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Ref.: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84-2015-07-27 

Licitação Nº BB: 595550, do Banco do Brasil 
 

 

FORMAV TRANSPORTE DE VALORES LTDA, estabelecida na Rua Antônio 

Raposo P. 11 / Av. Antônio Raposo, N°. 567 - B, Cutrim Anil, CEP 65045-

215, São Luís Maranhão, com contrato social, devidamente registrado e 

arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob N1RE 

21200735109 em sessão de 21.02.2011, CNPJ-MF n . 13.284.866/0001-1, 

vem à respeitável presença de V. Sª, através de seu representante legal 

MARCO TÚLIO FERREIRA LEITE FERNANDES, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador(a) do CPF nº 018.852.623-45, Cédula de Identidade nº 

16849372001-2, SSP/MA,, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 

8666/93, em tempo hábil, à presença de ( Vossa Excelência ou Vossa 

Senhoria )  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 

 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação 

supramencionada, adquiriu o respectivo Edital, conforme documento 

junto. 

 



 

 

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

se a mesma com a exigência formulada no item nº6.1.4  do anexo I lote 

2 que vem assim redacionada: 

 

“6.1.4 A Empresa deverá fornecer a documentação prevista no Anexo 1-A. ” 

 

Sucede que, tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às 

normas que regem o procedimento licitatório, como à frente será 

demonstrado. 

 

 

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 para 

que na fase de habilitação  apresente-se  todos os documentos do  

ANEXO 1 –A, 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. 

 

Além disso,alei de licitações (Lei nº 8666/93) é taxativa ao dispor que 

apenas será exigido dos licitantes o rol de documentos previstos em  seu 

art. 27 da Lei nº 8666/93 na fase de habilitação, sendo ato administrativo 

vinculado aos ditames dos art. 27 a 31 da citada lei, não podendo a 

administração expandir os documentos exigidos em sede de 

habilitação.   

 



Sobre essa questão, é vasta a jurisprudência em todas as cortes do país, 

sem exceção, para que nos instrumentos convocatórios se abstenham 

de exigir, para habilitação em processo licitatório, documentos além 

daqueles previstos nos art. 28 a 31 da lei 8.666/93, o que caracteriza 

restrição ao caráter competitivo do certame.  

 

Dada a meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item 

apontado, pelo mero cotejo com a letra fria da lei, despiciendo é 

declarar nulo  item 6.1.4 do anexo I do edital. 

 

 

III – DO PEDIDO 

 

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

procedente, com efeito para: 

- declarar-se nulo o item atacado; 

- 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 

 

 São Luís, 12 de agosto de 2015.  

 

 

 

 
__________________________________ 

Marco Túlio Ferreira Leite Fernandes 
Sócio Diretor 

 

 
 


