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Licitações

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA

Concorrência nº001/2022
Processo Administrativo nº 001/2022

VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ nº 09.528.940/0001-22, sediada na Travessa São Miguel, nº 106,
Bairro Santo Antônio, Juazeiro, Bahia (Anexo I), por meio de seus advogados (Anexo II),
com procuração em anexo, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro no
artigo 41, § 2º, da lei 8.666/93, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
da Concorrência n. 001/2022, pelos fatos e fundamentos a seguir
aduzidos.

I – DA TEMPESTIVIDADE
Conforme determina o art. 41, §2 da Lei nº 8.666/93, “decairá do
direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência”.
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Como a sessão para recebimento dos envelopes do certame em
destaque está marcada para o dia 09 de fevereiro de 2022, o prazo para impugnação
encontra seu limite no dia 07 de fevereiro de 2022.
Portanto,

demonstra-se

tempestiva,

a

apresentação

desta

Impugnação, devendo ser recebida pela ilustre Comissão.

II - DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A POSSIBILIDADE
DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS
Antes de adentrar nos quesitos específicos

da

impugnação,

destaca-se que a Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, ou seja, ela
deve anular ou revogar os seus atos, de ofício ou mediante provocação, sempre que eles
forem de encontro a alguma norma.
Nesse contexto, dá-se destaque ao conteúdo das Súmulas n.º 346 e
n.º 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis:

Súmula nº 346 do STF: A administração Pública pode declarar a nulidade dos
seus próprios atos. (Grifou-se)

Súmula nº 473 do STF: 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 e oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.

A autotutela administrativa também está normatizada na Lei de
Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99), em seu artigo 53: “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”.
Como se pode ver, a Administração Pública possui uma obrigação
de rever seus atos, realizando o controle de legalidades destes, sempre que identificar
algum tipo de incongruência nos atos emanados por ela.
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No presente caso, impõe-se para a Comissão de Licitação do
município de Eunápolis/BA, o poder-dever de rever seus atos, no que toca ao Edital da
Concorrência nº 001/2022, pois, algumas das cláusulas dispostas no instrumento
convocatório estão inadequadas.
Nessa esteira, deve a Administração rever o ato de publicação do
edital, a fim de anular do referido instrumento as regras limitadoras da competição.

III – DOS FATOS.

O Município de Eunápolis/BA divulgou a realização de certame
licitatório, na modalidade Concorrência de n. 001/2022, com sessão marcada para o dia
09/02/2022, objetivando a “contratação de empresa especializada na execução dos
serviços de limpeza urbana”.
Após o oportuno acesso ao Edital e análise acurada das suas
cláusulas, a Impugnante verificou a existência de condições que afrontam o ordenamento
jurídico pátrio, em especial a Lei Federal nº 8.666/93, além da Jurisprudência erguida
pelo Tribunal de Contas da União.
Nesse sentido, demonstrar-se-á que algumas regras editalícias
devem ser extirpadas do Edital guerreado, diante da patente ilegalidade, uma vez que,
afrontam, primordialmente, os princípios Constitucionais da legalidade e da competição,
estabelecidos no inciso XXI e caput do artigo 37, da Constituição Federal de 1988.

IV – DO DIREITO
IV.1 – Das requisições de atestados de capacidades técnicas profissional e
operacional para serviço que não representa parcela de relevância técnica (item
5.1.4.1, alíneas “a” e “c”)

Extrai-se do edital guerreado, item 5.1.4.1, alíneas “a” e “c”, que os
licitantes devem comprovar, para fins de qualificação técnica operacional e profissional,
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experiência mínima com o objeto licitado, especialmente, com os serviços de i) Varrição
manual de vias e logradouros com confinamento e coleta de resíduos; ii) Coleta e
transporte de resíduos domiciliar, comercial, prédios públicos. (exceto hospitalar), com
utilização de equipamentos compactadores com monitoramento via GPS; iii) Coleta de
resíduos de construção civil e entulhos com utilização de caçambas basculantes com
monitoramento via GPS; iv) Equipe padrão para realização de serviços congêneres ou
correlatos(equipe de 15 funcionários- 4 equipes conforme Termo de Referência), nas
quantidades e prazos disposto no edital.
Ocorre que, analisando esses serviços a luz do Instituto de
Licitações e Contratos, bem como, da Súmula 263 do Tribunal de Contas da União, verificase que nem todas as atividades relacionadas no item 5.1.4.1, alíneas “a” e “c”, preenchem
os requisitos legais para que seja exigido comprovação de experiência mínima.
Nesse turno a Lei n. 8.666/93, em seu art. 30, § 1°, inciso I ,
combinado o inciso II do art. 30, dispõe que a comprovação de aptidão técnica operacional
(da empresa) e profissional (do responsável técnico), restringem-se às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, garantindo-se, assim,
pertinência entre o objeto licitado e o que é necessário comprovar. Vejamos:
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 técnico 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;
[....]
§ 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:
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;
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Sobre a temática, ensina Marçal Justen Filho 1:
O que se exige [...] é que a identificação das parcelas de maior relevância técnica
e valor significativo sejam explicitamente indicadas pela Administração, de
modo motivado. Essa motivação, tal como exposto, comporta pleno controle
externo, especialmente para verificar os efeitos nocivos à competição.

