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TOMADA DE PREÇO N° 005/2017.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

INTERESSADO: OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP.

OBJETO: construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas com vestiário nas

localidades de Guará, Ponte de Mateus e Furquilha, com área total construída por
unidade igual a 812,76 m^

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA,
tendo em vista a Impugnação do Edital apresentado pela empresa Osolev Construtora
LTDA - EPP, com auxílio da Assessoria Jurídica do Município, decide sobre os pedidos
formulados nos seguintes termos.

I-RELATÓRIO.

Osolev Construtora LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CPNJ sob o n° 16.607.359/0001-61, com sede na Av. Brigadeiro Mário Epinghaus, n° 78,
Porto 03 Business Center, salas 16, Centro, Lauro de Freitas/BA, em 06/05/2017,
ofereceu impugnação ao Edital de Tomada de Preço 005/2017, adiante reproduzida:
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II-MANIFESTAÇÃO.

a) Da tempestividade da impugnação.

A impugnação foi apresentada no dia 06/05/2017. cujo texto acima se
reproduziu na íntegra.

Inicialmente, cumpre registrar que o item 13.1, alínea "b" do Edital prevê que a
impugnação deverá ser apresentada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes de habilitação.

A contagem do prazo para impugnação se faz com base no art. 110 da Lei n"
8.666/93, nos termos da previsão do Art. 9" da Lei n" 10.520/02, tendo por termo inicial a
data estabelecida para a abertura dos envelopes de licitação.

No presente caso. a data da sessão esta designada para o dia 19/05/2017, às
15.00 horas. Assim, verifica-se que a presente impugnação é tempestiva, vez que foi
realizada dentro do prazo previsto no item 13.1, alínea "b", do Edital.

b) Do mérito da impugnação.

Em síntese, relata o Impugnante que ao tomar ciência do Edital licitatório
percebeu que no item 10.6, em específico nos subitens 10.6.2 e 10.6.3, há proibição de
participação de empresas que não dispunha em seu quadro técnico de profissionais com
CAT (Certidão de Acervo Técnico) igual ao do objeto da licitação consistente na
Construção de Quadras Poiiesportivas, e assim ficou inconformada com a proibição de
sua participação na referida licitação.

Alega que a norma iicitatória (Lei n" 8.666/93) traz especificamente em seu
art. 30, inciso II, a tratativa da capacidade técnico-profisslonal dos licitantes, denotando,
que a comprovação de sua capacidade técnica se dará mediante a apresentação de
atestado de aptidão para o desempenho de atividade compatível com o objeto da
licitação, em características, quantidades e prazos. Assim, assevera que exigir atestados
de capacidade técnica com objeto igual ao licitado fere os ditames da Lei n' 8.666/93, por
falta de previsão legal.

No entanto, somente no subitem 10.6.3 do edital se vislumbra irregularidade
que viola a legislação de regência.

Insta salientar que a Constituição Federal, aoversar sobre licitações públicas,
estabeleceu, em seu art. 37, XXI (CF/88), que somente poderão ser exigidas qualificações
técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Por essa razão,
toda e qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, além
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de justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei, face ao princípio
da legalidade.

"Aú. 37. Aadministração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...}

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, sen/iços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas daproposta, nos termos da lei,
0 qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Grifo nosso)"

A lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública dispõe que;

"Art. 3" Alicitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
daproposta 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 vinculaçao ao
instrumento convocatório, dojulgamento objetivo e dosque lhes são correlatos.

§ I"È vedado aos agentes públicos:

1- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sedeou domicílio doslicitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ouirrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o
disposto nos §§5o a 12 deste artigo e no art. 3o daLei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

II- estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de
pagamentos, mesmo quando envolvidosfinanciamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248. de 23 de outubro de 1991. (...) (Grifo nosso) "

O art. 30 da Lei n° 8.666/1993 estabelece um rol taxativo referente à
documentação que pode ser exigida para comprovação da qualificação técnica. Desse
modo, não pode a Administração criar hipóteses nele não previstas, sob pena de incidir
na vedação legal do art. 3° da lei em comento. Odispositivo legal determina que:

"Art. 30. Adocumentação relativa à qualificação técnicalinútar-se-á a:

/ - registro ou inscrição na entidadeprofissional 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
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pessoal técnico adequados edisponíveis para arealização do objeto da licitação, bem como da qualificação
de cada um dos membros da equipe técnica que seresponsabilizará 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 ocumprimento das obrigações
objeto da licitação;

IV-prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quandoforocaso.

