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REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 22/0023-PG 

 

AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Empresa BRANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 

inscrita no CNPJ no 20.505.553/0001-03, sediada Conjunto Cidade 

Nova VIII, Trav. We 43, n° 382 – Ananindeua – PA, CEP: 67.133-

260, vem por intermédio de seu Sócio/Proprietário que esta 

subscreve, a Sra. Suzely Borges Brandão, portador do CPF n° 

709.416.532-34, vem na forma da legislação vigente em 

conformidade com o Art. 41, § 1o da Lei Federal 8.666/93 C/C Art. 

24 do Decreto Federal n° 10.024/19 e Art. 12 do Decreto n° 

3.555/2000, até Vossa Senhoria, para, tempestivamente, apresentar 

IMPUGNAÇÃO ao Edital da licitação em epígrafe, pelas razões de 

fato e de direito a seguir aduzidas: 
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I – DA TEMPESTIVIDADE: 

 O artigo 41, § 1o, da Lei no 8.666/93, que instituiu normas gerais para os 

procedimentos licitatórios, prescreve que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido 

até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 

prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

 

 Nesse mesmo sentido o Decreto no 3.555/2000, no artigo 12 do seu 

Anexo I, que regulamentou a instituição da Lei no 10.520/2002, a qual trata da modalidade 

licitatória do Pregão, estabeleceu que: “Até dois dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências 

ou impugnar o ato convocatório do pregão.” 

 

 Já o Art. 24 do Decreto Federal n° 10.024/19 que Regulamenta a 

licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica dita que qualquer pessoa poderá 

impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, 

até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

 Quanto ao edital, no item 4, subitem 4.1., consta ali a afirmação de que 

em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para recebimento das propostas. Vejamos: 

 

“4.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou impugnações relativos ao 

presente Edital e Anexos deverão ser formalmente assinados pelo representante 

legal do licitante e encaminhados à Comissão de Licitação do Sesc/PA, contra 

protocolo ou por e-mail no endereço eletrônico cpl@pa.sesc.com.br até 2 (dois) 

dias úteis antes da abertura da Sessão de Disputa de Preços, observando-se os 

prazos e condições aqui previstos e deverá respeitar o horário comercial.” 

(Grifo Nosso) 
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 Uma vez que a data da sessão do Pregão está marcada para ocorrer no dia 

10/05/2022, temos que, conforme o instrumento convocatório, a data limite para 

impugnação ocorrerá em 06/05/2022. Assim, em sendo esta impugnação encaminhada no 

dia 03/05/2022, deve, portanto, ser considerada tempestiva. 

 

II – OBJETO E PREÂMBULO: 

 Conforme edital, subitem 2.1, o objeto desta licitação é de “Contratação 

de pessoa jurídica para limpeza e conservação com fornecimento de material para as 

Unidades Operacionais Escolas Sesc Ananindeua e Castanhal, conforme especificações 

constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital.” 

 

 A licitação em discussão traz cláusulas que, por apresentarem vícios, 

comprometem a disputa, trazendo prejuízos não só aos licitantes, como ao próprio Órgão, 

que fica impedido de analisar ofertas que seriam vantajosas no que se refere à qualidade 

dos serviços apresentados. 

 

 Vícios estes que criam óbice à realização da disputa, por que deixa de 

estabelecer critérios essenciais de qualificação, ferindo dispositivos legais que regem o 

processo licitatório, sobre os quais discorreremos a seguir. 

 

III – DO MÉRITO 

a) Da apresentação de atestados de capacitação técnica. 

 

 É dever da Administração exigir na licitação aquela documentação 

indispensável para execução do contrato e o que for fundamental para verificar a 

idoneidade e a capacidade das licitantes, bem como este, ser apta a executar de forma hábil 

o objeto aqui licitado. 

