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Macapá, 02 de outubro de 2020.  

À 

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA. 

Via email 

 

ASSUNTO: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 

06/2020-SEGOV/PMM 

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo recebido impugnação formulada pela empresa em epígrafe com 

relação ao Edital da Concorrência Pública n. 06/2020, cujo objeto é a “concessão 

administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de 

Macapá, incluindo a implantação, a instalação, a recuperação, a modernização, a 

instalação, a recuperação, a modernização, o melhoramento, a eficientização, a 

expansão, a operação e a manutenção da rede municipal de iluminação pública”, 

apresentamos a V. Sas., no prazo legal prescrito no art. 41, § 1o da Lei n. 8.666/931 

e do item 4.4.1 do Edital2, a respectiva RESPOSTA, nos termos das razões anexas 

ao presente Ofício, onde os temas impugnados são analisados pontualmente. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

ENAILE DOS SANTOS LOPES VIEIRA 

PRESIDENTE DA CPL- SEGOV/PMM 

 
1 “Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada.§ 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” 
2 “4.4 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da 

impugnação diretamente ao impugnante, sem prejuízo de publicação no DOM: 

4.4.1. Em até 3 (três) dias úteis se apresentada na forma do item 4.1.1;” 
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COMISSÃO PERMANENTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CONCORRÊNCIA N. 006/2020-SEGOV/PMM 

 

IMPUGNANTE: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA. 

 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. A presente resposta é tempestiva, nos termos do art. 41, § 1º da Lei n. 

8.666/933 e do item 4.4.1 do Edital4 , já que, conforme consta no documento, a 

Impugnação foi protocolada em 29/09/2020, atendendo o Município o prazo legal de 

3 (três) dias úteis para sua resposta, mediante a remessa ao Impugnante, em 

02/10/2020, via e-mail. 

 

II. BREVE SÍNTESE 

 

2. Por meio da Impugnação ora respondida, o Impugnante requer a suspensão 

do certame, em razão do conteúdo da Errata n. 1, publicada no Diário Oficial do 

Município em 23/09/2020, que retificou cláusulas do Edital e da Minuta de Contrato, 

notadamente quanto ao item 12.3.4.2.3 (i) do Edital e Cláusulas 37.1 e 37.1.1 da 

Minuta de Contrato.  

 

 
3 Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada.§ 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” 
4 “4.4 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da 

impugnação diretamente ao impugnante, sem prejuízo de publicação no DOM: 

4.4.1. Em até 3 (três) dias úteis se apresentada na forma do item 4.1.1;” 
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3. Alega o Impugnante que as modificações promovidas pela Errata nos citados 

itens acima afetariam de maneira inequívoca a formulação da proposta pelos 

Proponentes, sendo necessária a republicação do Edital e a devolução dos prazos, 

de modo que, em sua visão, não seria lícito prosseguir com a licitação sem essas 

providências. 

 

4. Contudo, como será demonstrado a seguir, nenhum dos argumentos 

suscitados pelo Impugnante enseja a republicação do Edital ou a suspensão do 

certame, dado que houve meras retificações pontuais do Edital, sem qualquer 

modificação das condições de participação.  

 

III.  DA DESNECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL.  

 

III.1 – Ausência de modificações relevantes que causam prejuízo aos licitantes.   

 

5. Conforme narrado, em 23 de setembro de 2020, esta Comissão de Licitação 

publicou a Errata n. 01 ao Edital da Concorrência n. 06/2020, retificando os itens 

9.1.2.e 12.3.4.2.3 (i) do Edital e a Cláusula 37.1. e 37.1.1 da Minuta de Contrato.  

 

6. As retificações constantes da Errata n. 01, diferentemente do que aponta o 

Impugnante, não promoveram qualquer inovação ou alteração nas condições 

de participação no certame ou na formulação das propostas, que 

permaneceram, na essência, exatamente as mesmas: todo o universo de 

competidores que estava legitimamente se preparando para participar do certame 

antes da Errata nº 01, após a divulgação desta, permaneceu se preparando para, do 

mesmo modo e sob as mesmas condições de participação, ofertar sua proposta e 

seus documentos de habilitação.  

