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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Altamira/PA, 31 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Ilmo. Srª. Fabiana Elbi Rodrigues Nunes 

Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Altamira 

 

 

 

 

 

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 004/2022/SRP 

 

CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº  02.600.407/0001-85, com sede na Rodovia Transamazônica, 

Km04, S/N, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99217-8915, e-mail: 

wcarvalho@clnet.eng.br , na cidade de Altamira, estado de Pará, por seu 

representante legal infra assinado Norma Aparecida Abucater Lorenzoni, Inscrita no 

CPF nº 223.970.272-91, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em 

tempo hábil, à presença de Vossa Excelência a fim de: 

 

 

 

I M P U G N A R 

 

Os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na 

conformidade seguinte: 

 

I – DOS FATOS 

 

 

Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma 

com a exigência formulada no item nº 10.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E 

ATENDIMENTO PREVISTOS EM LEI ESPECIAL que vem assim redacionada: 

 

b) A qualificação técnica do licitante deve ser comprovada da seguinte maneira 

b.1) Comprovação da capacidade técnico-operacional, através da apresentação de um ou mais 

atestado, sendo Registrados em òrgão competente, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, com a respectiva comprovação de registro no CREA, 

mailto:wcarvalho@clnet.eng.br


 2 

PARA COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E 

COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICAS AO OBJETO DA LICITAÇÃO E RELATIVOS À 

ÁREA URBANA, envolvendo as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do 

objeto da licitação, conforme abaixo: 

*As parcelas de maior relevância para fins deste processo serão: 

1. Conservação e Manutenção de Vias = 22.000,00 m²; 

2. Construção de Vias = 10.000,00 m; 

3. Remendo de pavimento em C.B.U.Q. (Tapa-Buraco) = 2640.00 ton; 

4. Revestimento ou recapeamento em C.B.U.Q. = 10.987 ton; 

5. Fresagem de pavimento asfáltico, profundidade até 5 cm. = 9600.000 m²; 

6. Reciclagem de pavimento com adição de cimento = 1920,00 m³. 

7. Fornecimento, transporte, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado PA-1 

= 5.000 m. 

. 

Os item destacados estão sendo considerado a parcela em 100% (cem por cento do 

quantitativo constante na planilha orçamentária. 

 

Tal solicitação é ilícita a exigência determinada pela Lei, onde é permitido solicitar 

o limite de até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo constante na planilha 

orçamentária para comprovação da capacidade técnica. 

 

Inclusive, registre-se que, recentemente, tais parâmetros técnicos foram 

contemplados em texto de lei propriamente dita na Nova Lei de Licitações, no 

último dia 1º de abril do corrente ano, e que já se encontra em vigência e em 

período de transição, ao passo que o art. 67 da Lei n.º 14.133/2021 vir a contemplar 

exatamente os percentuais já normatizados, confira-se: 

 

 
Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-

profissional e técnico operacional será restrita a: 
[omissis] 

I – Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 

profissional competente, quando for o caso, que demonstrem 

capacidade operacional na execução de serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 

bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º 

do art. 88 desta Lei; 
[omissis] 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior 

relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim 

consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 

4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste 

artigo, será admitida a exigência de atestados com 

quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 
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cento) das parcelas de que trata o referido 

parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais 

específicos relativas aos atestados. [grifos nossos]. 

 

 

II – DA ILEGALIDADE 

 

De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, 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 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; 

  

Ora, na medida que o indigitado item do Edital está a exigir  que a solicitação do 

atestado na qualificação técnica em 100% (cem por cento) do quantitativo em 

planilha orçamentária, não resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita 

consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter 

competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. 

 

Como se não bastasse, o item objurgado, fere igualmente o princípio da isonomia 

consagrado no inc. I, do art. 5º, da Constituição Federal. 

 

Dada a meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado, pelo 

mero cotejo com a letra fria da lei, despiciendo é arrostar cometimentos doutrinários 

ou o posicionamento de nossos Pretórios. 

 

 

III – DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, 

com efeito para: 

 

 

 

- declarar-se nulo o item atacado; 
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- determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-

se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

Altamira/PA, 31 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

Norma Aparecida Abucater Lorenzoni 

CPF nº 223.970.272-91 

CONSTRUTORA LORENZONI LTDA 

CNPJ 02.600.407/0001-85 
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