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Impugnação ao Pregão Eletrônico. 28/2016

___ ”
m  m

PRCTGCC

Massada Construção Manutenção e Serviços Eireli - ME, pessoa jurídica, com 
endereço a rua Bráulio Muniz 278/101, Abolição -  Rio de Janeiro / RJ, vem, na 
qualidade de impugnante ao edital cujo objeto é “ Contratação de pessoa jurídica para 
a prestação de serviços terceirizados de natureza contínua de arquitetura com cessão 
de mão de obra em dedicação exclusiva de 1(um) posto de arquiteto com 
especialização em engenharia de segurança do trabalho, em regime de 40 (quarenta) 
horas semanais, com fornecimento de insumos necessários à adequada execução 
dos trabalhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.” , com amparo no Art. 18 do Decreto 5.450/05, apresentar 
IMPUGNAÇÃO a cláusulas editalícias ilegais. Considerando que a licitação ocorrerá 
em 16/11/2016 as 11:00hs, a presente impugnação é tempestiva.

DAS CLAUSULAS ILEGAIS

I - Exigência ilegal de comprovação de tempo de experiência como capacidade 
técnica-profissional

O Edital em epígrafe exige conforme segue:

“8.6 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de:

“8.6.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços contínuos com 
cessão de mão de obra em dedicação exclusiva de no mínimo 1(um) posto de 
arquiteto, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado com a 
respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica).

8.6.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente;

8.6.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto 
se firmado para ser executado em prazo inferior.
8.6.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito 
o somatório de atestados de períodos diferentes ou simultâneos.
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8.6.1.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. ”

A exigência de 3 anos de experiência fere o previsto na Lei 8.666/93, transcrita abaixo

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

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnicos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação;

IV- prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso.

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos; (Incluído pela Lei n° 8.883, de 1994).

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 
mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 
convocatório. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

§ 3o 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.
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§ 5o 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. ”

A lei, 8666/93 possui esta redação desde mais de vinte anos e permite a 
interpretação inequívoca de que exigir comprovação de tempo de serviço, como 
critério de habilitação, configura-se como exigência ilegal.

A Superintendência de Seguros Privados ao realizar tais restrições ao mercado 
afronta também a interpretação do Egrégio Tribunal de Contas que em reiteradas 
orientações determinou de forma veemente ao DNIT que se abstenha de realizar tal 
restrição em seus Editais, conforme se pode constatar no texto subtraído do Acórdão 
1529/06, referente ao Edital 431/2005/DNIT:

“9.2.1.8. abstenha-se de exigir dos licitantes que comprovem tempo de 
experiência em seus atestados de capacidade técnico-profissional, como 
colocado nos subitens que compõem o item 14.4 "c.1" da qualificação 
técnica - mais de 5 anos de experiência para o Coordenador do Contrato, 
mais de 5 anos de experiência para o Coordenador Assistente, mais de 3 
anos de experiência para o Supervisor de Campo I, mais de 3 anos de 
experiência para o Supervisor de Campo II, mais de 3 anos de experiência 
para o Administrador, pois isto é vedado pelo art. 30, § 5o, da Lei n° 
8.666/1993 e pela jurisprudência do TCU, em especial o Acórdão n° 
473/2004- Plenário, Ata 13/2004, e Decisão n° 134/2001-Plenário, Ata 
9/2001”.

Salta aos olhos a semelhança dos Editais analisados pelo TCU e o que ora é 
impugnado, deixando evidente a falha dos responsáveis técnicos em serem tementes 
à Lei e às orientações, permitindo que práticas que ferem os princípios da isonomia 
se perpetuem, restringindo a competitividade e a seriedade das licitações.

Neste sentido cumpre-me salientar que Discricionariedade Administrativa não 
deve ser confundida com arbitrariedade. Uma vez que o item 2 deste edital retrata o 
preço estimado para o período ANUAL do contrato, sendo assim por um período de 
12 meses, informação também expressa na minuta do contrato que na CLÁUSULA 
SEGUNDA -  DA VIGÊNCIA estabelece o prazo de 12 meses, portanto sendo 
excessivo a comprovação de 3 anos de experiência.

Evidente, desta forma que mais uma vez a Autarquia traz exigências ilegais e 
sem fundamentação.

II -  Inescusável erro - necessidade de anulação e reposição do prazo e 
reelaboração do Instrumento Convocatório

A impugnação manifesta, apresenta-se tempestiva e cercada das melhores doutrinas 
que visam práticas licitas e condutas isentas e diante das ilegalidades, aponto a 
necessidade de anulação
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do presente Edital e reformulação do mesmo dentro dos princípios éticos da 
Administração Pública Federal, jurisprudências e orientações do TCU, cuidando-se, 
no novo instrumento convocatório para corrigir as irregularidades identificadas no 
instrumento atual.

DO PEDIDO

Em virtude do acima exposto e demonstrado que:

a) a exigência de comprovação de tempo de experiência como capacidade 
técnica é excessiva e afronta a doutrina majoritária e reiterados acórdãos 
do Tribunal de Contas da União.

Termos em que pede deferimento,

MASSADA C EIRELI - ME
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P R O C U R A  C Ã O

Pelo presente instrumento MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS EIRELI, inscrita no 

CNPJ n° 24.144.188/0001-32, sediada na Rua Pernambuco, 806 / 304 - Abolição, Rio de Janeiro - RJ, neste ato 

representada por sua Sócia VIRGÍNIA RODRIGUES COUTO, portadora da Carteira de Identidade n° 

04848305-1 e do CPF n° 629.342.107-82, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui como seus 

procuradores: ANDRÉ DA SILVA MOREIRA DE SOUSA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 

CREA/RJ n° 2002106258 e do CPF n° 029.056.227-92 ao qual concede poderes para, isoladamente, 

representar a Sociedade Empresária perante a administração pública direta e indireta (União, Estado, Município, 

Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista), empresas privadas, INSS, CREA, SEFRASAe 

SPC, podendo para tanto obter vistas de processos administrativos, tirar cópias, requerer e juntar documentos, 

prestar esclarecimentos e cumprir exigências; receber e fazer quitações de processos judiciais; assinar contrato 

para execução de obra, termo aditivo contratual, medição de serviços, proposta comercial e demais declarações 

exigidas em edital; realizar visitas técnicas; participar de todas as etapas nas diversas modalidades de 

procedimentos lidtatórios (pregão, convite tomada de preço e concorrência pública), concordar, discordar, impugnar 

e interpor recursos; e enfim, praticartodos os atos necessários visando o fiel cumprimento deste mandato.

A presente procuração terá validade até 31 de Dezembro de 2016.

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2016.

DA CONSTRUÇAQ^IVlA|slUTENÇAC»E 
Virgínia Rodrigues Couto 

CPF: 629'.342.107-82
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RECONHEÇO POR SEMELHANÇA.A(S) FIR^AfSKDE^ '
VIRGINIA RODRIGUES COUTO..... y . ..... /•.<&?"• '

..................................u ........
Valor total: 6,68  -------------  ------------- ----- v-------------------
Rio de Janeiro, 25/07/2016. JAIftA LIMA RUAS^PAiVA PIN.TQ' 
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