 
7. Isso afasta a necessidade de republicação do Edital com renovação dos 

prazos.  
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8. Como é próprio desse tipo de procedimento, as modificações trazidas tiveram 

como intuito aclarar a interpretação de certas cláusulas editalícias, corrigir erros 

formais e aprimorar o conteúdo dos documentos do instrumento convocatório. Tais 

melhorias somente advogam em prol da maior clareza das regras que regem o 

certame.  

 

9. Nesse sentido, com respaldo na legislação, na doutrina especializada e 

na jurisprudência, cumpre ressaltar que não é qualquer modificação de 

cláusulas editalícias, por meio da publicação de erratas, que traz a 

necessidade de se republicar o Edital.  

 

10. Como se sabe, o art. 21, §4º da Lei 8.666/93 prevê que somente será 

obrigatória a republicação do Edital quando inquestionavelmente a alteração afete a 

formulação das propostas, o que definitivamente não ocorreu. Nessa mesma linha 

é a redação do item 13.2 (vi)5 do Edital, segundo o qual a republicação do Edital 

somente será mandatória quando eventuais modificações alterarem “de forma 

inequívoca” a formulação das propostas.  

 
22. Valem ainda as lições de Marçal Justen Filho, no sentido de que a previsão 

do art. 21 da Lei 8.666/93 (refletida no Edital por meio dos itens 13.2 (vi) 

supracitado) deve ser interpretada a partir da ótica do princípio da razoabilidade e 

em face de cada caso concreto, uma vez que “a relevância das regras contidas no 

edital é variável”, devendo ser consideradas de menor monta aquelas alterações 

que, em termos práticos, podem ser atendidas sem maiores dificuldades pelo 

licitante, durante o prazo remanescente para o dia do certame. 

 

 
5 “13.2. Além das prerrogativas que decorrem implicitamente da sua função legal, a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá: (...) 

(vi) Na hipótese de alteração do Edital que afete de forma inequívoca a elaboração da GARANTIA 

DA PROPOSTA, da PROPOSTA COMERCIAL e/ou dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

alterar: (a) data para recebimento dos ENVELOPES; e (b) a data prevista para a abertura dos 

ENVELOPES e julgamento das propostas, prorrogando-se ou reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido.” 
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23.  Em outras palavras, não haverá necessidade de republicação caso não haja 

prejuízo efetivo ao licitante ou à concorrência como um todo:  

 

“O que se entende por ‘não afetar a formulação das propostas’? O 

dispositivo tem de ser interpretado segundo o princípio da razoabilidade e 

em face de cada caso concreto (...) No entanto, é evidente que a 

relevância das regras do edital é variável. Mais especificamente, a 

alteração de determinadas regras contidas no edital é variável. Mais 

especificamente, a alteração de determinadas regras é irrelevante em 

termos práticos para o licitante, eis que a nova disciplina pode ser 

atendida sem maior dificuldade. (...) Para adotar interpretação razoável, 

deve ter-se em vista, então, o prejuízo sofrido pelo licitante em virtude 

da alteração. (...)”6 

 

24. Tal entendimento é reafirmado pelos Tribunais pátrios:  

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO 

DE SUBITEM DO EDITAL. APARENTE AUSÊNCIA DE INFERÊNCIA NA 

FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS. DESNECESSIDADE DE 

REPUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO À AGRAVANTE, QUE OBTEVE A PONTUAÇÃO 

RESPECTIVA. RECURSO HIERÁRQUICO. MOTIVAÇÃO PER 

RELATIONEM. POSSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E 

STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJ-BA - AI: 00203977520178050000, 

Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/07/2018) 

 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ITEM DO EDITAL. NÃO 

OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA A FORMULAÇÃO DAS 

 
6 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 

8.666/93- 18ª Ed. ver. atual.e ampl.São Paulo, Thomson Reuters, Brasil, 2019.p.420.  
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PROPOSTAS. REPUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Segundo o art. 