Ressalte-se que tanto a legislação, quanto a jurisprudência,
estabelecem de forma clara, que os serviços indicados para comprovação da habilitação
técnica, devem atender os requisitos da lei de FORMA CONCOMITANTE, isto é, devem
caracterizar ao mesmo tempo, maior relevância técnica e valor significativo. Nesse
diapasão, assevera o Tribunal de Contas da União, por meio da Súmula 263, in verbis:
SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção
com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. (grifo nosso).

Para que não restem dúvidas sobre o assunto, vejamos abaixo, mais
um julgado do TCU, nos mesmos moldes da súmula 263, demonstrando a necessidade de
concomitância entre a relevância técnica e financeira do serviço, para que possa ser
exigida a comprovação de sua experiencia mínima:

9.3. dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre a ocorrência das
seguintes ilegalidades, para que adote as medidas corretivas cabíveis, evitandose sua repetição:
[...]
9.3.5. foi exigida dos licitantes, no âmbito da Concorrência 01/2011, a
comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional
relativamente à execução de serviços de pequena representatividade no
cômputo do valor global do objeto licitado, em desacordo com as
disposições contidas no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 e SúmulaTCU 263/2011, e descumprindo o disposto no item 9.1.5 do Acórdão
1.084/2011 - Plenário;
(TCU. Relatório de Auditória. Acórdão nº 2303/2015 - Plenário. Relatório de
Auditoria. Relator JOSÉ MÚCIO MONTEIRO. Data da sessão: 16/09/2015).

1

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. Ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2014.
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In casu, verifica-se que o instrumento convocatório ao dispor sobre
a comprovação de experiência mínima para fins de qualificação técnica operacional e
profissional, incluiu o serviço de “varrição manual de vias e logradouros com confinamento
e coleta de resíduos”, ainda que essa atividade não atenda aos requisitos para figurar como
parcela de maior relevância, para fins de demonstração de aptidão prévia.
Isso porque, ainda que o serviço de varrição manual de vias e
logradouros com confinamento e coleta de resíduos preencha o requisito da relevância
financeira, sua execução não exige ações complexas, que importem em classificá-lo
como as parcela de “maior relevância técnica”, uma vez que, para isso, faz-se
necessário enquadrar a atividade como crítica e de risco elevado, levando-se em
consideração o conjunto de serviços que serão executados e a influência daqueles sobre o
resultado que espera ser alcançado.
Vejamos o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre
quais os parâmetros devem nortear a escolha do(s) serviço(s) (parcelas) a ser(em)
requisitado(s) dos licitantes, para comprovar a qualificação técnica operacional e
profissional:

2. A jurisprudência deste Tribunal tem evoluído, e decisões recentes
demonstraram tendência a um entendimento de que a qualificação técnica
deve se dar com base apenas no principal da obra (acórdãos 2.992/2011 e
222/2013, ambos do Plenário) . Pela pertinência, é relevante transcrever trecho
da primeira deliberação citada (destaques acrescidos) :
"9.3. determinar à Infraero que, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992
e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal:
9.3.1. verifique a estrita necessidade de solicitar atestados de capacidade
técnico-operacional e profissional para comprovação de experiência dos
licitantes em serviços ou itens específicos da obra, limitando tais exigências, nas
situações ordinárias, à expertise na execução de obras similares ou equivalentes
tidas como um todo, por desnecessária restrição à competitividade do certame,
em respeito ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93;"
13. Reitero, portanto, que a habilitação técnica com base apenas no principal da
obra é, nas situações ordinárias, a sistemática que mais se harmoniza com os
preceitos constitucionais e com o princípio da ampla concorrência nas licitações
públicas.
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(TCU. Representação. Acórdão nº 2079/2014 - Segunda Câmara. Relator ANA
ARRAES. Data da sessão: 13/05/2014). (grifo nosso)

