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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

ILUSTRÍSSIMA Sr.ª. PREGOEIRA OFICIAL  
MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG 
 

A empresa GERALDO FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO LTDA, nome de fantasia AVENDA COMÉRCIO, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES CNPJ nº 44.876.402/0001-20, através de seu representante 

legal GERALDO FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO, CPF 014.411.926-97, vem respeitosamente através 

deste, com fundamento no artigo 41 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, interpor a presente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DOPROCESSO LICITATÓRIO N° 084/2022, EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 

003/2022, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:  

 

A) DA TEMPESTIVIDADE  

 

Conforme determinado no Item 7.1.1 do edital, “Se feita por licitante, a impugnação deverá ser protocolar 

o pedido em até 2 (dois) dias antes da data de entrega dos envelopes das propostas.  

Como a data de abertura do certame está marcada para dia 16/11/2022, verifica-se tempestiva 

impugnação ora proposta, dia 09/12/2019, 03 (três) dias ÚTEIS anteriores a data de abertura.  

 

B) DOS MOTIVOS  

 

I. Capacitação técnico-operacional 

 

Importante destacar a diferença entre ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL  (da 

empresa) e  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA PROFISSIONAL (do Responsável Técnico - RT), 

assim requeremos a impugnação no Edital, do tópico 8.1.6, a quem é dirigido este instrumento, pelas 

seguintes razões: 
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8.1.6.1 Capacitação técnico-operacional da licitante será comprovada mediante a apresentação de 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado identificada, que demonstre 
que a licitante executou diretamente serviços pertinente e compatível com o objeto deste Edital e 
comprovar a execução das seguintes atividades relevantes: 

 

Tal exigência do Edital não se apresenta compatível com os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade que devem orientar os atos da Administração Pública, ao passo que representam 

restrições excessivas capazes de reduzir e restringir o universo de participantes do certame e ainda violar a 

isonomia entre potenciais licitantes, consequentemente, acarretando relevante redução da capacidade de 

obtenção da proposta mais vantajosa tanto para a própria Administração quanto para o interesse público, 

tanto é que a ata da sessão, redigida em 25 de outubro de 2022, deste mesmo EDITAL DO PROCESSO 

LICITATÓRIO N° 084/2022, EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, apresentou-se deserta por falta de 

licitantes interessados. 

Vários são os editais modernos, publicados Brasil à fora, com os mesmos objetos, custos, prazos e 

complexidades que exigem tão somente a capacitação técnica e profissional dos responsáveis técnicos da 

empresa. 

A previsão legal para exigência de qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a 

experiência dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria a capacidade técnico-

operacional, abrangendo atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da 

atividade empresarial com a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de 

pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico- profissional, referindo-se à existência de 

profissionais com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado.  

 A CAT ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO é o documento que apresenta o conjunto das atividades 

desenvolvidas ao longo da vida do PROFISSIONAL - RT, em que constam os assentamentos do CREA 

referente às ART’s arquivadas em nome do PROFISSIONAL.  

Ademais, há a exigência expressa no edital quanto às obrigações, o seguro, a que a contratada terá que 

prestar durante a execução da obra: 

8.39. A CONTRATADA deverá fazer em companhia idônea e apresentar a Prefeitura, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato, seguro contra riscos de 
engenharia, com validade para todo o período de execução da obra, constando como beneficiária a 
Prefeitura Municipal de Pirapora;  
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8.40. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos 
danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em 
decorrência da execução da obra;  
8.41. A CONTRATADA deverá, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado na 
condição imediatamente anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua 
conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice; 

 

Além disto, na minuta do contrato (Anexo II), CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES E DO REGIME DE 

EXECUÇÃO, há o expresso prazo de garantia da obra: 

XXVIII. O prazo de garantia dos serviços e dos materiais deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a  
contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB). 
 

Sendo que, novamente entendemos que há uma redundância no pedido de ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA OPERACIONAL, já que é a práxis a apresentação somente das CATS - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA. 

 

C) DOS PEDIDOS  

 

A análise prudente, imparcial e responsável da impugnação ao edital pela entidade promotora da licitação 

gera, comprovadamente, o aumento da competitividade e por consequência do número de propostas 

vantajosas que resultam em economia ao erário, até porque, como já dito, grande parte das impugnações 

visam corrigir imperfeições do ato convocatório que invariavelmente cerceiam, ainda que não 

intencionalmente, a participação de empresas do ramo do objeto licitado, e que pleiteiam apresentar-se 

competitivamente ainda que seu tempo cronológico de funcionamento não permitam vasto lastro técnico, 

como é o nosso caso. 

Assim, respeitosamente requeremos: 

 

I. Requer que seja dado provimento a presente impugnação como tempestiva;  

II. Requer que seja excluída a exigência de atestado técnico-operacional, exigidos no tópico 8.1.6; 

III.  A republicação do Edital ou errata, com a correção. 
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Portanto, o princípio da competitividade, antes de tudo, revela a necessidade de equilibrar três fins 

igualmente relevantes: a concretização do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa a Administração Pública e a competição entre os interessados.  

 Insta salientar que a diminuição do número de concorrentes inevitavelmente ocasionará em uma 

substancial elevação do preço dos produtos, causando vultosos prejuízos à própria Administração.   

Em consequência dos apontamentos importantes e vitais para o sucesso deste procedimento licitatório, 

expostos na presente peça, requeremos sua apreciação destacando por fim, que a repetição de certames 

acarreta custos administrativos desnecessários, atrasos na obtenção do produto desejado (quando a 

demora na realização da licitação puder acarretar a ineficácia da licitação = custo temporal da licitação) 

ou ainda, pode trazer prejuízos ao ente público, inclusive superiores aos possíveis benefícios (custo 

econômico).   

Por fim, destaca-se que, na maioria dos casos, a impugnação ao ato convocatório inegavelmente se 

constitui em instrumento notadamente benéfico à Administração Pública, pois permite a análise das regras 

editalícias sob o ponto de vista do setor privado, trazendo ao conhecimento dos agentes responsáveis pelo 

certame as possíveis inadequações que precisam ser corrigidas no edital para o sucesso da licitação a ser 

promovida. 

 

 Neste Termos, Pede Deferimento.  

  

 

 

 

 

 

AVENDA COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES  
GERALDO FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO LTDA 
CNPJ/MF: 44.876.402/0001-20 
 

 

mailto:geraldofernandosr@gmail.com

		2022-11-09T07:59:55-0300
	GERALDO FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO LTDA:44876402000120