21, § 4º, da Lei 8.666/93: "Qualquer modificação no edital exige divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quanto, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas". 2. No caso, desnecessária a 

republicação do instrumento convocatório com abertura de novo 

prazo para a reformulação das propostas, uma vez que as alterações 

promovidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 

no transcorrer do procedimento licitatório, não afetaram a formulação 

das propostas nem tampouco implicou modificação nas exigências 

anteriormente impostas às concorrentes. 3. Agravo regimental 

desprovido.” (TRF-1 - AGA: 59475 DF 0059475-67.2010.4.01.0000, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, Data de 

Julgamento: 16/02/2011, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.58 de 25/02/2011) 

 

25. Dessa forma, conforme será demonstrado a seguir, as retificações ocorridas 

no Edital contidas na Errata nº 01, ora questionadas pelo Impugnante, não causaram 

qualquer prejuízo aos proponentes, à concorrência ou à formulação de propostas, e 

nem modificaram qualquer condição de participação. 

 

III.2 – Modificação da redação do item 12.3.4.2.3 (i) do Edital: mera correção de 

erro formal e compatibilização da redação com as demais disposições 

referentes a qualificação técnico operacional relacionadas a experiência em 

operação e manutenção de Pontos de Iluminação Pública.  

 

26. Aduz o Impugnante que a alteração do item 12.3.4.2.3 (i) se refere à 

apresentação de documento de habilitação, “alterando substancialmente o critério de 

avaliação”. De acordo com o seu entendimento, antes o Edital “avaliava o valor do 

investimento”, “agora com a alteração avalia-se o número de pontos de iluminação 

pública”. 
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27. Todavia, parece que o Impugnante somente analisou o conteúdo da Errata de 

maneira isolada, desconsiderando todo o texto do Edital a que esta se remete.  

 

28. Isso porque o Edital, mesmo após a errata, continua exigindo, para fins de 

qualificação técnica, valor mínimo de investimentos em empreendimentos de 

infraestrutura, e sempre solicitou, adicionalmente, a experiência relacionada a 

operação de parque de iluminação pública com número de pontos de iluminação 

pública.  

 
29. Portanto, não houve nenhuma modificação dos critérios de habilitação. A 

modificação trazida na Errata n. 1 apenas objetivou adequar a redação do item 

12.3.4.2.3 (i) para sanar erro material constante no Edital publicado 

inicialmente, compatibilizando com a redação dos itens correlatos e 

complementares, quais sejam, os itens 12.3.4.2, 12.3.4.2.3 (ii) e o próprio 

12.3.4.2.3 caput.  

 

30. Da leitura sistemática do Edital antes e após a publicação da Errata nº 01, 

fica muito claro que este prevê e sempre previu dois requisitos para comprovação 

de qualificação técnica do Proponente, quais sejam:  

 

(i) comprovação de que o Proponente tenha realizado investimentos de 

R$50.000.000,00 ou mais em empreendimentos de infraestrutura (item 

12.3.4.17); e  

 

(ii)  comprovação de que o Proponente tenha executado, em um parque de 

iluminação pública, pelo período mínimo de 1 (um) ano, serviços de 

operação e manutenção preventiva e corretiva de, no mínimo, 18.500 

pontos de iluminação pública (item 12.3.4.28).  

 
7 “12.3.4.1. Comprovação de que a PROPONENTE tenha realizado investimentos de R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou mais, em empreendimentos de infraestrutura em 

qualquer setor com recursos próprios ou de terceiros, observadas as seguintes condições” 
8 “Comprovação, de que a PROPONENTE tenha executado, em um parque de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, pelo período mínimo de 1 (um) ano, serviços de operação e manutenção preventiva e 
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31. Em relação a ambos os requisitos, o Edital prevê que, caso o Proponente 

apresente comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de sociedade 

da qual tenha atuado como acionista com participação igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento), será considerado o quantitativo total do documento de 

comprovação, ao passo que, se a participação for inferior a 50% (cinquenta por 

cento), será observada a proporção da participação do Proponente na respectiva 

sociedade em relação à comprovação de cada requisito correspondente (v. item 

12.3.4.1.3. (i) e (ii) e 12.3.4.2.3 (i) e (ii)). 