 

 Ocorre que o rol de documentos previstos na Lei 8.666/93 é exaustivo, 

ou seja, aquilo que não for contemplado na lei não poderá ser exigido, fato este que não 

ocorre com o edital ora representado, ferindo assim o princípio da legalidade restrita. 
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 Ao elaborar-se os requisitos de qualificação técnica, ao contrário dos 

princípios descritos na Lei n° 8.666/93, de forma ímproba o autor do ato convocatório 

pautou-se em desenhar um caleidoscópio de exigências que notoriamente causam 

detrimento irreparável da competitividade, ao frustrar toda uma classe de empresas aptas 

no mercado ao desenvolvimento pleno do objeto licitado, mas que fatalmente não se 

encaixarão na moldura sutilmente construída. 

 

 Reza o Edital de Licitação, em seu Subitem 7.3.1.1. que a empresa deve 

apresentar atestados que comprove que a empresa desenvolveu serviços de limpeza e 

conservação com fornecimento de material, destacamos: 

 

“7.3.1.1. No mínimo 1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da 

empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove que a empresa desenvolveu serviços de limpeza e conservação 

com fornecimento de material, de no mínimo 12 meses.” (Grifo Nosso). 

 

 Pode em alguns casos, a Administração Pública exigir documentos 

decorrentes de legislação especial, desde que esta, em seu texto, nos diga que tal 

documento poderá ser exigido em licitações, além de capacidade técnicas específicas, 

quando se tratando de serviços de alta complexidade. Como informa a Lei das Licitações 

ainda em vigor, no seu rt. 30: 

 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

§ 3°  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior.”  

[...] 

§ 5°  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 

outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação” (Grifo 

Nosso) 
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 No caso deste Instrumento Convocatório, isto não ocorre, pois em nem 

uma legislação apresentada regulamenta que a licitante tenha de apresentar atestados 

“Taxativos” com a descrição do mesmo serviço e material. 

 

 Importante destacarmos que trata-se de uma processo de Concessão de 

Mão de Obra, a qual não se enquadra em serviços de Alta Complexidade, devendo aqui a 

licitante comprovar Capacidade Técnica em já ter administrado / executado serviços 

“Similares”, independente de entrega de material e serviços de Limpeza. 

 

 Tal exigência fere o princípio da isonomia e da competitividade, ao passo 

que somente algumas empresas poderiam participar da licitação, recai que o instrumento 

convocatório procura serviços executados de forma idêntica ao objeto da licitação. 

 

 Tais pareceres já foram objeto de análise pelo Poder Judiciário, sendo 

considerado restritiva a exigência. 

 

“RESTRINGE O NÚMERO DE PARTICIPANTES. ILICITUDE. 

CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME 

NECESSÁRIO  

1. Nos termos do art. 3o, § 1o, inc. I, da Lei de Licitações é vedado aos agentes 

públicos incluir no edital de licitação cláusulas ou condições que restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo da concorrência. 2. Restando demonstrado que 

quem já realizou serviços com 

asfalto convencional está apto a também realizar serviços no qual se faça uso de 

asfalto com borracha ou com polímeros, mostra-se ilegal a exigência de que os 

interessados a participar da concorrência apresentem comprovante de já terem 

realizado serviços de asfalto com borracha ou com 

polímeros, bastando a apresentação de comprovante de já terem realizado 

serviços com asfalto convencional." (Reexame Necessário no 464.605-7, rel. 

Juiz Conv. 2o Grau EDUARDO SARRÃO, v.u., j.09.12.2008).” 
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 Na linha de raciocínio, cumpre destacar que o Tribunal de Contas da 

União tem entendido que é possível a exigência mínima de atestados de capacidade 

técnica, assim como a fixação de quantitativo mínimo nesses atestados até o limite de 50% 

dos quantitativos dos bens ou serviços pretendidos. Contudo, o TCU ressalta que a referida 

exigência deve vir acompanhada de motivos que a justifiquem, senão vejamos: 

 

