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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
DO SESI/SENAI/PB 

 
 
 
 
Pregão Eletrônico nº 058/2020 
Processo Administrativo SESI nº 056/2020 
Processo Administrativo SENAI nº 062/2020 
 
 
 
A TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 02.654.191/0001-30, com 
sede na Avenida Euclides Miragaia, 2627, Jardim Jussara Maria, Birigui/SP, vem através desta, por 
meio de sua Representante Legal Sra. Daniele Aparecida Montanholi Francisco, RG nº 47.357.742-2, 
e CPF nº 395.328.088-09, com fundamento no Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993, vem por esta 
interpor IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 
 
 
DOS FATOS 
 
O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional da Paraíba e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, Departamento Regional da Paraíba, publicaram o edital do Pregão 
Eletrônico nº 058/2020 com vistas à Aquisição de Material Elétrico destinado às unidades do 
SESI/SENAI e o mesmo foi solicitado no dia 03 de dezembro de 2020 pela empresa subscritora. 
 
Ocorre que da análise do edital verificou-se que o o item 5.3 “n” do Edital solicita o seguinte:  
 

Apresentar atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que prestou 
serviços iguais ou semelhantes aos ora licitados, comprovando aptidão 
para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
da licitação, devidamente assinado com firma reconhecida em 
cartório; [grifo nosso].  

 
Vejamos que a Lei nº 16.726 de 2018 foi sancionada com o intuito de desburocratizar os 
procedimentos relativos à obtenção de serviços ou requerimentos, por este motivo foi solicitado 
esclarecimento do referido item e a resposta foi elaborada pela senhora Ariana Almeida Gonzaga,  
Pregoeira da CPL para o e-mail licitacao4@tecaut.com.br: 
 

“Os documentos deverão cumprir com o estabelecido no Edital, ou 
seja, deverão ter assinatura com firma reconhecida em cartório e 
autenticação.” 
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Diante dos fatoss, deve ser analisada a respectiva impugnação do edital publicado, conforme será 
demonstrado adiante. 
 
DO DIREITO 
 
1. DO PRAZO LEGAL PARA JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
O respectivo edital de licitação deve prever o prazo para julgamento das impugnações interpostas 
em consonância com o prazo previsto na legislação pátria. 
O Artigo 41 da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê em seu § 2º o prazo legal para 
interposição da impugnação pelo licitante, in verbis: 
 

“Artigo 41. 
... 
§ 2º - 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 em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. “ 

 
Assim podemos ver que a legislação é omissa em afirmar o prazo de julgamento desta impugnação 
realizada pelo licitante acima qualificado, devendo ser aplicado o prazo previsto no parágrafo 
anterior que assim dispõe: 
 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar 
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1º do art. 113. (grifo acrescentado) 

 
Assim podemos verificar que o prazo previsto no item 9.1.1 do edital de licitação está destoando da 
Legislação Federal concernente ao assunto, haja vista que tal disposição do edital fixa o prazo para 
julgamento das impugnações apresentadas em 24 (horas) a partir da protocolização do pedido, o 
que não pode prosperar, pois o prazo legal é de 3 (três) dias úteis. 
 
Portanto, deve ser corrigido tal prazo disposto no edital, com a devida retificação do mesmo, bem 
como este prazo seja aplicável a presente impugnação. 
 
2. DO RECONHECIMENTO DE FIRMA 
 
Em decorrência da fé pública inerente aos documentos emitidos pelos servidores públicos no 
exercício de suas funções, nenhum dos atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público 
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para a licitante, possui reconhecimento de firma em cartório, o que seria dispensável pelo já 
alegado.  
 
Ademais, para cumprir as solicitações dos licitantes vencedores em certames públicos, seria 
deveras custoso que os Órgãos Públicos precisassem dispor de parte de recursos de seu orçamento 
para o pagamento das custas cartorárias ou, dispensar de determinado tempo para realizar as 
diligências necessárias ao reconhecimento de firma e autenticação digital. A mesma lei trouxe a 
possibilidade de que aquele que apresenta documento público possa apresentar declaração no 
mesmo sentido e que em caso de declaração falsa, o emissor da declaração, interessado, estará 
sujeito a responder na esfera cível e criminal por emitir declaração falsa. 
 
O §5º do art. 30 da Lei das Licitações veda expressamente exigências não previstas em lei, que 
inibam a participação na licitação. Jurisprudência uniforme desta Corte de Contas é no sentido de 
que quaisquer exigências especiais de habilitação devem estar previstas na lei de licitações e 
justificadas no processo, sob pena de serem consideradas restritivas à competitividade do certame. 
A mesma lei prevê a possibilidade de solicitação de atestado de capacidade técnica, porém nada 
menciona acerca da obrigatoriedade de reconhecimento de firma no documento. 
 
Neste sentido, o Tribunal de Contas da União se manifestou a respeito: 
 

27. Quanto à exigência de atestados de capacidade técnica com 
reconhecimento de firma em documentos necessários à habilitação 
(itens 9.5.2. e 9.5.3), esse tema é tratado no art. 32 da Lei 8.666/93, 
com redação dada pela Lei 8.883/94, que diz que documentos 
necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. Entretanto a jurisprudência do TCU é no sentido de que a 
exigência de documentação com firma reconhecida em cartório 
restringe a competitividade das licitações e somente é justificável em 
caso de dúvida da autenticidade da assinatura e desde que haja 
previsão no edital (Acórdão 604/2015-Plenário). 
28. Assim, a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à 
competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de 
documentação com firma reconhecida em cartório, conforme Acórdão 
291/2014 – Plenário. 
 

 
Tal solicitação impediria a habilitação da impugnante no certame por mero requerimento 
burocrático e contrário à atual estrutura dos procedimentos licitatórios. Portanto, diante do 
exposto deve ser corrigido o edital elaborado para a respectiva licitação. 
 
DO PEDIDO 
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Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria a retificação do edital licitatório para previsão de prazo de 
3 (três) dias úteis para julgamento das impugnações dirigidas em face ao edital publicado. 
 
 
Nestes termos, 
Aguarda deferimento. 
 

 
Birigui, 07 de Dezembro de 2020. 

 
 


