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EMPREENDIMENTOS

ILUSTRE PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA NO ESTADO DA BAHIA.

0 direito é um meio para atingir os fins colimados pelo homem em atividade; a sua
função é eminentemente social, construtora; logo, não mais prevalece o seu papel
antigo de entidade cega. Indiferente às ruínas que inconscientemente ou
conscientemente possa espalhar” (Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação
do Direito, FORENSE, 13« Ed., pág. 169),
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AssMõ;' 'JÜPttGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL LICITATÓRIO -  PREGÃO
PRESENCfAL,,ÍÍS°. 004/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SER^^ÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS
PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA E NOS POVOADOS
DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADÁ GRANDE NO MUNÍCIPÍO DE SANTA RITA
DE CÂSSIA/BA.K
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A êMgrê$&..çSj$TATA EiyiPREENDIMENTOS EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n“ 40.099.227/0001-50,
localizadã'‘ ná4Ã%í5íCM, 30-12 andar - sala 01 - Centro - Capim Grosso - BA, neste ato representada
pelo seu admtnisbador o sr. Leonardo dos Santos Silva, portador da Carteira de Identidade n°
35.003.547-7, CPF n“ 335.192.708-89, vem mui respeitosamente, apresentar, com fundamento no
art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, no art. 32, caput e §12, I, c/c 41 § 2°da Lei 8.666/1993,
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nS 004/2021", em razão de exigências editalícias
que resultam em restritividade e descompasso a Lei de Licitações, circunstâncias fáticas essas, as
quais reduzirão amplamente a competitividade, sacrificando os princípios constitucionais basilares
que norteiam a Administração Pública.
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i) DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

A sessão pública do certame encontra-se agendada para a recente data de 19 de março

do corrente ano, conforme denota-se do edital anexo. Diante de tal informação, a presente impugnação

encontra-se tempestiva haja vista que respeitado  o lapso temporal legal para tanto, ou seja, dois dias

antes da data de abertura dos envelopes, conforme disposição contida no artigo 41 da lei de licitações.

Lei Federal ns. 8.666/1993:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.

§ 22 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração
0 licitante que não o fizer até o seeundo día útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada
de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.(Grifos nossos)

Em face do exposto, deve ser a presente Impugnação considerada, plenamente

tempestiva, diante da observância do lapso temporal disposto no artigo 41 da Lei de Regência, para

fins de recebimento e processamento pela r. Comissão de Licitações.

ii) DOS FATOS

Em análise ao edital licitatório com o fito de participar do certame, a empresa Cristata

observou exigências desarrazoadas no que se refere aos documentos de habilitação. No decorrer da

presente peça impugnativa a empresa Cristata Empreendimentos em Engenharia Eireli, evidenciará a

necessidade de retificação dos tennos editalícios.
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iii) DO DIREITO

A priori, enfatiza-se que o cerne da presente impugnação atine aos termos de habilitação

do certame, conforme será disposto no decorrer da presente peça, em especial a evidenciação da

capacidade técnica profissional e operacional.

a) DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA ATINENTE A

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL PARA AMPLIAÇÃO DA

DISPUTA.

Ao se analisar o edital, especificamente o item 7.5.2, constata-se a exigência de

apresentação de Engenheiro Civil e de Engenheiro de Segurança do Trabalho, detentor de atestados de

Capacidade Técnica, como se observa:

“7.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior, Engenheiro Civil e também um Engenheiro
de segurança do trabalho ou mesmo profissional com ambas as atribuições de atividades,
detentor de atestados de responsabilidade técnica por execução de serviço compatível em
características e quantidade, com o objeto da licitação. A comprovação deverá ser através da
apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
registrado no CREA e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em
nome dos profissionais que pertençam ao Responsável Técnico da Empresa, conforme Art.30
da Lei 8.666/93.”