“Contratação de projetos de obra pública: 1 - É ilícita a exigência de número 

mínimo de atestados de capacidade técnica, assim como a fixação de 

quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% dos quantitativos dos bens 

ou serviços pretendidos, a não ser que a especificidade do objeto recomende o 

estabelecimento de tais requisitos. Representação formulada por empresa 

acusou possíveis irregularidades no edital da Tomada de Preços n. 05/2011, do 

tipo técnica e preço, promovida pelo Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis da 2ª Região – Creci/SP, que tem por objeto a contratação de serviços 

de elaboração de projetos de execução da obra de reforma e adaptação da sede 

da entidade. O relator, em consonância com a unidade técnica, considerou 

configurada ilicitude nos requisitos para demonstração de capacitação técnica 

das licitantes. O edital exigiu a apresentação de dois atestados ou declarações 

de capacidade técnica, devendo, cada um deles, conter “quantitativos mínimos 

de serviços de elaboração de projeto arquitetônico, compatíveis e pertinentes 

com o objeto da licitação (8.000 a 12.000 m²), com área construída não inferior 

a 4.000 m²”. Ressaltou que a jurisprudência do Tribunal aponta no sentido de 

que “a Administração Pública deve se abster de estabelecer número mínimo de 

atestados de capacidade técnica, a não ser que a especificidade do objeto o 

recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar 

devidamente explicitados no processo administrativo da licitação”. Asseverou 

que, no caso concreto, tal circunstância não restou evidenciada. Além disso, a 

citada exigência demandava a comprovação de prévia elaboração de projetos 

para área de cerca de 8.000 m², que é “bem superior ao limite de 50% da área 

construída objeto da licitação”. Também por esse motivo, ao endossar proposta 

do relator, decidiu o Tribunal: I) fixar prazo ao Creci/SP para que adote 

providências com vistas a anular a Tomada de Preços n. 05/2011; II) determinar 

ao Creci/SP que “abstenha-se de exigir número mínimo de atestados de 

capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativo mínimo nesses 

atestados superior a 50% (...) dos quantitativos dos bens e serviços que se 

pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, 
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situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente 

explicitados no processo administrativo da  

licitação”. Precedentes mencionados: Acórdãos ns. 3.157/2004, da 1ª Câmara, 

124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 

1.695/2011, e 737/2012, do Plenário. Acórdão n.º 1.052/2012-Plenário, TC 

004.871/2012-0, rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, 2.5.2012.” 

 

 Com à Luz da Própria Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017 

que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no Anexo VII-A das Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato 

Convocatório no sub item 10.1, in verbis: 

 

“10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação 

técnico-operacional, a Administração poderá exigir do licitante: 

a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em local 

(cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser comprovado 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato; 

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está 

sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na 

execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o 

somatório de atestados; 

c) no caso de contratação de serviços por postos de trabalho: 

c.1.quando o número de postos de trabalho a ser contratado for superior a 40 

(quarenta) postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado 

contrato(s) com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de 

postos de trabalho a serem contratados; 

c.2. quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou 

inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado 

contrato(s) em número de postos equivalentes ao da contratação.” (Negrito 

Nosso) 

 

 Redescrevo também o Acórdão 449/2017 do Plenário do Excelentíssimo 

Senhor Ministro José Múcio Monteiro. 
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“Nas licitações para contratação de serviços continuados com 

dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade 

técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão 

de obra, e não na execução de serviços idênticos aos do objeto 

licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações 

excepcionais.” (Negrito Nosso) 

 

 É conclusivo, nesta toada, que a capacidade técnica para o licitante no 

processo de mão de obra – para este objeto - se dar estritamente ao quantitativo de postos, 

respeitado ao determinante na Instrução Normativa, somando-se ao que é semelhante, ou 

seja, terceirização de mão de obra. 

 

 Assim, torna-se ilegal a exigência do subitem 7.3.1.1., ao exigir atestados 

que comprovem a prestação de serviços de objeto idêntico ao licitado. 

 

 Restringir a participação de empresas através de exigência de 

comprovação de experiência anterior em condições idênticas mascarada em descrição e 

exigência de material seria excluir àqueles que poderiam atender à necessidade da 

Administração, prejudicando a economicidade da contratação e desatendendo também ao 

previsto no art. 37, XXI da Constituição Federal. 

