem participar dessa modalidade 

de licitação. O primeiro, o dos já cadastrados, 

portadores de Certificados de Registro Cadastral 

em vigor, (cadastramento normal), e o dos não 

cadastrados mas que atendam a todas as 

condições de cadastramento e demonstre nesse 

prazo o interesse de participar da tomada de 

preço aberta (cadastramento especial). Não 

obstante a diversidade da formalidade e da época 

do cadastramento, os integrantes dos dois grupos 

deverão estar cadastrados, daí nossa definição, 

só mencionar interessados cadastrados. 

 

Portanto, resta plenamente demostrado, com 

uma clareza solar, que o item em comento cumpre todas os requisitos 

legais, transcrevendo praticamente o texto legal previsto na Lei 8.666/93. 

 

IV.III. DA EXIGÊNCIA DE PÓS GRADUCAÇÃO (ITENS 5.5 E 5.6) 

 

Destarte, em que pese os argumentos trazidos 

pela Impugnante, relativamente à exigência, como critério de Qualificação 

Técnica, do Curso de Pós-Graduação em direito tributário e em direito 

municipal e/ou administrativo e/ou público , cumpre, de início, destacar que 

a advocacia é uma ciência que abrange uma grande quantidade de áreas, e 

se perfaz por caminhos muito distantes um do outro, a citar o direito 

criminal, trabalhista etc., possuindo entre si uma gama de assuntos 

genéricos e outros mais específicos. 

No caso em tela, o certame é voltado para os 

profissionais especialistas nas áreas de direito público e tributário, ramos 

especializados do direito, cada qual com uma ênfase mais específica em 

determinados campos de aplicação e em determinados tipos de área. 

Dessa forma, a capacidade técnica da equipe da 

Contratada é condição essencial para se atender toda a gama de demandas 

do Município de Buriti Bravo/MA. 

Nesse sentido, em função da importância e 

complexidade do objeto do Ato Convocatório, tem-se que as exigências 

técnicas do certame seguem, rigorosamente, a determinação Constitucional 

sobre a matéria, exigindo apenas a qualificação técnica indispensável à 

garantia do cumprimento da obrigação, de acordo com a necessidade da 

Contratante, conforme estabelecido no artigo 37, XXI da Constituição da 

República: 

 

Art. 37 – 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e 
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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. 

 

Conforme exposto anteriormente, em relação a 

foto e declaração de funcionamento das empresas licitantes, a firma 

Impugnante se limite a transcrever trecho do edital, não aduzindo eventuais 

razões pelas quais almeja a retirada das cláusulas do instrumento 

convocatório relativas a comprovação da existência da empresa. 

Há que se ressaltear, ainda, que o artigo 30, §1º, 

I da Lei de Licitações expressamente autoriza, para a comprovação da 

capacidade técnico-profissional, que o órgão licitante exija, além de 

atestados técnicos, a comprovação de que o concorrente possua em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional 

de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, conforme abaixo segue: 

Art. 

30. A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: 

(...) 

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; 

(...) 

§ 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; (grifos nosso) 

 

Notadamente, a formação acadêmica dos 

membros da equipe técnica da concorrente é uma das formas de 

comprovação de capacidade técnica trazida pela Lei de Licitações, a qual 

não se resume apenas à graduação, mas também estende a comprovação 

da capacidade técnica a outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente. 
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Desta forma, exigir a formação acadêmica em 

Pós-Graduação do Coordenador da equipe técnica das concorrentes 

objetiva buscar um alinhamento da expertise prática do profissional com o 

seu conhecimento teórico. 

 

V. DA CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, com fulcro na fundamentação 

exposta anteriormente, procedendo-se o julgamento da petição 

impugnatória apresentada, este Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA decide: 

 

a) Pelo conhecimento da impugnação ao 

instrumento convocatório apresentada, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade; 

 

b) No mérito da impugnação, com base na 

fundamentação anteriormente esposada ante a inexistência de violação a 

legislação vigente, julga-se IMPROCEDENTE esta impugnação, mantendo 

inalterado em totalidade no ato convocatório hostilizado, bem como a data 

da sessão pública designada. 

 

Comunique-se e Intime-se. 

 

Buriti Bravo/MA, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

REGINA CELIA BORGES LEOCÁCIO 

Presidente CPL/PMBB 
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