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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
PROCESSO Nº 113381/2022 
 
RDC Nº 001/2022 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de 
projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia e execução da obra de construção e 
reconstrução de 06 (seis) unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no 
regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme especificado no 
anteprojeto e seus anexos. 
 
IMPUGNANTE: SUL-BRASIL SERVIÇOS LTDA. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE 
 
1.1 TEMPESTIVIDADE 
 
Trata-se de Impugnação ao Edital interposta na forma física junto à sala da Comissão Setorial de 
Licitação, aos 29 dias do mês de dezembro de 2022, pelo impugnante SUL-BRASIL SERVIÇOS LTDA, 
devidamente qualificado, respaldado pelo artigo 45, inciso I, “b” da Lei 12.462/2011 c/c art.53 inciso 
II do Decreto Municipal 24.868/2014. 
 
Comprova-se a tempestividade da impugnação, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito de 
05 (cinco) dias úteis, previsto no artigo 45, inciso I, “b” da Lei 12.462/2011 c/c art.53 inciso II do 
Decreto Municipal 24.868/2014, bem como no item 15.1 do Edital, tendo como Dies a quo 
29/12/2022, vejamos o que dispõe os referidos artigos de Lei: 
 

“Art. 45. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação do 
RDC caberão:       (Vide Lei nº 14.133, de 2021)    Vigência 
I - pedidos de esclarecimento e impugnações ao instrumento convocatório 
no prazo mínimo de: 
... 
b) até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso 
de licitação para contratação de obras ou serviços;” (grifos nossos) 
 
“15.1 Caberão pedidos de esclarecimentos e impugnações ao presente 
edital, em até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos 
envelopes, em conformidade com o art. 45, inciso I, “b” da Lei 
12.462/2011 c/c art.53 inciso II do Decreto Municipal 24.868/2014.” 
(grifos nossos) 
 

II - DAS RAZÕES SUSCITADAS PELO IMPUGNANTE 
 
Em sede de Impugnação o licitante alegou que o Edital do RDC nº 001/2022, promovido por esta 
Secretaria, no item 11.2.2, alínea “b”, exigiu, a título de documentos de habilitação (regularidade 
fiscal), que as licitantes apresentassem “prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, 
relativo ao domicílio ou da sede da empresa pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame”. Ocorre que, a Lei 8.666/93 prevê a prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes municipal ou estadual. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art193
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art193
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Afirma o Impugnante que o Edital do processo em epígrafe determinou que fosse apresentada 
documentação restritiva, em contrariedade à amplitude garantida na base legal, demonstrando-se 
irrazoável, considerando que a atividade administrativa deve seguir restrita à observância ao 
princípio da legalidade. 
 
Alega que à Administração Pública somente pode exigir a comprovação dos elementos 
indispensáveis à execução do objeto licitado, não podendo modificar o rol taxativo da documentação 
consignada nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93. 
 
Informa ainda que o item 5.5, alínea “c”, do Edital determinou que “estarão impedidos de participar 
de qualquer fase da licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações 
elencadas a seguir: (...) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, recuperação 
judicial ou extrajudicial”. 
 
Afirma que no item 11.2.4, alínea “a” do edital, exigiu que os licitantes apresentassem, a título de 
comprovação da qualificação econômico-financeira, “certidão Negativa de Falência e Recuperação 
Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor judicial competente da sede do licitante, com data de 
emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data da apresentação da proposta”. 
 
Esclarece que a jurisprudência pátria já se assentou no sentido de que é possível a participação de 
empresas em recuperação judicial em licitações, desde que amparadas em certidão emitida pela 
instância judicial competente, evidenciando que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório. 
 
Endossa que a vedação de participação de empresa em recuperação judicial sequer encontra-se 
amparada nas normas licitatórias. A Lei 8.666/1993 exige, como documentação de habilitação para 
qualificação econômico-financeira, a certidão de negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física. No entanto, o instituto da concordata deixou de existir quando publicada a Lei 11.101/2005, 
que passou a regular a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária e, no entanto, não houve alteração do texto normativo.  
 