 

 Na lição do mestre Hely Lopes, o princípio da impessoalidade, referido 

na Constituição de 88 (art. 37, caput), nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o 

qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim 

legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como 

objetivo do ato, de forma impessoal. E, Intimamente ligado ao princípio da impessoalidade 

encontra-se o da igualdade, insculpido no preâmbulo da Carta Política de 1988, 

determinando a competição entre os licitantes de forma igualitária, sendo que à 

Administração Pública cabe tratar todos os administrados de forma a impedir favoritismos. 
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 Vale afirmar, não havendo a correta eleição válida ao objeto exato 

descrito, somente estará apto a ser habilitada no presente certame a empresa que já tenha 

prestado o serviço exatamente descrito por cada item, que são muitos e variados, 

ocasionando evidente restrição à participação do certame. 

 

 Além da óbvia violação ao art. 30, inc. I, § 1o da Lei no 8.666/93, não há 

qualquer razão técnica para que se exija a comprovação de experiência na realização 

mínima ao item licitado. 

 

 O instrumento convocatório ignora o fato de outras licitantes terem 

prestados serviços na área de Apoio Administrativo e outras terceirizações de mão de obra 

por até mesmo mais de 08 (oito) anos, que não seja ou que não tenha o mínimo necessário 

de postos de serviço de limpeza em seu atestado para, de acordo com o atualmente exigido 

no edital, participar igualmente do processo. 

 

 Apenas a previsão de fornecimento das estruturas e serviços executado 

conforme objeto do edital (mão de obra terceirizada), eleitos de relevância e significativo 

já seria suficiente, portanto, para aferir a capacidade técnica operacional dos licitantes, 

devendo ser tais requisitos suprimidos do edital. 

 

 Assim, como visto acima, a Administração, embora esteja autorizada a 

inserir exigências editalícias relacionadas à avaliação da capacidade técnica-operacional do 

licitante, deve demonstrar sua pertinência e adequação e não ofenda os princípios 

licitatórios como a competitividade, isonomia e legalidade. 

 

 O escopo da legislação, e sua interpretação pelos órgãos de controle, é 

justamente ampliar a competitividade, evitando-se que sejam estabelecidas restrições 

excessivas e desnecessárias. 

 

 Temos em favor da razoabilidade, a interpretação específica do Superior 

Tribunal de Justiça: 



 

BRANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.505.553/0001-03 
Conjunto Cidade Nova VIII, Trav. We 43, n° 382 – Ananindeua – PA, CEP: 67.133-260 

Fone: (91) 3259-8551/ 98337-3784 
e-mail:branorteservicos@gmail.com 

 

“"A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, § 1º, I (parte final), da Lei 

de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de 

exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos quando, vinculadas 

ao objeto do contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis" (Recurso 

Especial n.º 466.286/SP, 2ª. T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 

20.10.2003, p. 256).” (Grifo nosso) 

 

 Com efeito, temos a lição do i, doutrinador MARÇAL JUSTEN FILHO: 

 

"A Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências aptas a 

evidenciar a execução anterior de objeto similar. Vale dizer, sequer se autoriza 

exigência de objeto idêntico" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 12ª ed., Dialética, 2008, p. 431/432).” 

 

 DORA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, outrossim, destaca que: 

 

"Não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que 

frustrem o caráter competitivo do certame. Assim, se a fixação de quantitativos 

em parâmetros de tal forma elevados reduzir drasticamente o universo de 

licitantes, dirigindo a licitação a um único participante ou a um universo 

extremamente reduzido deles, ilegal será a exigência, por violação ao art. 3°, 

§1°, I, da Lei n.º 8.666/93" (Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos, 

Coord. Maria Sylvia Zanella do Pietro, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 2006, 

p.149).” 

