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IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-TO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021 
 

BRASIL PAVIMENTAÇÃO EIRELI, firma estabelecida na Rod. TO 020 km 11,8 – 

CXPST 2005 – área rural de Palmas, CEP 77240-899 – Palmas/TO, inscrita no CNPJ sob 

nº 18.033.786/0002-90, neste ato representada pelo seu  responsável, o  WELBER 

GUEDES DE MORAIS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 

RG n° 34.050.531-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 032.935.366-70, 

residente e domiciliado na Orla 14, Quadra 35, Lote 02, Edifício Condomínio Vision 

Residence, Apartamento 17, Praia da Graciosa, CEP: 77.026-005,na Cidade de Palmas – 

TO, vem por seu representante legal, apresentar 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 Nos termos disposto § 2º do Art. 41, Lei nº8.666/93, a licitante poderá impugnar o 
o presente instrumento convocatório, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes,  

 Portanto considerando que o CNPJ da impugnante contempla o objeto licitado, 
demostrada a legitimidade e tempestividade da presente impugnação. 

FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO  

 Os princípios que regem as licitações públicas vêem insculpidos no art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, bem como no art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993, com destaque 
a supremacia do interesse público na BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 

 No caso em análise, para que tal objeto seja alcançado, imperioso superar algumas 
restrições, conforme passa a demonstrar. 

EXIGÊNCIAS ABUSIVAS 

No presente caso, extrapolando a finalidade contida na lei, o edital previu exigências 

abusivas, tais como as previstas no item - 9.2.3.11. Apresentar em nome da licitante 

Certificado de Conformidade válido, de acordo com Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat- PBQP-H, em EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS. 

 Ocorre que tal qualificação desborda do mínimo necessário para o cumprimento do 

objeto licitado, conduzindo a restrição ilegal da licitação. 

A Lei de Licitações, em seu art. 3º, ao dispor sobre o edital e objeto licitado, previu 

expressamente que:  
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§ 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 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; 
 
 
Acórdão n.º 1832/2011-Plenário, TC-012.583/2011-1, 
rel. Min. Raimundo Carreiro, 13.07.2011. 

PLENÁRIO É ilegal a exigência de certificação PBQP-H para o fim 
de qualificação técnica, a qual, contudo, pode ser utilizada para 
pontuação técnica Em auditoria realizada no Departamento 
Penitenciário Nacional – (Depen), na Caixa Econômica Federal – 
(CEF) e no Governo do Estado do Acre, o Tribunal detectou 
indícios de irregularidades na realização da concorrência 
destinada à contratação da obra de construção da segunda etapa 
da Penitenciária de Senador Guiomard/AC, dentre elas, a 
exigência, para o fim de cumprimento de requisito de qualificação 
técnica por parte das licitantes, de apresentação de certificado 
que comprovasse a adequação das empresas ao Programa 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), 
Nível B. Para a unidade técnica responsável pelo processo, a 
exigência em questão, a determinar quem participaria das 
próximas etapas do certame “não possui amparo legal e contraria 
jurisprudência desta Corte, visto que não se enquadra nos 
quesitos estabelecidos pelos arts. 27 a 33 da Lei n. 8.666/1993”. 
Destacou, ainda, a partir de jurisprudência anterior do Tribunal, 
que o “processo de certificação, tanto da série ISO, como do aqui 
tratado PBQP-H, envolve a assunção de custos por parte da 
empresa a ser certificada, tais como os de consultoria e 
modificação de processos produtivos, o que poderia representar 
fator impeditivo à participação no Programa ou, pelo menos, 
restritivo. E não só isso: o próprio tempo necessário para obter a 
certificação pode configurar obstáculo à participação em 
licitações, cujos prazos, como se sabe, normalmente são exíguos”. 
A unidade técnica refutou, ainda, o argumento pelos 
responsáveis de que a exigência deveria ser admitida, uma vez 
estar estabelecida no Decreto Estadual 10.176/2004, em que o 
Estado do Acre aderiu ao PBQP-H e passou a exigir a sua inserção 
nas licitações de obras da administração direta e indireta 
estaduais. Mesmo com informação dos gestores estaduais de que 
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existiria acordo entre o Estado do Acre e outras entidades, como 
a CEF, a Federação das Indústrias do Estado do Acre - (Fieac), o 
Sindicato da Indústria de Construção Civil do Acre - (Sinduscon) e 
o Sindicato dos Pequenos e Médios Empreiteiros da Construção 
Civil - (Sipecon), em que ficou estabelecido, a partir de 2004, que 
deveria ser exigido das empresas de construção civil o termo de 
adesão ao PBQP-H, para a unidade técnica, mais uma vez 
amparada na jurisprudência do TCU, “a Constituição Federal 
atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre 
normas gerais de licitação e contratação e, nesse sentido, não 
pode uma norma estadual estabelecer condições conflitantes 
com a Lei Federal”. A única possibilidade de exigência de 
certificação PBQP-H então, ainda consoante a unidade técnica, 
seria para o fim de pontuação técnica, o que não ocorreu, na 
espécie. Em face da situação, propôs a audiência do Secretario de 
Infraestrutura e Obras Públicas do Estado do Acre, para que 
prestasse esclarecimentos a respeito deste e de outros fatos. 
Todavia, o relator manifestou-se contrariamente à oitiva da 
autoridade estadual quanto a esse assunto, por considerar que a 
conduta não seria reprovável o suficiente para tanto, uma vez que 
amparada em norma estadual, levando à presunção de que assim 
agira em tentativa de manter-se adstrito à ordem jurídica. 
Contudo, concluiu o relator que a não realização da audiência não 
descaracterizaria a irregularidade e por essa razão propôs a 
cientificação da Secretária de Infraestrutura e Obras Públicas do 
Estado do Acre para que não a repita em licitações futuras. Nos 
termos do voto do relator, o Plenário manifestou sua anuência. 
Precedentes citados: Acórdãos nos 1107/2006, 1291/2007, 
2656/2007, 608/2008, 107/2009, 381/2009, todos do Plenário. 