Alega que à Administração Pública somente pode exigir a comprovação dos elementos 
indispensáveis à execução do objeto licitado, não podendo modificar o rol taxativo da documentação 
consignada nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93. 
 
Conclui pugnando pela retificação do Edital para a devida adequação do item 11.2.2, alínea “b”, 
possibilitando a apresentação da prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual. Bem 
como adequação dos itens 5.5, alínea “c” e 11.2.4, alínea “a” possibilitando a participação de 
licitantes que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial.  
 
III – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 
 
Após a análise dos fatos narrados pelo Impugnante esta Comissão Setorial Permanente de Licitação 
passa a expor suas razões: 
 
No que tange ao item 11.2.2, alínea “b” do edital, vejamos: 
 

“11.2.2 Regularidade Fiscal 
(...) 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao 
domicílio ou da sede da empresa pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame;” 
 
( grifos nossos) 

 
A Lei 8.666/93 dispões sobre a documentação exigida para fins habilitatórios, vejamos o quanto 
constante no artigo 29, II: 
 

“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso, consistirá em: 
(...) 
 II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;” (grifos nossos) 

 
Verifica-se que o Edital do processo em epígrafe determinou que fosse apresentada para fins 
habilitatórios, somente a prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, em 
contrariedade à amplitude garantida na base legal. Dessa forma, diante do princípio da legalidade e 
do rol taxativo disposto no art. 29 da Lei 8.666/39, faz-se necessária a inclusão da prova de inscrição 
no cadastro de contribuintes estadual. 
 
Nesse ponto, ressalta-se que a exigência de documentos para fins de habilitação em licitações 
públicas deverá embasar-se nos exatos termos do rol contido nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, de 
modo que a exigência aludida não encontra embasamento nos referidos mandamentos, devendo ser 
modificada para adequar-se à realidade legal.  
 
Segundo Joel de Menezes Niebuhr (in Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015. p. 395) “a Administração não deve formular, em habilitação, exigências que 
não estejam expressamente autorizadas nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93”. 
 
Desse modo, resta evidente que exigir somente a prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte 
Municipal, sem abrir margem para o comprovante de inscrição estadual, como sedimentado em lei, 
macula a competitividade do certame, indo de encontro à finalidade do processo licitatório, que é de 
observância ao princípio constitucional da legalidade, conforme preconizado no art. 3º da Lei 
8.666/93. 
 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 

Assim sendo, faz-se necessária a retificação do item 11.2.2, alínea “b” do edital para inclusão, para 
fins de habilitação, da prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal. 
 
No que tange ao item 11.2.4, alínea “a” do Edital e item 5.5 “c”, vejamos o quanto constante no 
edital: 
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“5. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
5.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações elencadas 
a seguir: 
.... 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, 
recuperação judicial ou extrajudicial; 
....” ( grifos nossos) 
 
“11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 
a) ....” Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, vigente, 

expedida pelo distribuidor judicial competente; 
...” ( grifos nossos) 
 
 

A Lei 8.666/1993 exige em seu art. 31, inc. II como documentação de habilitação para qualificação 
econômico-financeira, a certidão de negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  
 
Entretanto a Lei nº 8.666/1993 não foi alterada pela Lei nº 11.101/2005, que instituiu a recuperação 
judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária , e continua a exigir como 
prova para qualificação econômico-financeira nas licitações apenas a apresentação de “certidão 
negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica”, porém, 
como a concordata deixou de existir, a exigência de certidão desse instituto  tem causado diversas 
polemicas.  
 
O TCU, no Acórdão nº 1.214/2013 do Plenário, entendeu que não há impedimento legal em exigir 
certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, como requisito de habilitação econômico-financeira. 
 