 

32. É certo que o item 12.3.4.2.3 (i) se trata de um subitem do item 12.3.4.2, o 

qual exige a comprovação de capacidade técnica em execução de parque de 

iluminação pública de 18.500 pontos de iluminação. Ou seja, era óbvio e nítido, 

mesmo antes da publicação Errata, que aquele item 12.3.4.2.3(i) fazia referência à 

atestação em questão. Ocorre que, na versão inicialmente publicada do Edital, por 

mero erro formal, tal item 12.3.4.2.3(i) acabou contendo a palavra “investimentos”, 

quando o correto seria, em seu lugar, a expressão “pontos de iluminação pública”. 

Isso porque, por um lapso, acabou-se replicando a referência existente em um item 

anterior (12.3.4.1.3(i)), que diz respeito ao outro tipo de atestação – aquele referente 

a investimentos.   

 

33. A despeito desse erro formal, o contexto ao qual tal item 12.3.4.2.3 (i) está 

inserido no Edital, verificado pela análise das disposições anteriores e 

subsequentes, permitiam, mesmo na redação original, a interpretação correta do 

requisito, qual seja, que ele se refere à quantidade de pontos de iluminação 

pública solicitada, e não a de investimentos.  

 

 
corretiva de, no mínimo, 18.500 (dezoito mil e quinhentos) pontos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

incluído no escopo da contratação a responsabilidade contratual pelo fornecimento de materiais e 

equipamentos específicos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, tais como LUMINÁRIAS, lâmpadas, braços e 

suportes para instalação, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas 

para relés fotoelétricos, sendo indiferente as especificações contratuais acerca do quantitativo do 

material a ser fornecido.” 
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34. Primeiramente, porque o item imediatamente seguinte da versão do Edital 

originalmente publicada – qual seja, o item 12.3.4.2.3(ii) – trouxe, justamente, a 

regra complementar com sua redação adequada, ou seja, de que em casos de 

participações inferiores a 50%, o quantitativo de pontos de iluminação pública a 

ser considerado pelo Município seria o proporcional à participação do proponente. 

Veja-se, para fins ilustrativos, a estrutura do Edital originalmente publicado:  

 

“12.3.4.2.3 Serão consideradas as seguintes regras para 

comprovação da experiência prevista no item Erro! Fonte de 

referência não encontrada.: 

(i) Na hipótese de a PROPONENTE apresentar documento(s) de 

comprovação de empreendimento(s) no(s) qual(ais) tenha atuado 

como acionista com participação igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) no empreendimento, será computado o valor 

total do (s) investimentos;  

(ii) Na hipótese de a PROPONENTE apresentar documento(s) de 

comprovação de empreendimento(s) no(s) qual(ais) tenha atuado 

como acionista com participação inferior a 50% (cinquenta por 

cento), será observada a proporção da participação da 

PROPONENTE na respectiva sociedade, aplicando-se essa 

proporção ao valor total dos pontos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

constante do(s) documento(s) de comprovação.”(g.n) 

 

35. Em segundo lugar, consta expressamente do caput do item 12.3.4.2.3 que as 

disposições ali constantes se referem à comprovação da experiência prevista no 

item 12.3.4.2, ou seja, à comprovação da experiência em serviços de operação e 

manutenção preventiva e corretiva de parque de iluminação pública de, no mínimo, 

18.500 pontos de luz, e não à comprovação de investimentos.  

 

36. Em terceiro lugar, não faria sentido aplicar a lógica de comprovação de 

investimentos (já solicitada em item anterior ao Edital) à comprovação de 
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experiência em operação e manutenção de pontos de iluminação pública, pois são 

grandezas diferentes que não se relacionam, demonstrando claramente que a 

redação original se tratou de mero equívoco formal. 

