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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 014/2021. 

INTERESSADO: GERÊNCIA DE ENGENHARIA – GEENG. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE DUTOS E COMPLEMENTOS PARA AMPLIAÇÃO 

DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA CIGÁS, PARA EMPREENDIMENTOS LOCALIZADOS 

EM MANAUS (AM). 

 
DESPACHO N. 087/2021 – GEJUR/CIGÁS 

 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO contra o Edital da Licitação CIGÁS Nº 03/2021, cujo objeto 

consiste na contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia de 

construção e montagem de dutos e complementos para ampliação da rede de distribuição de gás 

natural da CIGÁS, para empreendimentos localizados em Manaus (AM), com fulcro no item 11 do 

competente instrumento convocatório, pelos argumentos a seguir delineados:  

 

1. DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE 

 

A impugnante alega a existência de ilegalidade devido à restrição de participação de 

empresas em Recuperação Judicial, limitando-se aos argumentos abaixo elencados, que foram 

extraídos do pleito da interessada:  

 

a. DA CLÁUSULA DO EDITAL À IMPUGNAR  

 
(...) “CLÁUSULA DO EDITAL À IMPUGNAR: 
4.3. Não será admitida a participação de preponentes nas seguintes 
condições: 
4.3.10 Empresas que estejam sob falência (ou recuperação judicial ou 
extrajudicial), concurso de 
Credores, dissolução e liquidação, ou pessoa física em estado de insolvência 
civil. 
Dada a situação econômica do Brasil decorrente da crise do COVID, o 
setor empresarial foi fortemente impactado, e muitas empresas 
encontram-se em dificuldades e em recuperação judicial. A 
jurisprudência do TCU - Tribunal de Contas da União, autoriza a 
participação de empresas em recuperação judicial, conforme ACORDÃO 
1201/2020 em Plenário. A seguir: 
"Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. 
Habilitação de licitante. Recuperação judicial. Admite-se a 
participação, em licitações, de empresas em recuperação 
judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela 
instância judicial  competente afirmando que a 
interessada está   apta  econômica e financeiramente a 
participar de procedimento licitatório. (Representação, 
Relator Ministro Vital do Rêgo)." 
 
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STF) e da Advocacia 
Geral da União (AGU) é semelhante acerca do Tema: 
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"O escopo primordial da Lei n. 11.10112005, nos termos do art. 47, é 
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, 
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim,  a 
preservação  da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica. (....) 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, desde que demonstre, na fase de 
habilitação, a sua viabilidade econômica. " (Agravo em Recurso Especial  
309867 I ES - Ministro Gurgel de Faria, julgado em 2610612018). 
 
A lei de Licitações, Lei 8666/16, no seu art.  31, estabelece a 
documentação relativa à qualificação econômica e financeira das 
licitantes e prevê: 
 
"Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: (...) 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". 
 
Como podemos observar, o artigo menciona apenas a certidão negativa 
de falência ou concordata, sem alcançar o instituto da recuperação 
judicial, sendo ilegal a exigência desta certidão negativa. 
 
A exigência de certidão como motivo de inabilitação de uma empresa em 
recuperação judicial é completamente ilegal, e confronta diretamente o 
princípio constitucional da igualdade! O fato de a empresa estar em 
recuperação judicial não pode ser visto como um obstáculo para esta 
participar de Licitação. A Recuperação Judicial é utilizada justamente para que 
a empresa supere a crise econômica, permaneça produzindo e empregando, e 
não pode ser confundida com incapacidade de se recuperar. 
A Lei de Falência e Recuperação Judicial possibilita, inclusive, a 
contratação de empresa em recuperação judicial com o poder público, 
conforme dispõe o artigo 52, I, da LRE. Logo, não há razão para essas 
empresas serem desabilitadas do certame quando não apresentam tais 
certidões, ou tampouco que sejam proibidas de participar de licitações”  

 

b. DOS PEDIDOS  

 
(...) “Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 
procedente, com efeito de constar no Edital a exclusão do item 4.3.10, onde 
estabelece que empresas em recuperação judicial não podem participar 
da licitação em referência. 
Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a 
alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 
conforme § 4°, do art. 21, da Lei no 8666/93. 
Conforme § 5°, do art. 39, do RILC- Regulamento Interno de Licitações 
Contratos da CIGAS: 
 
§ 5° Caso necessário, tecnicamente justificada pela área demandante, após 
deliberação da DIREX, caberá ao Comitê Permanente de Licitação ou ao 
Pregoeiro tomar as providências necessárias para o adiamento da sessão ou a 
suspensão do procedimento /Licitatório, bem como a alteração do edital e, 
conforme o caso, para a divulgação da nova data de realização do certame e 
das alterações empreendidas.”  