A verificação de uma certidão positiva de recuperação judicial não conduz à inabilitação de plano da 
licitante. Na medida em que a finalidade da recuperação judicial é possibilitar a recuperação da 
saúde financeira da empresa pela escorreita execução de suas atividades, se, juntamente à certidão 
positiva, o licitante já apresentar o plano de recuperação deferido, cujo conteúdo certifique a 
existência de condições mínimas indispensáveis à execução do contrato, então, é possível habilitá-lo 
nesse quesito. 
 
O Superior Tribunal de Justiça tem importante precedente sobre a questão, que enfatiza o caráter de 
norma-programa relativamente ao instituto da recuperação judicial, instituído pela Lei de Falências: 
Recurso Especial nº 1.173.735, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 22.04.2014. Reconhecer que a Lei 
de Falências contempla norma-programa, quando cria o instituto da recuperação judicial com o 
objetivo de preservar a empresa e tornar possível a participação de licitante em recuperação na 
licitação e sua posterior contratação, não pode significar risco de comprometimento do interesse 
público envolvido no processo de contratação pública. 
 
O TCU já orientou que é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que 
amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada 
está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 
8.666/93. (TCU, Acórdão nº 8.271/2011, 2ª Câmara, grifamos.) 
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Portanto, para participar da licitação/celebrar contrato com a Administração, será necessário 
demonstrar tanto que a empresa está autorizada a efetuar negócios com terceiros (mediante ato do 
administrador da recuperação judicial, já deferida) quanto que demonstre ter a saúde financeira 
mínima indispensável para tanto. 
 
Inclusive, nesse sentido foi a manifestação da AGU no Parecer nº 4/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU 
– Processo nº 00407.000226/2015-22: 
 

Ementa: Recuperação judicial. Participação em licitações. Capacidade 
econômico-financeira. Peculiaridade do contrato administrativo que exige 
que o contratado tenha capacidade de suportar os ônus da contratação. 
Excepcionalidade do pagamento antecipado. Função social da empresa e 
sua preservação. Distinção entre a fase postulatória e deliberativa do 
processo de recuperação. Diferença entre o art. 52 e o art. 58 da lei de 
recuperação e falências. Necessidade de acolhimento do plano pelo juízo 
para atestar a viabilidade da empresa em recuperação. Da possibilidade de 
participação de empresa em recuperação extrajudicial em licitações. 
Necessidade de homologação do plano de recuperação. 
I. A regra é que o fornecedor de bens e o prestador de serviços somente 
receba o pagamento da Administração após procedimento de execução 
de despesa orçamentária, que demanda tempo, e faz com que o particular 
tenha que suportar com recursos próprios o peso do contrato até que seja 
ultimado o pagamento, o que demonstra a importância da fase de 
habilitação econômico-financeira nas licitações públicas. 
II. O instituto da recuperação é voltado para empresas que possuam 
viabilidade econômico-financeira, em prestígio ao princípio da função social 
da empresa. 
III. Não cabe confundir duas situações processuais distintas na Lei de 
Recuperação de Empresas, já que quando a empresa devedora solicita a 
recuperação judicial e o juiz defere o seu processamento (art. 52, NLRF), a 
requerente confessa seu estado de insolvência sem comprovar a sua 
viabilidade econômico-financeira, que somente se dará com a aprovação ou 
ausência de objeção ao plano de recuperação, quando o juiz concederá a 
recuperação em si (art. 58. NLRF). 
IV. Apenas na fase do art. 58 da Lei 11.101, de 2005, é que existe a 
recuperação judicial em sentido material, quando os atos tendentes a 
superar a situação de crise serão efetivamente praticados. 
V. Quando a empresa está com sua recuperação deferida, há plausibilidade 
de que haja viabilidade econômico-financeira, em particular se houver 
previsão no plano da participação da empresa em contratações públicas. 
VI. Se a empresa postulante à recuperação não obteve o acolhimento 
judicial do seu plano, não há demonstração da sua viabilidade econômica, 
não devendo ser habilitada no certame licitatório. 
VII. A exigência de certidão negativa de recuperação judicial é ainda válida 
como forma do pregoeiro ou da comissão de licitação avaliar a capacidade 
econômico-financeira, mas não em substituição à certidão negativa de 
concordata, e sim como um indicativo da situação em que se encontra a 
licitante. 
VIII. A empresa em recuperação judicial com plano de recuperação 
acolhido deve demonstrar os demais requisitos para a habilitação 
econômico-financeira. 
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IX. Na recuperação extrajudicial, uma vez homologado o plano, haverá 
plausibilidade de que a empresa possua viabilidade econômica, sendo 
condição de eficácia do plano que haja o acolhimento judicial do mesmo. 
(grifo nosso) 
 