  

 Observe-se, no mais, que a Administração tem o dever de justificar as 

exigências de experiência anterior que insere no edital sempre que questionada sobre sua 

pertinência e legalidade. Nas palavras de MARÇAL JUSTEN FILHO: 

 

"É que, se a Administração impôs exigência rigorosa, fê-lo com base em alguma 

avaliação interna. Em última análise, a discricionariedade na fixação das 

exigências de qualificação técnica operacional não significa que a 

Administração possa escolher as que bem entender. A escolha tem de ser 

resultado de um processo lógico, fundado em razões técnico-científicas. 
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Portanto, o questionamento do particular conduz, em primeiro lugar, à 

Administração revelar publicamente os motivos de sua decisão. Depois, conduz 

à aplicação da teoria dos motivos determinantes. Ou seja, se a Administração 

tiver avaliado mal a realidade, reputando como indispensável uma experiência 

que tecnicamente se revela dispensável, seu ato não pode prevalecer" 

 

 Assim, conforme já tem decidido pacificamente o TCU, a Administração 

deve fazer exigência razoável em quantitativos e características essenciais, levando em 

conta o que está licitando, para não restringir a participação de interessados que tenham 

perfeitas condições de realizar o objeto, mas que ainda, por circunstâncias, não o 

realizaram naquelas quantidades licitadas ou em características não essenciais. 

 

 Diante do exposto, pode-se perceber que a exigência em tela não 

encontra amparo legal e, ainda, que a própria Constituição Federal, em seu art. 37, inciso 

XXI, estabelece que as licitações devem assegurar igualdade de condições a todos os 

concorrentes, limitando as exigências de qualificação técnicas e econômicas àquelas 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

b) Da não exigência de Balanço Patrimonial 

 

 Na contra mão do que foi apresentado anteriormente, esta Organização o 

Serviço Social do Comércio – SESC, ignora completamente oque é minimamente exigido 

na Lei 8.666/93 para comprovação de qualificação econômico-financeira por parte dos 

licitantes, na qual deixa de cobrar a apresentação de Balanço Patrimonial ou Balancete, 

emitido e registrado pela Junta comercial do estado. 

 

 Na Lei Federal 8.666/93, em sua Seção II, da Habilitação, Art. 31°, 

exigir-se-á dos licitantes, exclusivamente a documentação relativa à qualificação 

econômico-financeira, em que se limitar-se-á a: 

 

“I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 



 

BRANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.505.553/0001-03 
Conjunto Cidade Nova VIII, Trav. We 43, n° 382 – Ananindeua – PA, CEP: 67.133-260 

Fone: (91) 3259-8551/ 98337-3784 
e-mail:branorteservicos@gmail.com 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1° do 

art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação. 

§ 1° A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 

financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso 

lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.             

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

§ 2° A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras 

e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 

exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 

garantias previstas no § 1° do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito 

de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3° O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 

parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 

apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 

data através de índices oficiais. 

§ 4° Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo 

licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 

disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 

atualizado e sua capacidade de rotação. 

§ 5° A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 

objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 

devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado 

início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao 

cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.” (Grifo e Negrito 

nosso) 
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 Somar exigências documentais em que se extrapole ao limite da Lei que 

regi sobre a própria decorrência do processo licitatório e ainda restringir a competitividade, 

é cair na irregularidade, no entanto, amputar oque já é Legal e obrigatório não se torna 

diferente, dura lex sed lex. 

 

 Deve-se, portanto, que se corrigir o edital no que tange ao item 

impugnado, sob pena de nulidade do mesmo. 

 

 Em homenagem ao princípio da legalidade, com sede constitucional 

(artigo 37, caput da CR/88), e, consequentemente, ao princípio da autotutela, consagrado 

na Súmula 473 do STF (Supremo Tribunal Federal), eventuais nulidades que porventura 

viciem o procedimento devem ser conhecidas e extirpadas até mesmo de ofício pela 

Administração. 

 

III – DO REQUERIMENTO 

 Requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, sendo 

analisados os pontos arguidos, e se faça a correção necessária do ato convocatório para que 

se afaste qualquer antijuridicidade, que macule todo o procedimento que se iniciará e que 

enfim sejam declarados nulos os itens atacados. 

 

 Sendo isto, peço deferimento. 

 

Ananindeua, Estado do Pará, em 03 de Maio de 2022. 
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