Em relação as exigências mencionadas no item 7.5.2 do edital, entende-se que as

mesmas são de grande valia não fosse pela determinação explicita da demonstração de Engenheiro de

Segurança do Trabalho, visto que a Norma Regulamentadora número 4 (NR4) em seu Quadro II -

Dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho (SESMT) define que em atividades com grau de risco semelhante ao do objeto licitado, a

empresa responsável pela execução dos serviços deverá dispor de 01 Técnico de Segurança do

Trabalho caso possua em seu quadro de funcionários a quantidade de 1 a 50 colaboradores e só haverá

a necessidade de dispor de Engenheiro de Segurança do Trabalho, caso tenha acima de 50

colaboradores em quadro de funcionários.
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NR 4 ● NORMA REGULAMENTADORA 4

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

Acima de 5.000 para cada
grupo de 4.000 ou fração

acima de 2.000**

Grau 50 101 251 501 1.001 2.001 3.501
de N* de empregados no estabelecimento a aa a a a a

Risco 500 3.500 5.000100 250 1.000 2.000
Técnicos
Técnico Seg. Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho

I 1 2
1* 1 I*

I
Aux. Enfermagem Trabalho
Enfermeiro do Trabalho

1 1
1*

1* 1 1*Médico do Trabalho 1*
2 5Técnico Seg. Trabalho l

I*Engenheiro Seg, Trabalho
Aux. Enfermagem Trabalho
Enfermeiro do Tnbalho

l* 1 1
2 I 1I

I
Médico do Trabalho l* I l
Técnico Seg, Trabalho
Engenheiro Seg, Trabalho

2 3 6 8 3I 4
1 21* 1

3 Aux. Enfermagem Trabalho
Enfermeiro do Trabalho

l 2 1
1
2Médico do Trabalho 1* 1 1

Técnico Seg, Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho

2 3 5 8 10 3I 4
l* 2 31* 1 1

4 Aux. Enfermagem Trabalho
Enfermeiro do Trabalho

1 1 2 1
1

Médico do Trabalho 1* 1* 1 1 2 3 I

(mlninm de ^ e \ a w a DBS.: Hospitais, Ambulatórios, Matcmidades, Casas de Saúde e Repouso, Clinicas c
●●) - O dim^mnmento to^ dev^ ser feno levando-se Çm cons.der^âo o J ^ (quinhentos) empregados deverío contratar um
foMouSdeíÓoO

Como a NR 4 evidencia, em grau de risco máximo, onde o serviço objeto desta licitação

se enquadra, só se faz necessária a exigência de profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho se

houver no mínimo 51 colaboradores no quadro de funcionários da licitante. Contudo, na ocorrência

deste caso, haverá a necessidade da composição de  a equipe contar com ao menos 02 Técnicos de

Segurança do Trabalho para trabalharem em conjunto com o Engenheiro.

Como se sabe e em virtude dos quantitativos apresentados no Termo de Referência da

presente licitação, a equipe a ser formada para a execução dos serviços terá composição inferior a 50

colaboradores, por isso mostra-se desarrazoada a exigência de Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Entende-se ainda que inequívoca seria a exigência da apresentação de profissional Técnico de

Segurança do Trabalho no quadro de funcionários da empresa concorrente.

Diante do exposto, é importante a retificação da exigência editalícia, com a

substituição da exigência da apresentação de Engenheiro de Segurança do Trabalho por Técnico

de Segurança do Trabalho.
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b) DA INCOMPATIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAIS

ENGENHEIRO AMBIENTAL E URBANISTA

Em análise estreita do caso em tela, foi realizada verificação item a item de todo o

processo licitatório, constatou exigências demasiadas quanto a habilitação técnica, visto que os itens

T.4.2.3 e 7.S.2.4 fazem a exigência da apresentação de profissionais que são dispensáveis para a

execução dos serviços, em virtude do profissional mencionado no item 7.5.2 tem total qualificação e,

segundo o CREA atende todos os requisitos para execução dos serviços que compõem o objeto deste

pregão.

Em seu item 7.4.2.3 exige o seguinte:

“Comprovação dc a licitante possuir em seu quadro de profissionais no mínimo 01 (um)

Engenheiro Ambiental detentor de atestado de capacidade técnica- CAT, devidamente

registrado no conselho competente(CREA -conselho regional dc engenharia e agronomia).A

comprovação deverá ser através da apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica

de direito público ou privado, registrado no CREA  e acompanhado da respectiva Certidão de

Acervo Técnico (CAT),em nomedos profissionais que pertençam ao Responsável Técnico da

Empresa, conforme Art.30 da Lei 8.666/93.”