Demonstrar a saúde econômico-financeira indispensável, conforme condicionantes previstas no 
edital (as quais, presume-se, partiram da definição de quesitos adequados e de fato indispensáveis à 
execução regular do objeto – art. 37, inc. XXI, parte final, da CF/1988), significa comprovar que terá 
condições de honrar toda a execução do encargo licitado. 
 
Uma vez comprovado o atendimento de todos os requisitos tidos como mínimos e indispensáveis 
para cumprir o futuro contrato, não há motivos para afastar a licitante que está em recuperação 
judicial e que juntou decisão do Judiciário autorizando sua participação em licitação. 
 
Diante da atual jurisprudência pátria, a Administração deve avaliar, os possíveis efeitos da vedação 
editalícia em relação à competitividade. Dessa forma, havendo elementos suficientes para 
demonstrar que, apesar da condição prevista, houve ampla participação na licitação, com a obtenção 
de proposta vantajosa à luz da realidade de mercado, então, é possível arguir pela continuidade da 
licitação mediante declaração de habilitação da licitante que ofereceu o menor preço; aqui, o fato da 
empresa estar em recuperação judicial não deverá representar um óbice à sua contratação, restaram 
atendidos todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital. 
 
A jurisprudência do STJ enfatiza que a exigência de apresentação de certidão negativa de 
recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial 
participar do certame licitatório, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade 
econômica.  
 
"Nesse sentido, a relativização da exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação 
judicial, consoante entendimento firmado neste STJ, tem arrazoamento, ainda, na comprovação da 
prestação da garantia contratual pelo recorrido, exigência essa prevista tanto na Lei 8.666/1993 
(artigo 56) como no edital licitatório", disse o relator. 
 
A decisão pela continuidade da licitação mediante demonstração de inexistência de prejuízos 
concretos à competitividade ganha reforço diante das recentes alterações provocadas no Decreto-Lei 
nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), pela Lei nº 13.655/2018, que 
passa a incorporar a necessidade de avaliar os reflexos das diferentes alternativas antes de 
determinar a anulação dos atos. Vejamos: 
 
Art. 1º O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro), passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos: 
 

“Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 
consideradas as consequências práticas da decisão. 
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação 
da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 
norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.’ 
‘Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou 
judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências 
jurídicas e administrativas. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art31
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Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, 
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra 
de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, 
não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em 
função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.” (grifo 
nosso) 

 
Assim sendo, a simples constatação de que empresas estão em recuperação judicial não constitui 
motivo para inabilitação automática nas licitações. É necessário avaliar se a empresa que se encontra 
nessa condição atende aos requisitos previstos no edital, sobretudo a reunião das condições mínimas 
de qualificação econômico-financeira, assim consideradas indispensáveis para conferir segurança à 
contratante com relação à saúde financeira para assumir o encargo licitado.  
 
A Constituição Federal brasileira determina que a Administração Pública obedeça aos Princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda a 
Constituição a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras 
e alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI). 
 
Em conformidade com o princípio da legalidade e da autotutela, que estabelece que a Administração 
Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os 
quando inconvenientes ou inoportunos. 
 
