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TRANSPORTES HIERA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.179.114/0001-39, com sede na Rua 

Alfredo Mayer, nº 515, bairro Campo da Água Verde, na cidade de 

Canoinhas/SC, CEP 89460-000, neste ato representado por seu sócio 

proprietário, MIGUELANGELO DIAS HIERA, brasileiro, casado, empresário, 

portador da Carteira de Identidade nº 2810217, CPF nº 778.263.969-72, 

residente e domiciliado na Rua Alfredo Mayer, nº 510, Canoinhas - SC, vem 

respeitosamente perante Vossa Senhoria, dentro do prazo legal, não se 

conformando com parte do PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº PMC 01/2020, oferecer, com fundamento no artigo 41, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666, antes da entrega das propostas, a 

presente IMPUGNAÇÃO, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 

A teor do disposto no art. 41 da Lei nº 8.666/93, a 

impugnação poderá ser realizada por qualquer interessado, dois dias úteis 

antes da data fixada para recebimento das propostas, que ocorrerá no dia 27-

2-2020. 

Em sendo protocolizada antes de escoado o prazo, é 

tempestiva a presente impugnação. 

 

II - DOS FATOS 



 

A IMPUGNANTE, tradicional e conceituada empresa no 

ramo de transportes de passageiros, pretendendo participar do Processo 

Licitatório em epígrafe, tomou conhecimento dos termos do Edital de Licitação 

destinado à contratação de empresa de transporte de passageiros, para 

prestação de serviços relativos ao transporte de alunos da Rede Municipal de 

Ensino num período aproximado de 205 dias letivos no ano de 2020. 

Contudo, constatou a falta de exigência de requisitos 

mínimos quanto à qualificação técnica dos participantes do certame. 

A qualificação técnica tem por objetivo aferir os requisitos 

profissionais que o licitante apresenta para executar o objeto licitado, nos 

termos do artigo 30 da Lei n. 8.666/93. 

Caso o Edital não seja devidamente claro na exigência da 

qualificação técnica, não há a possibilidade de a Comissão de Licitação avaliar 

a capacidade, qualificação técnica (operacional e profissional), e, 

principalmente, a regularidade da empresa proponente. 

A considerar que o objeto da licitação constitui atividade 

de transporte escolar, destinado a crianças e adolescentes, deve a 

municipalidade ter maior cuidado ao dispor acerca dos critérios mínimos de 

participação, pois é responsável solidária em caso de infrações e 

irregularidades cometidas por seus contratados, devendo preservar a vida e 

segurança dos usuários do transpor escolar. 

No presente caso, extrai-se o edital possui apenas as 

seguintes exigências: 

“6.2.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

6.2.2.1 – Pelo menos 01 (um) Atestado de capacidade técnica, 

expedido por órgão público federal, estadual ou municipal, ou por 

empresas públicas ou privadas, em nome da empresa licitante, 

comprovando que a mesma já executou, de forma satisfatória, 

serviços de transporte de alunos ou pessoas, com no mínimo 18 

(dezoito) ônibus.  

a. Deverá ser anexado ao atestado, o respectivo contrato da 

referida prestação de transporte de alunos ou pessoas.  



6.2.2.2 - Declaração de visita, emitido pela licitante, atestando 

que a mesma vistoriou as 33 linhas e conhece todos os trajetos 

onde irá executar os serviços ora licitados, anexo VIII.  

6.2.2.3 - Declaração afirmando que a licitante terá disponível, 

até a assinatura do contrato, no mínimo 37 (trinta e sete) 

ônibus, com idade inferior a 15 anos, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, sendo, 33 ônibus para execução 

dos serviços e 04 para a quilometragem extra e possíveis 

substituições.  

6.2.2.4 – Declaração de que a licitante dispõe ou disporá de 

escritório, almoxarifado, oficina, abastecimento, lavação, pátio e 

outros, na cidade de Canoinhas para o atendimento adequado ao 

contrato, anexo IX.  

6.2.2.5 – Declaração de responsabilidade ambiental, anexo X”.  

