ILUSTRISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS, ESTADO DA BAHIA.

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 307/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

A SUPERA ENGENHARIA LTDA situada à avenida João Sahagun, N° 514, centro, Miguel
Calmon-BA, CEP 44720-000, inscrita no CNPJ sob o nº 38.756.140/0001-67, na qualidade de
uma das empresas licitantes do certame acima identificado, por um dos seus representantes,
vem, respeitosamente, perante V. Exa., com fulcro no artigo 42, inciso I, alínea b da Lei 12.462,
interpor a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.
Preambularmente, assevere-se que a interposição da presente impugnação é
tempestiva, considerando que o prazo de até cinco dias antes da data fixada para abertura
da sessão pública, nos termos do 41, §1º da Lei 8.666/93.
I – DA EXIGÊNCIA DE QUANTITATIVO MÍNIMO
O município de Eunápolis/BA inaugurou a TOMADA DE PRECOS Nº 003/2022 para
contratação de empresa de engrenharia execução de obras e serviços de engenharia
destinada a conservação, recuperação e revitalização do parque municipal Dr. Gravata, no
município de Eunápolis-BA.
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Ocorre que foi feita uma exigência ilegal e abusa, especificamente, no item
5.1.4. alínea “c”, uma vez que exigiu quantitativos mínimos para qualificação técnica
profissional, senão vejamos:

Isto porque, no que diz respeito à qualificação técnico-profissional, a Lei de
Licitações, no § 1º, inc. I, de seu art. 30, dispõe que a licitante deverá demonstrar 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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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;
Tomada a disciplina legal em sua literalidade, a compreensão é pela
impossibilidade de a Administração estabelecer quantitativos mínimos para fins de aferição e
comprovação da qualificação técnica profissional.
Contudo, em que pese a vedação legal, expressamente descrita no § 1º, inc.
I, do art. 30 da Lei 8.666/93, o Edital exigiu quantitativos mínimos para qualificação técnica
profissional.
Importa destacar que a referida vedação legal busca privilegiar o princípio da
ampla concorrência, pois a referida exigência, se fosse admitida, limitaria a concorrência nas
licitações públicas.
Desse modo, face a ilegalidade da exigência, claramente demonstrada, deve
ser acolhida a presente impugnação, retirando a exigência quantitativos mínimos para
qualificação técnica profissional descrita no item 5.4.1 alínea “c”., sob pena de violação ao
princípio da ilegalidade e da ampla concorrência.
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II - CONCLUSÃO
Ante tudo quanto exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, excluir do item 5.4.1 alínea “c” do Edital, a parte final que exige quantitativos
mínimos para qualificação técnica profissional, excluindo, expressamente a parte final do
texto “e de valor significativo definidas anteriormente” e a parte da tabela que se refere aos
quantitativos.
Nestes termos, pede deferimento.

Miguel Calmon, 24 de janeiro de 2022.

_______________________________________
GUILHERME AMARAL LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
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