Esse princípio possui previsão em duas súmulas do STF, a 346, que estabelece que “A Administração 
Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”, e 473, que dispõe o seguinte: A 
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
 
Atualmente, o princípio ganhou previsão legal, conforme consta no art. 53 da Lei 9.784/99: “A 
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-
los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
 
Nesse contexto, a autotutela envolve dois aspectos da atuação administrativa: 
 
a) legalidade: em relação ao qual a Administração procede, de ofício ou por provocação, a anulação 
de atos ilegais; e 
b) mérito: em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua 
manutenção ou desfazimento (revogação). 
 
Quanto ao aspecto da legalidade, conforme consta na Lei 9.784/99, a Administração deve anular 
seus próprios atos, quando possuírem alguma ilegalidade. Trata-se, portanto, de um poder-dever, ou 
seja, uma obrigação. Dessa forma, o controle de legalidade, em decorrência da autotutela, pode ser 
realizado independentemente de provocação, pois se trata de um poder-dever de ofício da 
Administração. 
 
Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, deve 
observar o princípio da legalidade, visando garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas 
decorrentes do certame licitatório.  Dessa forma, após análise acurada do quanto alegado em sede 
de impugnação, do princípio da legalidade e da jurisprudência pátria, faz-se necessária a retificação 
do item 11.2.2, alínea “b” que passa a vigorar com a seguinte redação “b) Prova de inscrição no 

https://jus.com.br/tudo/processo
https://jus.com.br/tudo/licitacao
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cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;”. 
 
No que tange as empresas em recuperação judicial, nos termos do item 11.2.4, alínea “a” e item 5.5 
“c”, será possível a participação das mesmas, desde que amparada em certidão emitida pela 
instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93. Portanto, para 
participar da licitação/celebrar contrato com a Administração, será necessário demonstrar tanto que 
a empresa está autorizada a efetuar negócios com terceiros (mediante ato do administrador da 
recuperação judicial, já deferida) quanto que demonstre ter a saúde financeira mínima indispensável 
para tanto. 
 
IV – DA CONCLUSÃO 
 
Ante o exposto, cumpre ressaltar que os critérios estabelecidos no certame buscam defender a 
existência de uma efetiva competição, pautada na busca da proposta mais vantajosa, de forma 
eficiente, adequada ao princípio da legalidade, razoabilidade, economicidade e eficiência.  
 
Diante do exposto, por via de consequência, a Comissão Permanente de Licitação- COPEL, decide 
CONHECER a presente Impugnação, DANDO- LHE PROVIMENTO, decidindo retificar os itens 11.2.2, 
alínea “b”, 11.2.4, alínea “a” e item 5.5 “c” do edital, adequando-os a legislação vigente e a 
jurisprudência pátria, nos termos do presente julgamento.  
 
Nesse sentido, os referidos itens passam vigorar com a seguinte redação:  
 

“5. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
5.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações elencadas 
a seguir: 
.... 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, recuperação 
judicial ou extrajudicial; 
c.1 Empresas que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial terão 
que comprovar através de certidão emitida pela instância judicial 
competente, que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93. 
 
“11.2.2 Regularidade Fiscal 
(...) 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
... 
 
“11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, vigente, expedida 

pelo distribuidor judicial competente; 
a.1) Empresas que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial  terão 
que comprovar através de certidão emitida pela instância judicial 
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competente, que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93.” 

 
Importante consignar que os itens retificados no presente edital, não impactam na formulação das 
propostas dos licitantes. Dessa forma, nos moldes do art. 21 § 4º da Lei 8.666/93 não há necessidade 
de republicação deste.  
 
Assim sendo, encaminha-se o presente julgamento para conhecimento do Impugnante e demais 
interessados, que terá seu acesso disponibilizado através do endereço eletrônico: 
www.compras.salvador.ba.gov.br 

 
Salvador, 02 de janeiro  de 2023. 
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