Acórdão nº 492/2011-Plenário, TC-000.282/2010-3, 
rel. Min-Subst. Marcos Bemquerer Costa, 
23.02.2011. 

 

Auditoria realizada na Secretaria Executiva do Ministério das 
Cidades – (MICI), na Caixa Econômica Federal – (CEF), na 
Secretaria de Obras do Distrito Federal e na Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, teve como 
objetivo analisar a aplicação de recursos federais nas obras de 
construção de 429 unidades habitacionais unifamiliares em 
Brasília/DF, vinculadas ao Contrato de Repasse n. 227.245- 
44/2007, firmado entre a União e o Governo do Distrito Federal, 
com a finalidade de transferência de recursos financeiros para a 
urbanização da Vila Dnocs, em Sobradinho/DF. Dentre as 
potenciais irregularidades apontadas pela equipe de auditoria, 
constou a exigência de “Certificado do Nível A emitido pelo 
Governo do DF – Edificações” (com certificação de qualidade 
PBQP-H) no edital da Concorrência 60/2008, realizada pela 
Novacap. A esse respeito, os responsáveis pela irregularidade 
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invocaram o artigo 9º do Decreto Distrital n. 21.681/2000, 
segundo o qual “as administrações direta e indireta do Distrito 
Federal, que assinarem o Termo de Adesão, inserirão em suas 
licitações de obras, projetos e serviços de engenharia exigências 
relativas à demonstração da qualidade de produtos e serviços, 
conforme os critérios nacionais do PBQP-H”. Todavia, o relator 
entendeu não haver respaldo legal para tanto, pois, apesar da 
existência do normativo distrital informado, “não se pode olvidar 
que a Constituição Federal atribuiu à União a competência 
privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e 
contratação e, nesse sentido, não pode uma norma distrital 
estabelecer condições conflitantes com a Lei Federal”. Nesse 
quadro, enfatizou ser firme a jurisprudência do TCU “quanto à 
ilegalidade da exigência de apresentação de certificação de 
qualidade como requisito de habilitação em procedimentos 
licitatórios, aceitando apenas a possibilidade da sua previsão no 
edital como critério de pontuação técnica”. Por conseguinte, 
propôs, e o Plenário anuiu, que fosse expedida determinação ao 
Governo do Distrito Federal para que, em licitações futuras, não 
inclua exigência de apresentação de Certificado Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade de Habitat – PBQPH como critério de 
habilitação, sob pena de aplicação da multa. Precedente citado: 
Acórdão nº 1.107/2006 – Plenário. 

Portanto, qualquer exigência que não disponha de motivação técnica/jurídica 
suficiente a justificar a restrição, torna-se ilegal e abusiva. 

 Ou seja, tais exigências desabordam do mínimo razoável admitido à legislação, 
doutrina e ampla jurisprudência acerca da matéria, devendo a mesma ser retirada. 

AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 

 Diante de todo o exposto, REQUER a imediata suspensão do processo de forma 
a possibilitar a revisão do item supra referidos, de forma a ser excluída a exigência 
contida no item 9.2.3.11, possibilitando assim a manutenção da lisura e legalidade do 
certame. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Palmas-TO, 27 de janeiro de 2021. 

 
 
 

____________________________________________ 
WELBER GUEDES DE MORAIS 

RESPONSAVEL  

BRASIL PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
CNPJ: 18.033.786/0002-90 
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