
Protocolo 5.236/2019

De: Oscar Delahoya Miranda - oscardelahoya... Para: SMAFO - DL 

Data: 09/09/2019 às 13:57:59

RECURSOS DE LICITAÇÃO

Oscar delahoya Miranda , vem muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar
IMPUGNAÇÃO em face das irregularidades presentes no Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC
18/2019, do Município de Canoinhas - SC, pelas razões e fundamentos que passa expor:

1. DOS FATOS

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, por meio de seu Prefeito Municipal, publicou o Edital de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 18/2019, no qual visa na “forma de execução indireta e regime de
empreitada por preço global, tendo por finalidade a seleção e contratação de empresa especializada de
engenharia, para EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECURSO FINISA,
DAS RUAS FREI MENANDRO KAMPS, JÚLIO BUDANT NETO TRECHO 1, JÚLIO BUDANT NETO TRECHO 2,
FREDERICO KOHLER TRECHO 1, FREDERICO KOHLER TRECHO 2 E ANTÔNIO LILLER, COM O
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS,
MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO”.

O certame público tem como data designada para entrega dos envelopes contendo os documentos e a proposta
o dia 27 de setembro do corrente ano.

Entretanto, o processo administrativo de Licitação objeto da presente representação está eivado de nulidade e
ilegalidade que passamos a expor:

2. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DE PARCELAS IRRELEVANTES
 
Infere-se do CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 18/2019, que prevê a exigência de atestado de capacidade
técnica em parcelas irrelevante do objeto a ser contratado pela Municipalidade.

O Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, estabelece que a Administração poderá exigir dos licitantes
documentos de comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira, desde que indispensáveis ao
cumprimento das obrigações a serem eventualmente assumidas.

A Lei 8.666/93 regulamenta o dispositivo acima mencionado, e apresenta o rol de documentos que podem ser
exigidos em licitações.

A previsão de documentação para qualificação técnica é prevista no Artigo 30 da Lei 8666/93.

As exigências de qualificação técnica devem ser feitas de tal forma que não sejam demasiadamente restritivas,
como o caso em teia, visando a obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público.

Vejamos o item 6.2.2, do Edital:
6.2.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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6.2.2.1 - Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s) no CREA, acompanhados(s)
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) que a licitante tenha executado
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, obra(s), contendo no mínimo, os serviços nos quantitativos abaixo:

6.2.2.1.1 - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m, mínimo de 9.500 m³;
6.2.2.1.2 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro ate 400 mm, na extensão mínima de 1.200
metros; 
6.2.2.1.3 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro de 500 mm ou mais, na extensão mínima de
700 metros; 
6.2.2.1.4 – Fornecimento e assentamento de meio fio, na extensão mínima de 4.700 metros; 
6.2.2.1.5 - Execução de sub base com macadame seco, mínimo de 4.000 m³; 
6.2.2.1.6 - Execução de base com brita graduada, mínimo de 3.250 m³; 
6.2.2.1.7 - Construção de pavimento em CBUQ na quantidade mínima de 2.400 Toneladas; 
6.2.2.1.8 - Fornecimento e assentamento de piso intertravado, na extensão mínima de 3.100 metros; 
6.2.2.1.9 - Pintura de faixa de sinalização, mínimo de 3.000 m². 6.2.2.1.10 – Poderão ser apresentados tantos
quantos atestados forem necessários para comprovação da execução da quantidade mínima de serviços exigida
neste edital. 
6.2.1.1.11 – A licitante deverá comprovar que já executou todos os serviços nas quantidades mínimas exigidas
acima, porém, não necessariamente em uma única obra. 
6.2.2.2 - Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA,
contendo obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos. 
6.2.2.3 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) da região onde a sede da licitante se localiza. 
6.2.2.4 - Comprovação da existência em quadro permanente da licitante, na data da licitação, de engenheiro civil
ou arquiteto, detentor(es) de Certidão(ões) de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprove(m)
ter o(s) profissional(is), sido responsável técnico por obra(s), contendo no mínimo, os serviços nos quantitativos
abaixo: 
6.2.2.4.1 - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m, mínimo de 9.500 m³; 
6.2.2.4.2 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro ate 400 mm, na extensão mínima de 1.200
metros; 
6.2.2.4.3 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro de 500 mm ou mais, na extensão mínima de
700 metros; 
6.2.2.4.4 – Fornecimento e assentamento de meio fio, na extensão mínima de 4.700 metros; 
6.2.2.4.5 - Execução de sub base com macadame seco, mínimo de 4.000 m³; 
6.2.2.4.6 - Execução de base com brita graduada, mínimo de 3.250 m³; 
6.2.2.4.7 - Construção de pavimento em CBUQ na quantidade mínima de 2.400 Toneladas; 
6.2.2.4.8 - Fornecimento e assentamento de piso intertravado, na extensão mínima de 3.100 metros; 
6.2.2.4.9 - Pintura de faixa de sinalização, mínimo de 3.000 m².

