
                                                                                                        

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

   

   

     

     

   

 

Pregão Eletrônico nº 45/2021 

 

 

                     A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 

21.997.155/0001-14, por intermédio de seu (a) representante legal o (a) Senhor (a) Marina Nova 

da Costa Mendes, portador (a) da Carteira de Identidade n° 2117819 – SSPDF e do CPF n° 

007.399.241-09, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro 

nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, bem como nos parágrafos 2º e 3º do artigo 41 

da Lei nº. 8.666 de 1993, apresentar: 

 

IMPUGNAÇÃO A EDITAL 

pelas razões de fato e de direito que passa a expor, rogando, pois, se digne Vossa Senhoria a 

receber e processar a mesma na forma da Lei. 

A presente impugnação pretende AMPLIAR A OFERTA DE SOLUÇÕES PARA 

ESTA ENTIDADE e, assim, afastar do presente procedimento licitatório tudo que for feito 

em extrapolação ao disposto na Lei nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e suas 

alterações posteriores, mas que também contrasta com entendimento consolidado do 

Tribunal de Contas da União - TCU em suas decisões.  

 

1) PRELIMINARMENTE 

De acordo com o disposto no item 4 do edital de licitação, a parte interessada 

em impugnar o instrumento convocatório deve fazê-lo em até 3 (três) dias úteis antes da 

sessão pública.  

 

Sobre a contagem do prazo, a fim de não restar qualquer dúvida, esta 

empresa remete à Decisão n. 1.871/2005 do Tribunal de Contas da União – TCU: 



                                                                                                        

 

23. A controvérsia, como salientado na instrução anterior dos autos, reside pois na 

interpretação que se dá a expressão 'até dois dias úteis antes'. A solução deve ser buscada 

na Lei n.º 8.666/93, aplicável subsidiariamente às licitações na modalidade Pregão, que, no 

caput do art. 110, estabelece o seguinte: 

'Art. 110 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário.' (grifamos) 

24. No caso vertente, aplicando-se o art. 110 da Lei de Licitações, é evidente que o dia do 

recebimento da proposta (10/8/2005) deve ser considerado na contagem do prazo. Desta 

forma, assiste razão à empresa representante, já que não paira qualquer dúvida de que 

eventuais impugnações poderiam ter sido apresentadas até (inclusive) o dia 8/8/2005. 

 

Portanto, cumprido o referido prazo, é tempestiva a presente manifestação. 

 

2) DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

De início, registra-se que não é intuito desta empresa impedir ou 

simplesmente atrapalhar o normal trâmite do certame em tela, nem mesmo trazer dúvidas 

acerca do trabalho exercido por esta respeitosa entidade, ou questionar sem fundamentos 

suas decisões. 

 

Com efeito, é corolário das contratações públicas que o certame priorize a 

finalidade pela qual foi criado, ou seja, ampliar a competitividade em busca do melhor 

resultado para a Administração e buscar aquilo que, de fato, lhe é mais vantajoso.  

 

Desse modo, qualquer tipo de exigência editalícia que viole os limites 

estabelecidos pela legislação é, consequentemente, instrumento de indevida restrição à 

liberdade de participação em certames licitatórios e desvio de igualdade entre os 

interessados. 



                                                                                                        

No caso em análise, o edital de licitação estabelece como requisitos de 

Qualificação Econômico-Financeira, dentre outros, os seguintes: 

 

f) Certidão de interior teor contendo os dados de movimentação e arquivamento da da 

licitante interessada em participar desse referido certame, juntamente com a certidão 

Simplificada e específica, de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do 

domicílio ou sede da empresa licitante, datados dos últimos 30 (trinta) dias, exceto para as 

empresas classificadas como MEI. 

 

Resta saber se tais exigências possuem o necessário amparo legal. Para 

tanto, cumpre esclarecer que os requisitos de habilitação, definidos nos artigos 28 a 31 da 

Lei nº 8.666/93, constituem rol taxativo. 

