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INFORMAÇÕES LICITANTE  

RAZÃO SOCIAL: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI  

TELEFONE: 68 99210 - 8043 

CNPJ: 23.044.736/0001-67 

EMAIL: licitacaoatlas@gmail.com 

 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO  

OBJETO:  Execução de obra de reforma e melhorias nos centros de atividades do 

SESI/DR-PB: Anna Elizabeth Lundgren, João Úrsulo Ribeiro Coutinho e Pedro 

Franciscano do Amaral 

 DATA: 29/06/2021  
HORA:  

TIPO: Menor Preço Global.  

CONCORRÊNCIA 05/2021 

Orçado no valor de:   LOTE 1 : 109.083,28(CENTO E NOVE MIL E OITENTA E 

TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) LOTE 2: 299.890,66 (DUZENTOS E 

NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS 

CENTAVOS) e LOTE 3: 278.892,82 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL 

OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) 

 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente,  

 

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, por seu representante legal que infra assina esta, 

em conformidade com o edital supramencionado, alicerçados nas disposições do mesmo, 

aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93, bem como o art. 5°, XXXIV, da Constituição 

Federal, interpor PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, pelas razões de fato e de direito adiante 

aduzidas. 

O questionamento que seguirá está alastrado pelos princípios que regem a administração 

pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, 

eficiência, bem como o julgamento objetivo.  

 

Razões do Pedido  

Dos Fatos  
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A Comissão Permanente de Licitação – CPL tornou público a realização de licitação a 

modalidade Concorrência, de acordo com os critérios contidos no edital supracitado, bem como 

seus anexos, que tem como objeto Execução de obra de reforma e melhorias nos Centros de 

Atividades do SESI/DR – PB: Anna Elizabeth Loundgren, João Úrsulo Ribeiro Coutinho e 

Pedro Franciscano do Amaral,  

A empresa Atlas Construção e Comércio Eireli, ao fazer a análise do edital e seus anexos, 

encontrou informidades que precisam ser sanadas, sob pena de trazer a este certame 

desacordo com o que é praticado e pregado pela literalidade da lei que rege esta licitação, qual 

seja, 8.666/93.  

Quando se faz a leitura referente ao item 18.2, cujo qual traremos a redação ipssis litteris: 

18 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA 

18.2 A contratada deverá caucionar em dinheiro, conforme o disposto no 

item 18.1.(grifos nossos) 

 

Desde tão logo se encontra um erro por parte da administração pública, quando apresenta tão 

somente o “Caução” como meio relativo à qualificação econômico-financeira referente a 

garantia da licitação, ora vejamos a o que diz o artigo explicitado no item acima também em 

sua literalidade: 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: 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. 

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 

prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 

contratações de obras, serviços e compras.  

§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia:              

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

II - Seguro-garantia;  

III - fiança bancária. (grifos nossos) 

 

Vejam, nobres julgadores, por mais que caiba a administração pública a autonomia de exigir ou 

não as garantias nas contratações de obas, serviços e compras, compete ao CONTRATADO a 

escolha de qual meio o fará para satisfazer a obrigação. 

Diante do explicitado, requer a impugnação do presente edital por estar em desacordo com a 

literalidade da lei que rege o mesmo, solicitando que seja sanada tão irregularidade por parte da 

administração pública. 
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WILLIAN ALENCAR MOREIRA 

OAB/AC 5073 
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