§loA comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras eserviços, seráfeita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

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

II - (Vetado).

a) (Vetado).

b) (Vetado).

§2o As parcelas de maior relevância técnica ede valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior,
serão definidas no instrumento convocatório.

§3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ousuperior.

§4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for ocaso, será feita
através de atestadosfornecidos porpessoajurídica de direito público ou privado.

§So E 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.

§ 6o As exigências nnnimas relativas ainstalações de canteiros, máquinas, equipamentos epessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas
mediante a apresentação de relação explícita e da declaraçãoformal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências depropriedade e delocalização prévia.

§ 7° (Vetado).

I - (Vetado).

II - (Vetado).
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§ 8°. No caso de obras, serviçose comprasde grande vulto, de alta complexidade técnica . poderá
a Administração exigirdos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeitode sua
aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por
critérios objetivos.

§ 9". Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos
essenciais.

§ 10". Os profissionais indicados pelo licltante para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional de que trata o inciso I do § 1°deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto
da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administração.

Conforme se depreende da intelecção dos dispositivos legais acima transcritos, a
Administração não pode exigir que o sujeito (licitante) comprove experiência anterior na execução
de um objeto exatamente idêntico àquele licitado, pois a idoneidade para executar o objeto licitado
pode ser evidenciada por meio de execução de obra ou serviços similares.

Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho (2010, p.441):

"Em primeiro lugar, não há cabimento em impor a exigência de que o sujeito tenha executado no
passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação. Parece evidente que o sujeito
que executou obra ou serviço exatamente idêntico preenche os requisitos para disputar o certame
e deve ser habilitado. Mas também se deve reconhecer que a idoneidade para executar o objeto
licitado pode ser evidenciada por meio da execução de obras ou serviços similares, ainda que não
idênticos. Em outras palavras, a Administração não pode exigir que o sujeito comprove
experiência anterior na execução de um objeto exatamente idêntico àquele licitado - a não ser
que exista alguma justificativa lógica, técnica ou cientifica que dê respaldo a tanto".

III-CONCLUSÕES.

Diante de todo o exposto, conheço a Impugnação interposta pela empresa Osolev
Construtora LTDA - EPP, para, no mérito, dar provimento, razão pela qual o item 10.6.3 do Edital
passa a ter a seguinte redação;

10.6.3. Comprovação de que o responsável técnico referido no item anterior é detentor de atestado
(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) no CREA da região onde os serviços
foram executados, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo Técnico - CAT,
expedida (s) por esse Conselho, que comprove ter o profissional, executado para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal ou estadual, municipal ou Distrito
federal, ou ainda, para empresa privada, obra (s) ou serviço (s) similar (es) relativos a:

• Execução de estrutura em concreto armado com volume mínimo de 30m^;

• Cobertura em telha metálica com mínimo de SOOm^;

• Estrutura metálica para telhado e ou colunas com mínimo de 300m'.

A presente decisão não afeta a formulação das propostas, razão pela qual fica mantida
a data da sessão designada para o dia 19.05.2017, às 15:00 horas.



6I1W11<( ESTADO DA BAHIA
prefeitura municipal de são desidério
CNPJ: 13.655.436/0001-60
TEL: (77) 3623 - 2145 FAX: {77) 36232 239 - www.saodesiderio.ba.gov.br

Deverá ser publicada na íntegra a presente resposta nosite oficial do Município de Sâo
Desidério-Bahia.

A presente resposta será encaminhada a empresa Osoleve Construtora LTDA - EPP,
e aos licitantes que adquiriram o presente edital serão avisados que a publicação desta decisão
encontra-se no site oficiai do IVlunicípio.

Sâo Desidério - Bahia, 15 maio de 2017.

Márcia Bastos Carneiro da Silva
Pregoeira - Presidente da C. P. L.

Ermetina Maced^êrtÍTò Pereira
Procuradora Geral do Município de Sâo Desidério - BA.


