
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE POTIM/SP,
ÉRICA S OLER SANTOS DE OLIVEIRA

Ref. IMPUGNAÇÃO A ITEM DO EDITAL Nº 029/2022

]. S. VALENTE TERRAPLENAGEM, CNP] nº
21.724,121/0001-56, empresa sediada na Rua Geraldo G. Guimarães, nº
80, Centro, nesta urbe, vem, respeitosamente, ante V. Sª, 9%

fundamento no artigo 41 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93,
interpor, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE
CON CORRÉN CIA Nº 029/2022, pelos seguintes fundamentos de fato e
de direito.

TEMPESTIVIDADE

Destarte, qualquer cidadão ou empresa é parte
legítima para impugnar um edital de licitação por irregularidade na
aplicação da Lei 8666 / 1993 e, se tratando das modalidades Carta

. Convite, Tomada de Preços e Concorrência, deve protocolizar a sua

insurreição ou pedido em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação, prevista para 24 de junho
de 2022. O pedido deverá, sempre, ser protocolado junto ao protocolo
do órgão público e, na sua falta, entregue nas mãos do responsável pela
licitação, que deverá, por força de lei, dar ciência do recebimento com
data e hora.

A Administração deverá julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade
prevista no âlº do artigo 113.

MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO

O edital prevê & CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA
URBANA NO BAIRRO VISTA ALEGRE, POTIWSP; entretanto, no

seu item 9.1.4 (qualificação têcnica/ operacional) exige, de forma
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dissonante à sua intenção, uma prova de aptidão que, de nenhuma
proeminência, nada diz respeito ao cumprimento da obra: seu item 7
[SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ZVIASSA TERMOPLÁSTICA Á
QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 ]VLM, PARA FAIXAS.
TOTAL: 30,78 mª - Mínimo: 15,39 mº (Súmula 24 TCESP)].

Á guisa de ilustração, & Súmula mencionada, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, diz o seguinte: ”Em
procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da
qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei
Federal nº  8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de
execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis,
assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro
percentual que venha devida e tecnicamente justificado”.

Nesse aspecto, a Constituição Federal brasileira
determina que a administração pública obedeça aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art.
37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância
desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações
sejam contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 87, inciso XXI).

Para regulamentar o procedimento da  licitação
exigido constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei nº
8.666 / 1993. Com a Lei nº 10.520 / 2002, mais uma modalidade licitatória
(pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam
subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a
modalidade adotada, deve-se garantira observância da isonomia,
legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento
convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei nº
8.666 / 1993.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar
a Vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame
licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse
público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina
à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no
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instrumento que convoca e rege a licitação. Assim, o instrumento
convocatório é a lei do caso, ou seja, aquela que irá regular a atuação
tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é
mencionado no art. 3º da  Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da
mesma lei que dispõe que ”a  Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente Vinculada”
(Curso de Direito Administrativo, 2007, p. 416).

Contudo, o respeito à Vinculação do edital,
previsto no art. 41, % 2º, da Lei 8.666, impõe, também, uma coerência do
edital com o seu objeto, de tal sorte que a Administração não possa
estabelecer requisitos absurdos e dissonantes com o próprio objeto dos
licitantes, motivo por que a própria legislação fixa prazo para que
qualquer cidadão possa impugnar os termos do edital.

Assim, quando o edital impuser comprovação
de certo requisito absurdo ou desconectado do seu próprio objeto, a
impugnação deve ser recepcionada e a tal condição afastada, sob pena de
Violação àqueles princípios anteriormente arrolados.

Além disso, e esse é o ponto fulcral, o inciso I do
% 1º do artigo 30 da Lei nº 8.666 / 1993 indica que ser imperiosa apenas a
”comprovação de O licitante 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 ÁS PARCELAS DE MAIOR RELEVÁNCIA e
valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas e prazos máximos”. Nesse passo, o item seu item
7 [SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA A
QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MNI, PARA FAIXAS.
TOTAL: 30,78 m2 - Mínimo: 15,39 m2 (Súmula 24  T CESP)] não
corresponde à parcela de maior relevância e parece se direcionar,
apenas, a quem tem esse no seu acervo. E isso não pode ocorrer, sob
pena de Violação do princípio da isonomia (entre outros), podendo
gerar, inclusive, a comunicação do fato ao  Ministério Público local e
eventual responsabilização de natureza administrativa, cível ou
criminal.
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Diante disso tudo, é evidente a ilegalidade e
acintosa Violação ao princípio da isonomia, já que a exigência
mencionada nada tem que ver com o objeto da licitação, afastando-se,
assim, o fim colimado do processo licitatório, ou seja, a escolha da
proposta mais vantajosa, em ambiente de igualdade de condições aos
licitantes. '

PEDIDO
Ante o exposto, requer—se, pois, a V. Exª, seja

dado PROVIMENTO à presente impugnação, & fim de que se afaste, do
edital, o item 9.1.4, al ,  7, por dissonância com o objeto da própria
licitação, retificando-se o referido edital.

Nestes Termos,
P. Deferimento.
Potim, 9 de ' me 2022.
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