Pois bem, a parcela da obra referente a “pintura de faixa de sinalização” consoante extrai-se do Anexo IV do
Projeto Básico referente a “Planilha Orçamentária” dispões que essa parcela da obra representa apenas de cerca
de 1 % (um por cento) do valor das obras a serem executada.

Vejamos:

• TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA,
ACESSIBILIDADE, E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua Antônio Liller - Extensão 842,769 m
Valor total estimado da obra: R$ 1.947.379,49
Valor estimado para pintura de faixa de sinalização: R$ 23.437,63

• TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA,
ACESSIBILIDADE, E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua Frei Menandro Kamps Trecho 2 - Extensão 277,37 m
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Valor total estimado da obra: R$ 560.843,45.
Valor estimado para pintura de faixa de sinalização: R$ 6.234,61

• TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA,
CICLOVIA, ACESSIBILIDADE, E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua Júlio Budant Neto Trecho I- Extensão
480,00 m
Valor total estimado da obra: R$ 1.378.835,79.
Valor estimado para pintura de faixa de sinalização: R$ 77.230,70

• TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA,
CICLOVIA, ACESSIBILIDADE, E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua Júlio Budant Neto Trecho II- Extensão
358,359 m
Valor total estimado da obra: R$ 1.003.481,50.
Valor estimado para pintura de faixa de sinalização: R$ 58.321,37.

• DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE, E OBRAS
COMPLEMENTARES - Rua Frederico Kohler trecho I - Extensão 174,48 m
Valor total estimado da obra: R$ 357.844,67.
Valor estimado para pintura de faixa de sinalização: R$ 4.232,88.

• TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA,
ACESSIBILIDADE, E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua Frederico Kohler trecho II - Extensão 1.093,10 m
• Valor total estimado da obra: R$ 2.320.638,13.
• Valor estimado para pintura de faixa de sinalização: R$ 25.027,37?.

Acerca do tema dispõe o art. 30, § 1º inciso I da Lei de Licitações:

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

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;

Desta forma, resta inequívoca a violação ao Art. 30, § 1º inciso I da Lei 8.666/93, onde apenas devem ser
solicitadas para fins que qualificação técnica PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO
DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
Como se observa, pelo que consta do Edital não resta dúvida que se trata de previsão editalícia restritiva e
desarrazoada ao exigir itens sem maior relevância e sem valor significativo.

Não se olvide que, a parcela da obra referente a “pintura de faixa de sinalização” possui certa relevância nas
referias obras de pavimentação a serem executadas, contudo não é possível se exigir experiência técnica da
empresa licitante em itens que não sejam de maior relevância e de valor significativo, cumulativamente, em
relação ao total do objeto licitado.
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Dessa maneira, a previsão viola a limitação contida no art. 30, §1°, I, da Lei Federal n° 8.666/93, por não
representar parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto e frustra o caráter competitivo do certame,
em afronta também ao § 1º do art. 3º da mesma Lei.

4. DO QUANTITATIVO EXIGIDO PARA COMPROVAÇÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Outrossim, o CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 18/2019 apresenta ainda outra irregularidade, na medida que
impõe a comprovação de qualificação técnica em quantitativo desproporcional e desarrazoável.

Vejamos novamente o item 6.2.2, do Edital:
6.2.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.2.2.1 - Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s) no CREA, acompanhados(s)
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) que a licitante tenha executado
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, obra(s), contendo no mínimo, os serviços nos quantitativos abaixo:

6.2.2.1.1 - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m, mínimo de 9.500 m³;
6.2.2.1.2 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro ate 400 mm, na extensão mínima de 1.200
metros; 
6.2.2.1.3 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro de 500 mm ou mais, na extensão mínima de
700 metros; 
6.2.2.1.4 – Fornecimento e assentamento de meio fio, na extensão mínima de 4.700 metros; 
6.2.2.1.5 - Execução de sub base com macadame seco, mínimo de 4.000 m³; 
6.2.2.1.6 - Execução de base com brita graduada, mínimo de 3.250 m³; 
6.2.2.1.7 - Construção de pavimento em CBUQ na quantidade mínima de 2.400 Toneladas; 
6.2.2.1.8 - Fornecimento e assentamento de piso intertravado, na extensão mínima de 3.100 metros; 
6.2.2.1.9 - Pintura de faixa de sinalização, mínimo de 3.000 m². 6.2.2.1.10 – Poderão ser apresentados tantos
quantos atestados forem necessários para comprovação da execução da quantidade mínima de serviços exigida
neste edital. 
6.2.1.1.11 – A licitante deverá comprovar que já executou todos os serviços nas quantidades mínimas exigidas
acima, porém, não necessariamente em uma única obra. 
6.2.2.2 - Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA,
contendo obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos. 
6.2.2.3 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) da região onde a sede da licitante se localiza. 
6.2.2.4 - Comprovação da existência em quadro permanente da licitante, na data da licitação, de engenheiro civil
ou arquiteto, detentor(es) de Certidão(ões) de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprove(m)
ter o(s) profissional(is), sido responsável técnico por obra(s), contendo no mínimo, os serviços nos quantitativos
abaixo: 
6.2.2.4.1 - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m, mínimo de 9.500 m³; 
6.2.2.4.2 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro ate 400 mm, na extensão mínima de 1.200
metros; 
6.2.2.4.3 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro de 500 mm ou mais, na extensão mínima de
700 metros; 
6.2.2.4.4 – Fornecimento e assentamento de meio fio, na extensão mínima de 4.700 metros; 
6.2.2.4.5 - Execução de sub base com macadame seco, mínimo de 4.000 m³; 
6.2.2.4.6 - Execução de base com brita graduada, mínimo de 3.250 m³; 
6.2.2.4.7 - Construção de pavimento em CBUQ na quantidade mínima de 2.400 Toneladas; 
6.2.2.4.8 - Fornecimento e assentamento de piso intertravado, na extensão mínima de 3.100 metros; 
6.2.2.4.9 - Pintura de faixa de sinalização, mínimo de 3.000 m².

Verifica-se que, a Municipalidade impôs as licitantes a comprovação de que já tem executado serviços de pintura
de faixa de sinalização de 3.000 m².
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Contudo, da atenta análise ao Edital infere-se que, as ruas onde serão executadas as obras objeto do certame,
se somadas alcançam aproximadamente um total de 3.000 metros de extensão

Ou seja, o quantitativo exigido pela municipalidade para a comprovação da capacidade técnica constitui a
totalidade da obra, restringindo, portanto, o caráter competitivo da licitação.

Acerca do tema disciplina o art. 3.°, § 1. ° inciso I da Lei n. 8.666/93:

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta 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 vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I - 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 sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a
12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Desta forma, diante do quantitativo desproporcional exigido pela municipalidade correspondem a totalidade da
obra, violando art. 3.°, § 1. ° inciso I e art. 30, § 1º inciso I ambos da Lei de Licitações.

5. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer seja determinada a republicação do Edital com a supressão do item referente a “Pintura
de faixa de sinalização, mínimo de 3.000 m²”, tendo em vista constitui parcela de menor relevância e valor do
objeto da licitação bem como tendo em vista o seu quantitativo mínimo ser desproporcional.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

Canoinhas, 7 de setembro de 2019.

OSCAR DELAHOYA MIRANDA
Impugnante
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Despacho Protocolo 1: 5.236/2019

De: Marciano C. - SMAFO - DL Para: SMP  - A/C Rafael R.

Data: 09/09/2019 às 14:10:10

_Marciano Fernandes Corrêa
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Despacho Protocolo 2: 5.236/2019

De: Rafael R. - SMP Para: SMP EP  - A/C João L.

Data: 09/09/2019 às 14:48:25

 Eng. João 

Favor verificar a quantidade do item 6.2.2.4.9 - Pintura de faixa de sinalização, mínimo de 3.000 m².

Caso seja superior a 50% do Total favor corrigir e encaminhar para nova abertura do processo.

Atenciosamente.

_Rafael Rottili Roeder 
 Secretário de Planejamento
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Despacho Protocolo 3: 5.236/2019

De: João L. - SMP EP Para: SMP 

Data: 09/09/2019 às 14:51:32

Boa tarde

A quantidade correta do item 6.2.2.4.9 - Pintura de faixa de sinalização é 2.000,00 m², favor corrigir a
concorrencia. 

_João Engelberto Linzmeier
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