 

Nesse contexto, somente são aceitáveis os requisitos expressamente 

previstos na Lei nº 8.666/93. Em outros termos, qualquer exigência que extrapole os 

limites definidos nos artigos acima citados configura medida ilegal. 

 

Sobre a qualificação econômico-financeira, assim estabelece o art. 31: 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 

desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

 

Como se observa, o rol taxativo acima não prevê a apresentação de 

quaisquer certidões emitidas pela Junta Comercial. Portanto, a solicitação de documentos 



                                                                                                        

não contemplados na Lei nº 8.666/93 viola o princípio da legalidade e gera nulidade ao 

certame. 

 

O caso em tela chama especial atenção, haja vista que a jurisprudência sobre 

o tema é pacífica e de longa data, senão vejamos: 

  

É indevida a exigência de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado 

sede do licitante, por não estar prevista no art. 28 da Lei 8.666/1993. 

Acórdão 7856/2012 – 2ª Câmara – Relator Ministro Aroldo Cedraz. 

  

Certidão simplificada de Junta Comercial estadual não substitui os documentos exigidos para 

a habilitação jurídica dos licitantes, uma vez que a possibilidade para permuta documental 

deve estar prevista em lei, tal como ocorre com o registro cadastral emitido por órgão ou 

entidade pública, nos termos do art. 32, § 3º, da Lei 8.666/1993. 

Acórdão 1778/2015 – Plenário – Relator Ministro Benjamin Zymler.  

 

c) dar ciência ao município de Coaraci- BA de que a não aceitação de documentos 

autenticados digitalmente por cartórios competentes, encaminhados por licitantes, contraria 

o disposto art. 32 da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei 8.883/94; e de que (b) a 

exigência de apresentação de Certidão Simplificada da Juceb, com prazo de emissão não 

superior a 30 dias da data da abertura do certame, como condição para a habilitação de 

licitantes, contraria o disposto no § 5º, art 30, da mesma Lei; 

Acórdão de Relação 1784/2016 – 1ª Câmara. 

 

9.4. informar ao município de Gongogi-BA as seguintes ocorrências na Tomada de Preços 

001/2017, de modo a prevenir irregularidades em futuros certames: 

9.4.5. exigência de Certidão Simplificada da Junta Comercial, contida no item 4.2 do edital, 

o que afronta o disposto no art. 27 da Lei 8.666/1993; 

Acórdão 2365/17 – Plenário. 

 

Muito recentemente, o TCU reafirmou a taxatividade do rol de requisitos de 

habilitação, a saber: 

 

1.7.1.1. a exigência de comprovação de regularidade das licitantes junto às 

agências de transportes estaduais e municipais para efeito de habilitação, 

contrariando o art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993, ao extrapolar o rol taxativo dos 

requisitos de habilitação, além de restringir a tender a competitividade do 

certame - Acórdão 1423/2021 – 2ª Câmara. 

 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%252a/NUMACORDAO%253A7856%2520ANOACORDAO%253A2012/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%252a/NUMACORDAO%253A1778%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1/false
https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogado=10698970


                                                                                                        

Outrossim, a certidão de inteiro teor, prevista na alínea “f” do item 6.3.2.3 

do edital de licitação, impõe elevado custo para as empresas participantes, por se tratar 

de documento cujo valor cobrado pela Junta Comercial é de aproximadamente R$ 740,00 

(setecentos e quarenta reais). 

 

Sem embargo, o TCU também já se manifestou de forma contrária a 

exigências que resultem em ônus desnecessário às licitantes, mormente quando se fala 

em requisito ilegal, a saber: 

 

É vedada a inclusão, em editais de licitação, de exigências não previstas em lei, 

que tragam ônus desnecessários para os participantes ou restrinjam o caráter 

competitivo do certame. 

Acórdão 533/2011 – Plenário. 

 

A toda evidência, é inquestionável a ilegalidade perpetrada pela Prefeitura 

Municipal de Castanhal/PA. 