Já no item 7.5.2.4 versa o edital:

“Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de profissionais no mínimo 01 (um)

URBANISTA, detentor de atestado de capacidade técnica - CAT, devidamente registrado no

conselho competente(CAU - conselho regional de arquitetura e urbanismo), ou CREA, se tratando

de documentos emitidos e registrados até 15 de novembro de 2011,(quando a atribuição de urbanista

ainda era competência do CREA.)A comprovação deverá ser através da apresentação de atestados,

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CAU ou CREA c

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome dos profissionais que

pertençam ao Responsável Técnico da Empresa, conforme Art. 30 da Lei 8.666/93.”
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As exigências contidas nos itens mencionados acima são de caráter irrelevante, haja

vista que segundo o CREA a gestão, coordenação, supervisão e execução dos serviços de Coleta e

Transporte de Resíduos Sólidos, bem como serviços congêneres de conservação são de atribuição do

profissional Engenheiro Civil. Neste sentido, conforme dispõe o artigo 7° da Resolução 218/73 do

Confea é atribuição do Engenheiro Civil as atividades de sistemas de saneamento, que contemplam

entre outras, as atividades de coleta, transporte  e tratamento de lixo.

Sendo assim, em conformidade com o Confea, o Engenheiro Civil é o profissional

responsável pela execução dos serviços e neste sentido o Tribunal de Contas do Estado do Paraná

(TCE/PR) decidiu:

REPRESENTAÇÃO DA LEI N** 8.666/93. PEDIDO DE CAUTELAR SUSPENSIVA DO
CERTAME. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. INDEFINIÇÃO QUANTO ÀS
PARCELAS RELEVANTES DO CONTRATO, PARA ANÁLISE DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE EQUIPE TÉCNICA COM
ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
PUBLICIDADE. ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
RESTRITIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DA QUANTIDADE DE
RESÍDUOS. PELO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO E CONCESSÃO DA
CAUTELAR, VISTO QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS.

5. Exigência de o licitante apresentar equipe técnica com um engenheiro sanitarista e

ambiental, não prevendo o edital, altemativaraente a este, engenheiro civil.

Tal restrição, segundo os representantes, infringe a Deliberação Nonnativa no 07/2001 da

Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA/PR e as Resoluções no 218/1973 e no

1.010/2005 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).

● Deliberação Normativa no 07/2001 - CEEC/CREA-PR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

“Esta Câmara Especializada, tendo em vista a necessidade de disciplinar as atividades relativas

à matéria em questão, no âmbito do CREA-PR e no uso das atribuições que lhe confere a alínea

“c” do artigo 46 da Lei n° 5.194/66; 1) Compete aos Engenheiros Civis (artigos 28 e 29 do

Decreto n.o 23.569/33 e artigo 7o da Resolução n.o 218/76 do CONFEA), aos Engenheiros de

Fortificação (artigo 7o da Resolução n.o 218/73 do CONFEA) e aos Engenheiros Sanitaristas

(artigo 18 da Resolução n.o 218/73 do CONFEA), responsabilizar-se tecnicamente pelas

atividades de Resíduos Sólidos Urbanos, Industriais e de Serviços de Saúde.” (grifei)

● Resolução no 218/1973 - CONFEA

CNPJ 40.099.227/0001-50
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“Art. 7o - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e

CONSTRUÇÃO:

I - 0 desempenho das atividades 01 a 18 do artigo lo desta Resolução, referentes a edificações,

estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água

e de saneamento 11; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e

grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.” (grifei)

● Resolução no 1.010/2005 - CONFEA

Seu anexo II prevê como atividades inseridas no campo de atuação profissional do engenheiro

civil a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos urbanos.

Diante do exposto nessas regulamentações, há indícios de que as atividades a serem executadas

pelo contratado estão compreendidas no âmbito de atribuições dos engenheiros civis,

inexistindo motivos para que a equipe técnica seja composta necessariamente por engenheiro

sanitarista e ambiental.

11 Lei no 11.445/2007;

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de; [...]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

Na resposta à impugnação ao edital formulada pela empresa representante, a Administração

alegou, em síntese, que a formação do engenheiro sanitarista e ambiental é mais aprofundada

que a do engenheiro civil, no que importa para a execução do objeto do contrato em questão.