 
 
Ao final, requereu a retificação do Edital e reabertura do prazo inicialmente previsto. 
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2. DO DIREITO 

 

2.1. ADMISSIBILIDADE 

 

De acordo com os preceitos previstos no Instrumento Convocatório, especificamente, no 

item 11, tendo em vista que a apresentação da Impugnação se processou no dia 09/09/2021, às 

15h18min, por meio de correspondência eletrônica, ou seja, anterior aos 05 (cinco) dias úteis à 

data da sessão inaugural do certame, tem-se como tempestivo o presente pleito. 

                

2.1 DO MÉRITO 

 
Ocorre que o edital não deverá ser interpretado de forma estanque como procede a 

impugnante, mas sob a égide de um exame sistêmico, que permitirá cristalino entendimento de 

que o edital decorre da lei e que ambos estão devidamente inseridos no ordenamento jurídico, 

onde devem se comunicar entre si e inter-relacionar harmonicamente, especialmente, diante de 

conflitos aparentes de normas.   

  

Sendo assim, diferente do alegado pelo impugnante, desde logo, informamos que o item 

4.3.10 do Edital não revela violação da Lei nº 13.303/2016, quiçá ao direito de participação de 

empresas.  

 

Em verdade, interessa seja observado que no item 6.6.1. do instrumento convocatório, 

embora conste a exigência, para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira o 

dever de a licitante apresentar a certidão de falência e recuperação judicial, tem-se certo de que 

o cumprimento deve processar-se de forma harmônica com as leis e os seus institutos, 

especialmente, quanto ao tema à baila e em homenagem a Lei n. 11.101/2005. Imperioso 

destacar que o mesmo se processado quanto ao direito de participação das proponentes.    

  

Sendo assim informamos que deve prevalecer o entendimento da lei que não diverge do 

edital, qual seja, da possibilidade de participação de empresas em recuperação judicial conforme 

está abrigado no artigo 52, II da Lei nº 11.101/2005, onde a recuperanda realizando a 

apresentação da documentação exigida pela Lei estaria apta a contratar com o Poder Público. Essa 

afirmativa foi reforçada pelo Acórdão nº 1201/2020 do TCU:  

 

“é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que 

amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que 
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certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar 

de procedimento licitatório nos termos da Lei”.  

 

 

Em verdade, o que se constata no pleito da Requerente, decorre de patente erro de 

interpretação ou inequívoca falta do correto emprego sistêmico das normas frente aos itens do 

edital. As cláusulas do edital não devem ser analisadas de forma estanque, mas dentro de um 

contexto jurídico mais amplo, a conferir ou possibilitar a verificação da legitimidade do ato 

administrativo.   

 

Ademais a licitação é instituto de direito, multidisciplinar, que sofre ação direta de outras 

legislações além das citadas no preâmbulo do edital, bem como de várias áreas do conhecimento, 

de modo que, não cabe ao instrumento convocatório exauri-las ou citá-las amiúde, mas apenas 

fazer referência àquelas mais relevantes ao tema, afinal as legislações possuem naturalmente 

efeito vinculante, ou seja, vale para todos indistintamente.  

  

Sendo assim, como não verificamos no Edital a existência de qualquer violação à Lei de 

licitações, outras legislações, institutos de direito ou princípios que regem a administração, razão 

pela qual, opinamos pelo indeferimento da pretensão da impugnante.   

 
3. DO JULGAMENTO 

 

Em face a todo o exposto, CONHEÇO a Impugnação, para ao final declará-la 

IMPROCEDENTE, não sendo necessário a modificação do Edital, conforme as razões fáticas e 

jurídicas acima declinadas. 

 

Manaus, 17 de setembro de 2021. 
 
 

 
Francisco Tullio da Silva Marinho                                            Mariana Serejo Cabral dos Anjos Bessa 

    Advogado – OAB/AM A901                                                       Gerente Jurídica – OAB/AM 5.985 

       Gerência Jurídica/CIGÁS                                                                  Gerência Jurídica - CIGÁS 

 


