
 

 

 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

PE Nº 04/2022-PMI 

 

Informo termos recebido o registro de IMPUGNAÇÃO conforme consta no portal de 

compra públicas do Edital Pregão Eletrônico nº PE 04/2022-PMI impetrado pela 

empresa Multi Quadros e Vidros Ltda, nos termos do Edital, “qualquer pessoa, 

inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 2º (segundo) dia 

útil antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo à Pregoeira decidir 

sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”. 

O documento de impugnação não foi anexo, porém, foi registrada uma justificativa, a 

saber: 

A empresa Multi Quadros e Vidros Ltda requer a inclusão de exigência de documentos 

relativos à comprovação de registro do fabricante do produto no cadastro técnico federal 

do IBAMA, acompanhado do respectivo certificado de regularidade válido com chave 

de autenticação. 

 

Resposta: Como é sabido, o rol apresentado nos artigos de 27 a 31 da Lei 8.666/93 é 

exemplificativo, e não taxativo, ou seja, a administração no uso de sua 

discricionariedade pode exigir todos ou não, pelo que vai depender da conveniência de 

cada processo licitatório. Em decorrência da não exigência do certificado de 

regularidade do IBAMA no Edital por parte da Comissão de Pregão não afronta o 

princípio da legalidade, nem muito menos a garantia da futura execução/entrega do 

fornecimento/serviço, como quer fazer crê a Impugnante. 

Merece destacar, que a Administração Pública tem a prerrogativa de se valer de todos 

os elementos de caráter econômico-financeiro previstos nos Artigos 27 a 31 da Lei 

8.666/93, mas no sentido de que lhe é facultada a exigência destes, e não obrigatória. 

Diante disso, não se poderia admitir outra interpretação senão a ora esposada, restando, 

portanto, o reconhecimento da falta de amparo fático-jurídico da impugnante quanto à 

necessidade de exigência de todos os elementos contidos no artigo 31 da Lei 8.666/93, 

serão exigidos para fins habilitatorios os documentos constantes no referido edital de 

licitação ora impugnado. 

Opino por negar provimento. 

 

A resposta da Impugnação e/ou esclarecimentos aderem ao edital e seus anexos tal 

como se dele fizerem parte, vinculando a administração e os licitantes. 

 

  Itupiranga - PA, 09 de março de 2022. 

 

 

                        Alice de Souza Damaceno 

                Pregoeira 
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