 

3) DA CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pugna-se pelo recebimento, análise e admissão 

desta impugnação, para que o Edital seja retificado a partir da exclusão de 

qualquer exigência restritiva à competição, qual seja a apresentação de 

certidão de inteiro teor, posto que se torna uma exigência ilegal quando gera 

custos adicionais ao licitante.  

 

Subsidiariamente, pedimos que tais documentos, caso sejam necessários à 

prestação do serviço para a Administração, sejam requisitados apenas ao licitante 

vencedor, vez que gera custos desnecessários não podendo ser solicitadas a 

todos os licitantes como critério de participação no certame. 

 



                                                                                                        

Caso não entenda pela adequação do resultado, requeremos desde já a 

apresentação dos fundamentos legais que embasarem a decisão administrativa, os quais 

serão levados ao conhecimento dos Órgão de Controle, em especial o Tribunal de Contas. 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

 

Brasília/DF, 15 de junho de 2021. 

 

  

 

 

MARINA NOVA DA COSTA MENDES 

DIRETORA 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

 

DECISÃO DA PREGOEIRA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021/6/7278 

SRP PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

I - DO RELATÓRIO 

Trata-se da Licitação por Sistema de Registro de Preço Originário de Pregão 

Eletrônico n° 045/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de equipamento de informática, destinado ao atendimento das diversas 

secretarias/fundos municipais e o instituto de previdência do município de castanhal/PA, 

por um período de 12 (doze) meses. 

Assim, publicado o instrumento convocatório, houve impugnação ao edital para 

o Processo de Licitação por Sistema de Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico 

em epígrafe, formulado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, Pessoa 

Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-14, sediada a Travessa 

ST SHCGN CLR 705 Bloco: E, S/N Loja 08 Parte BV, Bairro: ASA NORTE, CEP: 70.730-555, 

Brasília - DF, nos termos do art. 41, §2º da Lei 8.666/93.    

II - DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, cumprinos esclarecer que a impugnante fundamenta suas 

alterações de tempestividade no art. 24, da Lei n° 10.024/2019, o qual prevê o prazo de 3 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

 

(três) dias úteis antes da abertura da sessão pública como data limite para o licitante 

impugnar edital de licitação, senão vejamos: 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública 

Sendo assim, o prazo final para apresentar eventuais impugnações seria dia 

16/06/2021, considerando que a data da licitação está prevista para o dia 21/06/2021. 

O pedido de Impugnação enviado por email tempestivamente pela empresa 

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA no dia 15/06/2021, conforme depreende da 

própria peça de impugnação em comento que foi RECEBIDA data de 16/06/2021. 

 

III - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

A Empresa impugnante alega que há violação aos princípios da legalidade, 

razoabilidade e ampla participação na forma legal da legislação vinte, ao cobrar as certidões 

referente ao item 6.3.2.3 f’ do edital, abaixo mencionada: 

f) Certidão de interior teor contendo os dados de movimentação e 

arquivamento da da licitante interessada em participar desse referido certame, 

juntamente com a certidão Simplificada e específica, de todos os atos 

averbados, emitida pela junta comercial do domicílio ou sede da empresa 

licitante, datados dos últimos 30 (trinta) dias, exceto para as empresas 

classificadas como MEI. 

 

IV - DA ANÁLISE DO MÉRITO 

Em pese a impugnação, a empresa em peça recursal aduz que há que há 

violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e ampla participação na forma legal da 

legislação vigente. 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

 

Vejamos, da análise dos itens referentes qualificação econômico-financeira pode-se 

vislumbrar que a intenção foi exatamente estabelecer regras suficientes a comprovação de 

boa situação financeira da empresa, de forma objetiva dentro dos padrões de normalidades 

aceitáveis na legislação. 

É cediço que o edital, como lei do certame, vincula ambas as partes e, por esse 

motivo, a Administração não pode afastar-se da linha que traçou para a realização do 

certame, ficando adstrita às regras que estabeleceu. Trata-se do princípio do instrumento 

convocatório, claramente definido no art. 41 da Lei nº 8.666/93. 