Referidas exigências são insuficientes para aferir que a 

prestadora dos serviços tenha condições de cumprir com efetividade e 

segurança os serviços contratados, devendo ser ampliado o rol de exigências, 

sugerindo as seguintes: 

 

a) Comprovação de Propriedade e/ou Locação do 

Veículos 

 

A simples declaração de disponibilidade de no mínimo 37 

(trinta e sete) ônibus é insuficiente para analisar a exequibilidade da proposta 

nos termos do edital. 

Permitir comprovar a propriedade dos ônibus quando da 

contratação, abre-se o precedente para que uma empresa sem ônibus algum, 

ou então com ônibus que não atendam as exigências do Edital e/ou sejam 

legalmente inadequados para o transporte escolar, venha a participar e até 

mesmo a vencer o certame, acarretando evidente subversão de suas regras, 

bem como prejuízo aos demais licitantes e também ao erário que, no caso de 

confirmação da irregularidade, terá que refazer o ato e a contratação. 

Num país onde notoriamente ocorrem tantos problemas 

envolvendo fraudes de diversas espécies em licitações, não se pode aceitar 

que um Edital contemple tal tipo de imprecisão, até porque uma das formas 



mais eficientes de se mitigar o risco de fraudes é formular Editais isentos de 

lacunas, bem como observar atentamente as suas regras. 

Faz-se necessário, além da declaração de disponibilidade, 

a apresentação de certificado de propriedade ou contrato de locação dos 

veículos, a demostrar a existência da frota da empresa, ou, ainda, de que 

possui condições de efetivamente apresentar os 37 (trinta e sete) veículos que 

serão utilizados na prestação dos serviços. 

Impende destacar que referida exigência não desborda 

dos limites do art. 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93, uma vez que esta faz 

expressa referência a “exigências mínimas”, do que resulta que podem 

haver outras, desde que guardem pertinência com o objeto licitado, 

evidentemente.  

Ademais, a apresentação do comprovante de propriedade 

ou de contrato de locação, ou até de mesmo de disponibilidade dos veículos 

visa tão somente aferir se os veículos a serem utilizados possuem condições 

mínimas para serem utilizados na prestação do serviço, tal como se estão de 

acordo com o estabelecido nos art. 136 e 137 do Código de Trânsito Brasileiro, 

objetivando permitir à Administração Pública analisar a exeqüibilidade da 

proposta nos termos previstos no edital. 

 

b) Indicação dos Motoristas  

 

Como é cediço, o art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro 

exige alguns requisitos aos motoristas de transporte escolar, quais sejam: ter 

idade mínima superior a 21 (vinte e um) anos; ser habilitado na Categoria D; 

não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente 

em infrações médias durante os doze últimos meses; e ser aprovado em curso 

especializado, nos termos da regulamentação do Contran. 

A Lei das licitações (Lei Federal n. 8.666/1993), no 

pertinente à análise, dispõe o seguinte: 

"Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a:  

"I - habilitação jurídica;  

"II - qualificação técnica;  

"III - qualificação econômico-financeira; 



" IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

"V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal.  

"[...] 

"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; 

"[...] 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada. 

Logo, a considerar que a legislação exige certa 

qualificação ao profissional condutor de veículo destinado ao transporte 

escoar, faz-se necessária a inclusão da exigência de apresentação dos 

motoristas que prestarão os serviços, acompanhada da CNH e comprovante de 

realização do curso especializado devidamente aprovado pelo Contran. 

 

As sugestões acima descritas não possuem o condão de 

restringir o caráter competitivo do certame licitatório, mas sim buscam 

garantir a efetividade no desempenho do serviço, atendendo o interesse 

público, especialmente em certame voltado ao transporte de crianças e 

adolescentes, que devem ser protegidos com maior empenho. 

Desta feita, resta impugnado o edital nestes pontos, 

requerendo sejam incluídos os requisitos mínimos acima expostos, nos termos 

da legislação vigente. 

 

III - DOS PEDIDOS 

 



Diante do exposto, requer-se o acolhimento da presente 

impugnação, a fim de que sejam incluídos os requisitos mínimos acima 

expostos, quais sejam:  

a) Comprovação de Propriedade e/ou locação dos 

veículos, com a indicação de quais veículos prestarão 

os serviços; 

b) Indicação dos motoristas que conduzirão os veículos, 

com a apresentação da CNH e curso especializado; 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Canoinhas, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

TRANSPORTES HIERA LTDA 