 

37. Como se vê, independentemente do erro material já devidamente retificado 

pela Errata nº 01, a análise do item 12.3.4.2.3 (i), em conjunto com a lógica do 

instrumento convocatório, já era suficientemente clara no que tange a qual tipo de 

qualificação técnico-operacional aquele item se referia. Veja-se, pela pertinência, a 

redação adequada após a Errata n. 1: 

 

Redação anterior do item 12.3.4.2.3 (i) Redação retificada do item 

12.3.4.2.3 (i) 

“(i) Na hipótese de a PROPONENTE 

apresentar documento(s) de 

comprovação de empreendimento(s) 

no(s) qual(ais) tenha atuado como 

acionista com participação igual ou 

superior a 50% (cinquenta por cento) no 

empreendimento, será computado o 

valor total do(s) investimento(s) 

constante do(s) documento(s) de 

comprovação” 

“(i) Na hipótese de a PROPONENTE 

apresentar documento(s) de 

comprovação de empreendimento(s) 

no(s) qual(ais) tenha atuado como 

acionista com participação igual ou 

superior a 50% (cinquenta por cento) 

no empreendimento, será computado 

o valor total dos pontos de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA constante 

do(s) documento(s) de comprovação”.  

 

38. A modificação na redação do item 12.3.4.2.3 (i) não altera os requisitos de 

habilitação técnica, que permanecem rigorosamente os mesmos, não trazendo 

qualquer impacto à formulação de propostas, uma vez que as condições de 

participação e, sobretudo, de habilitação, ficaram mantidas, sem qualquer restrição à 

competitividade.   

 

39. Em resumo, o Edital permanece exigindo, da mesma forma que na redação 

original, dois tipos de atestação (i) comprovação mínima de investimentos em 
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empreendimentos de infraestrutura e (ii) comprovação de experiência em operação 

e manutenção de parque de iluminação pública com quantitativo mínimo de pontos.  

 
40. Não se verifica, portanto, no presente caso concreto, qualquer prejuízo aos 

licitantes e interessados ou imposição de qualquer ônus adicional decorrentes da 

alteração realizada pela Errata nº 01. Desta forma, resta devidamente rechaçada a 

impugnação do Impugnante neste aspecto. 

 
III. 3 Modificação da Cláusulas 37.1 e 37.1.1. Complementação pontual das 

regras de reajuste e ausência de prejuízos.  

 

41. Em relação à modificação na redação da Cláusula 37.1 e 37.1.1 da Minuta de 

Contrato, alega o Impugnante que a inclusão de uma fórmula de cálculo que 

anteriormente não era prevista “faz toda diferença na formulação de proposta por 

parte das licitantes” e reflete na formulação de propostas comerciais.  

 

42. No entanto, ao contrário dessa alegação, e como é próprio da estrutura 

econômica de uma PPP, a fórmula incluída na Minuta de Contrato não é essencial 

à elaboração da modelagem econômica para fins de apresentação da Proposta 

pelos Proponentes. Trata-se, tão somente, da fórmula que indica o reajuste anual 

dos valores monetários previstos no Contrato (Cláusula 37.1) e a forma de cálculo 

do índice de inflação (Cláusula 37.1.1), de modo que a modificação trazida pela 

Errata nº 01 foi pontual, não impactando de maneira relevante a formulação da 

proposta.  

 

43. Os parâmetros que possibilitam aos Proponentes preparar a modelagem 

econômica para fins de formulação da Proposta já constam expressamente da 

Minuta de Contrato e demais anexos, e os documentos necessários para a 

participação do certame e que integram o envelope da Proposta Comercial não 

foram modificados.  
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44. Cumpre ressaltar que, apesar das referidas fórmulas não estarem visíveis 

inicialmente na versão do Edital originalmente publicada, a referida cláusula, mesmo 

que incompleta, determinava o descritivo das variáveis que comporiam a fórmula, 

indicando o índice referencial que serviria para o primeiro reajuste – qual seja, o 

IPCA9. Dessa forma, a variável determinante do reajuste já estava explícita no texto 

contratual, de modo que a inclusão posterior da fórmula não possui qualquer 

potencialidade de afetar a elaboração das propostas. 