 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
 

 Justamente por conhecer esta norma legal e o dever de cumpri-la, é que a Administração 

Pública obedece a todas as regras editalícias, no fiel cumprimento ao princípio da 

Legalidade. Nesse sentido, não pode deixar de cumprir o estabelecido no item 6.3.2.3 – 

QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA em seu subitem “f,”. 

 Cumpre esclarecer também que, na fase interna do certame, a Administração procedeu 

os estudos detalhados sobre a habilitação dos licitantes, características do objeto, modo de 

comercialização e preços praticados no mercado, a fim de delimitar os procedimentos que 

serão desenvolvidos na licitação, portanto, necessária e pertinente a exigência e as 

especificações previstas no edital. 

Por fim, mister se faz recordar que os atos da Administração Pública são calcados no 

princípio da moralidade (art. 37 da Constituição Federal), o qual é basilar, posto que 

constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. A Prefeitura 

Municipal, por meio de seu Pregoeiro, busca sempre dar aos seus procedimentos licitatórios 

a lisura essencial à excelência do serviço público. 

Deste modo, não se vislumbra que a exigência da capacidade econômico-financeira 

restringe a competição. 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

 

 

V - DA DECISÃO 

Diante de todo exposto acima, mediante total conformidade com a legislação 

vigente e o entendimento dos tribunais superiores, não acolhemos o pedido de impugnação 

apresentado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, de modo que 

devem ser mantidas as condições do edital. 

Castanhal - PA, 18 de junho de 2021 

 

 

 

Antonia Tassila Farias de Araújo 
Pregoeira 

ANTONIA TASSILA 
FARIAS DE 
ARAUJO:00213157284

Assinado de forma digital por 
ANTONIA TASSILA FARIAS DE 
ARAUJO:00213157284 
Dados: 2021.06.18 08:35:46 -03'00'



14/07/2021 E-mail de Prefeitura Municipal de Castanhal - RES: IMPUGNAÇÃO PE 45/2021 (OP- 12875)

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=bbda82229e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1702864042013365088&simpl=msg-f%3A1702864… 1/2

Secretaria De Licitação <pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br>

RES: IMPUGNAÇÃO PE 45/2021 (OP- 12875) 
2 mensagens

Vixbot_Edital <edital@vixbot.com.br> 17 de junho de 2021 21:54
Para: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br

Prezados (as), boa noite.

 

Solicito resposta à impugnação feita de modo tempestiva na data de 15/06/2021, conforme consta em histórico.

 

Atenciosamente,

 

Departamento de Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br 

 

  Imprima com responsabilidade, preserve o meio  ambiente !!!

 

De: Vixbot_Edital <edital@vixbot.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 15 de junho de 2021 16:38 
Para: 'pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br' <pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br> 
Assunto: IMPUGNAÇÃO PE 45/2021 (OP- 12875)

 

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Edital Pregão Eletrônico nº. 45/2021

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-
14, por intermédio de seu (a) representante legal o (a) Senhor (a) Marina Nova da Costa
Mendes, portador (a) da Carteira de Identidade n° 2117819 – SSPDF e do CPF n°
007.399.241-09, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, de acordo com a
legislação vigente em consonância com o edital supracitado, apresentar a presente
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL (em anexo).

Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 

mailto:edital@vixbot.com.br
http://www.vixbot.com.br/
mailto:edital@vixbot.com.br
mailto:pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br
mailto:pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br
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Atenciosamente,

 

 

Departamento de Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br 

 

  Imprima com responsabilidade, preserve o meio  ambiente !!!

 

Secretaria De Licitação <pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br> 18 de junho de 2021 08:36
Para: Vixbot_Edital <edital@vixbot.com.br>

Bom dia 

segue resposta de solicitação de impugnação.

Tassila Araujo
Pregoeira
[Texto das mensagens anteriores oculto]

DECISÃO PREGOEIRA VIXBDT.pdf 
241K
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