Infere-se do precedente acima indicado que a Administração
quando for definir os serviços, para comprovar a qualificação técnica da licitante, além,
do valor significativo, deve verificar a relevância técnica dessa atividade, para o conjunto
da obra, ou seja, deve-se impor a comprovação da experiência, somente, para os serviços
enquadrados tecnicamente como principais.
Portanto, mostra-se patente que os serviços de varrição ainda que
importe em valor significativo para o objeto licitado, não atende ao critério de relevância
técnica, logo, não pode figurar como parcela de maior relevância para fins comprovação
de experiência mínima.
Desse modo, mostra-se imperiosa a retificação do instrumento
convocatório, a fim de modificar as normas de qualificação técnica,

inserindo a

necessidade de comprovação de experiência mínima, somente para os serviços que
atendam as disposição contidas no art. 30, inciso II c/c §1º, inciso I da Lei n. 8.666/93,
além da Súmula 263 do TCU.

V – DOS PEDIDOS
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO
julgada procedente, com efeito para:

a) Seja recebida a presente Impugnação nos efeitos devolutivo e
suspensivo;
b) Retificar o instrumento convocatório, modificando o item 5.1.4.1,
alíneas “a” e “c”, a fim de excluir o serviço de varrição como parcela de
maior relevância para fins de comprovação de experiência mínima;
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c) Que após a retificação do instrumento convocatório, o prazo seja
reaberto, obedecendo o disposto no art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93,
visto que as modificações influenciam diretamente na elaboração da
proposta;
d) Prazo para juntada da procuração, nos termos do Código de Processo
civil;
e) Caso o senhor Presidente entenda pela não retratação, que os autos
com a presente Impugnação sejam remetidos a Autoridade Superior.

Termos em que
Pede deferimento.

Juazeiro/RN, 07 de fevereiro de 2022.
CLECIANE DE
MENDONCA

Assinado de forma
digital por CLECIANE

DE MENDONCA
Cleciane de Mendonça
Vasconcelos
VASCONCELOS:08996
VASCONCELO
312401
2022.02.07
OAB/RNS:0899631240
13.927 Dados:
16:26:35 -03'00'

1

Krysna Maria Medeiros Paiva
OAB/RN 17.966

Carla de Morais Coutinho
OAB/RN 9.314
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Atos Administrativos

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.528.940/0001-22, com sede na Travessa
São Miguel, nº 106, bairro Santo Antônio, Juazeiro/BA, CEP: 48903-045, neste ato
representado pelo Sr. IURI JIVAGO DA SILVA SOUZA, sócio administrador.
OUTORGADOS: CLECIANE DE MENDONÇA VASCONCELOS, inscrita na OAB/RN
13.927, CARLA DE MORAIS COUTINHO, inscrita na OAB/RN 9.314, KRYSNA
MARIA MEDEIROS PAIVA, inscrita na OAB/RN 17.966, BRUNO TERRA DO
NASCIMENTO BARBOSA, inscrito na OAB/RN 13.330, todos advogados do
escritório PAIVA MARINHO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, inscrito no
CNPJ 35.813.475/0001-81, com endereço na Avenida Rodrigues Alves, 800, CEP:
59020-300, edifício Tyrol Business Center natal, Sala 1008.
PODERES: amplos e ilimitados poderes para representar a empresa
Outorgante perante a Concorrência n. 001/2022, promovida pelo Município
de Eunápolis/BA e em medidas judiciais que tenham o certame como
objeto, para o que lhes confere os poderes constantes da cláusula AD
JUDICIA ET EXTRA, podendo para tal, substabelecer com ou sem reserva de
poderes, dando os mandantes tudo por bom firme e valioso.

Natal / RN, 07 de fevereiro de 2022.

IURI JIVAGO DA SILVA
SOUZA:02781500550

Assinado de forma digital por IURI JIVAGO DA SILVA
SOUZA:02781500550
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=IURI JIVAGO DA SILVA SOUZA:02781500550
Dados: 2022.02.07 16:59:57 -03'00'

_______________________________________________________
VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 09.528.940/0001-22
Outorgante
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VALE NORTE CONSTRUTORA
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/03/2021 10:48:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
¹Código de Autenticação Digital: 115610103210807113690-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V3GS13CDVFI+A02CGDLQVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Eunápolis

Junta Comercial do Estado da Bahia

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
23 - Ano - Nº 7787

08/11/2017
Certifico o Registro sob o nº 97711382 em 08/11/2017
Protocolo 173444997 de 08/11/2017
Nome da empresa VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203149348
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118550965452551
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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