 

45. Realce-se que, assim que a Comissão verificou essa falha formal no referido 

documento, publicou, no dia 23/09/2020, para o conhecimento de todos, com 15 

(quinze dias) de antecedência da sessão de entrega dos envelopes, a Errata nº 

01 contendo o descritivo das fórmulas que seriam usadas para fins de reajuste.  

 

46. Mesmo que se admita, exclusivamente para argumentar, a incompletude das 

informações referentes às fórmulas (para além das informações que já haviam sido 

divulgadas no documento), a explicitação da fórmula não modifica de maneira 

relevante a modelagem econômico financeira e o valor da Proposta comercial.  

 
47. Isso porque, diferentemente da elaboração de orçamentos com preços 

unitários, comuns em contratações regidas pela Lei 8.666/93, não foi acrescentada 

nenhuma alteração relevante no modelo, objeto, obrigações ou escopo do Contrato 

de Concessão.  

 
48. Como o que importa numa PPP é o modelo financeiro proposto, ao se 

explicitar uma fórmula objetiva de reajuste, esta pode ser aplicada em minutos nas 

planilhas dos modelos financeiros que estão sendo elaborados pelos Proponentes.  

 

 
9 37.2. O primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA refletirá a 

variação do IPCA entre a data limite para apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, prevista no 

EDITAL, e o mês de início do pagamento. Caso não tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data 

da PROPOSTA COMERCIAL e o início do pagamento, o primeiro reajuste será realizado apenas 

após o transcurso dos 12 (doze) meses da data limite de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL. 
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49. A esse propósito, segundo Marçal Justen Filho10, só se admite a reabertura 

do prazo editalício ou a republicação do instrumento convocatório se as novas 

informações trazidas não puderem ser atendidas pelos licitantes no prazo 

remanescente.  

 
50. No presente caso, é fora de dúvida que a inserção da complementação das 

fórmulas da cláusula de reajuste é um aspecto formal e pontual, que não apresenta 

nenhum tipo de modificação na forma de apresentação das propostas. Ademais, 

para fins meramente argumentativos, mesmo que eventualmente se admitisse a 

existência de algum impacto, a antecedência com que a informação complementar 

foi divulgada, juntamente com a singeleza do dado explicitado, permitiram 

inequivocamente que o dado fosse incorporado pelos proponentes em suas 

propostas. 

 

51. Nessa linha, não podem ser aceitas as meras alegações genéricas de que 

“faz toda diferença na formulação de proposta por parte das licitantes”, sem que se 

indique qual seria a tal “diferença” tão alardeada ou o prejuízo decorrente da 

publicação da referida Errata.   

 

IV. CONCLUSÃO 

 

52. Pelo exposto, verifica-se que as razões de impugnação não merecem ser 

providas, de modo que as disposições questionadas pelo Impugnante, contidas na 

Errata n. 1 publicada, não afetam a formulação das propostas, dispensando a 

republicação do Edital.  

 

53. Diante de tais esclarecimentos prestados acima, esta Comissão Permanente 

de Licitação conhece do pedido de impugnação e, em seu mérito, nega-lhe 

 
10 “Ou seja, é obrigatório reabrir o prazo quando a inovação trazida não puder ser atendida no prazo 

remanescente” JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos: Lei 8.666/93- 18ª Ed. ver. atual.e ampl.São Paulo, Thomson Reuters, Brasil, 

2019.p.420. 
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provimento, informando, ademais, que ficam mantidos data e horário 

originariamente designados para a entrega e abertura dos Envelopes da 

Concorrência Pública n. 006/2020. 

Macapá, 02 de outubro de 2020  

 

 

______________________________________________ 

ENAILE DOS SANTOS LOPES VIEIRA 

PRESIDENTE DA CPL-SEGOV/PMM 

 