Lembro, entretanto, que a habilitação técnica busca apenas garantir que o futuro contratado

terá aptidão mínima para execução do contrato.

Estando as atividades em questão dentro da área de atuação do engenheiro civil, difícil concluir,

ao menos no presente juízo de cognição sumária e sem descuidar do princípio da

competitividade, pela legalidade da exigência que busca assegurar qualificação do licitante

maior do que aquela que é, em princípio, suficiente.

Há de se destacar que pela legislação vigente, bem como pelas resoluções assertivas

redigidas pelos conselhos CONFEA, CREA e CAU, atualmente os sistemas de Coleta, Transporte de

Resíduos Sólidos e serviços afins, são de atribuição dos profissionais Engenheiro Civil, Engenheiro

Sanitarista, Engenheiro Ambiental e Urbanista, ao passo que cada um destes pode se colocar como

responsável técnico para a execução dos serviços. Contudo as atribuições não são cumulativas entre as

funções citadas, ao passo que, para se atender aos critérios de habilitação para a execução dos trabalhos

a empresa contratada deverá ter em seu quadro de funcionários ao menos um dos profissionais citados.
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Deste modo inexiste a necessidade do acúmulo de profissionais no campo do objeto, haja vista que tal

exigência acaba por onerar o município de modo indevido e além disso gera restritividade ao processo,

ferindo assim os princípios basilares que regem as licitações no Brasil.

Pelo demonstrado em relação a equipe técnica, fica evidente a de retificação do edital,

de modo que se deve excluir a exigência das apresentações dos profissionais Engenheiro Ambiental

e Urbanista.

c) DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA ATINENTE A

CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL PARA AMPLIAÇÃO DA

DISPUTA.

Em observância ao edital, especificamente no item 7.5.4, constata-se o condicionamento

da comprovação de capacidade técnica-operacional  à apresentação de atestados re2Ístrados no

CREA.

Quanto a exigência acima, se mostra importante destacar que a Lei de Licitações em seu

artigo art. 30, § 1°, prevê que a comprovação da aptidão técnica operacional das licitantes se dará por

meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Art. 30

§  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:
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Não bastasse, o legislador através do § 2® e 3° do artigo retrocitado, destacou as formas

de comprovação de aptidão, mencionando a necessidade de apresentação de atestados apenas.

§3- Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.

§ 42 Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for
o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou

privado. (Ghfos nossos)

Em interpretação ao dispositivo legal acima transcrito, não vislumbramos em nenhum

momento, mandamus a compelir a Administração na exigência de registro no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA, certidões de acervo técnico ou registro de responsabilidade técnica,

até mesmo, por tal documentação se mostrar atinente a capacidade técnica profissional.

Ademais, diante de tal assertiva, é importante destacar que 0 § 5° do dispositivo legal é

claro ao vedar exigências que inibam a participação na licitação. Em razão de tal contexto, se mostra

importante algumas considerações quanto as peculiaridades relacionadas a capacidade técnica, para

que assim, possamos delimitar e evidenciar 0 desacerto da exigência em comento.

É de conhecimento que a capacidade técnica operacional tem por intuito a demonstração

pela licitante de possuir aptidão técnica para o desempenho de atividade pertinente e compatível com

0 objeto do certame. Já a capacidade técnica profissional, tem como objetivo a demonstração de

existência de profissional apto a executar serviço de característica semelhante aquele pretendido pela

Administração.

Diante de tais assertivas, vale consignar que a exigência editalícia contida no item 7.5.4

do edital, evidencia-se como dispensável, tendo em conta que, embora a exigência de capacidade

técnica operacional disposta no artigo 30 da Lei Federal n°. 8.666/1993, traga na parte final da sua

redação, a possibilidade de registro nas entidades competentes, tal circunstância no contexto de

engenharia se mostra distinto. Isso ocorre, tendo em vista que 0 Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia- CREA é claro ao delimitar que os registros se darão face a pessoa do profissional e não

do licitante (empresa-operacional).

À vista disso, no âmbito das licitações obreiras se mostra usual e íá pacificado, que

os registros junto a entidade competente são concernentes apenas a capacidade técnica do

profissional e não do operacional, sendo tema já debatido nos diversos tribunais de contas do País.

Neste aspecto, nota-se que exigência de que o atestado de capacidade técnico-

operacional de empresa participante de certame licitatório seja registrado ou averbado junto ao CREA,

levando-se em conta o regramento constante no artigo 55 da Resolução- CONFEA n“. 1.025/2009, é

equivocada, tendo em vista que o regramento técnico veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico

(CAT) em nome de pessoa jurídica. Pondera-se ao fim, que de fato, em algumas áreas existe a

possibilidade de registro nas entidades competentes diante de dispositivo específico que regulamenta

a matéria no âmbito do conselho de fiscalização,  o que não é o caso, das obras e serviços de engenharia.

Como mencionado, os registros no âmbito do CREA se dão por meio de anotação de

responsabilidade técnica (ART) e por certidão de acervo técnica (CAT), com intuito de fazer prova a

terceiros do conteúdo do acervo técnico do profissional e, não do operacional. Nesse panorama, citamos

0 entendimento dominante da Corte de Contas da União- TCU quanto a temática aqui exposta através

de julgados recentes, vejamos.

É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacíonal de
empresa participante de certame licitatório seia registrada ou averbada junto ao

Crea. uma vez que o art. 55 da Resolução- Confea 1.025/2009 veda a emissão de Certidão de
Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica.  A exigência de atestados registrados nas
entidades profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-profissional, que
diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. (TCU, Acórdão
1849/2019-Plenário, Data da sessão: 07/08/2019, Relator: RAIMUNDO CARREIRO)
(Grifos nossos)

Na aferição da capacidade técnica das pessoas jurídicas, é irregular a rejeição de
atestados de capacidade técnico-opcracional que não possuam registro no
conselho profissional. A exigência de atestados registrados nas entidades
profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-
profissionaL aue diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas
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licitantes. (TCU, Acórdão 7260/2016- Segunda Câmara, Data da sessão 14/06/2016,
Relatora ANA ARRAES) (Grifos nossos)

Considerando que a exigência de averbacão de atestado da capacidade técníca-
operacional (ou seia. da licitante, e não do profissional vinculado ao Crea/CAU)
é ilegal:

Considerando que não pode a Administração, emissor do próprio atestado, deixar de
reconhecer aquilo que o atestado está indicando de forma material, em razão de métrica
diferente entre a exigência editalícia e a indicada no atestado;
(...)
(TCU, Acórdão n°. 205/2017-Plenário, Data da sessão 15/02/2017, Relator Bruno Dantas)
(Grifos nossos)

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em:

(...)

9.4. dar ciência ao Município de Itagibá/BA, de modo a evitar a repetição das irregularidades
em futuros certames patrocinados com recursos federais, de que: (...)

9.4.2. a exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente registrada iunto ao
Crea. dando conta de que a empresa interessada iá desenvolveu serviços
idênticos/semelhantes ao previsto no obieto do edital, contraria a Resolução
1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012 - TCU ●● 2^ Câmara; (TCU, Acórdão
655/2016 -Plenário, Data da sessão 23/03/2016, Relator Augusto Shennan) (Grifos nossos)

Ante 0 breve exposto, se mostra nítido o entendimento de que a evidenciação de

capacidade técnico-operacional dar-se-á pela apresentação de atestados de capacidade técnica, não

sendo necessário o registro no conselho profissional, levando-se em conta, que o conselho de classe

(atinente a matéria obreira) possui resolução quanto ao tema, a evidenciar que as CAT's e ART's são

emitidas em nome de seus responsáveis técnicos.

Assim, diante da síntese das minúcias técnicas afeitas a capacidade técnica profissional

e operacional, passamos a análise da exigência realizada pelo r. Município de Santa Rita de Cássia,

que no entender da Impugnante, se mostra equivocada.
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Constata-se da cláusula 7.5.4, que o Município está a condicionar a exigência de

comprovação da capacidade técnica operacional (licitante) à apresentação de documentos intimamente

ligados a capacidade do profissional.

7.5.4. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado em nome da empresa
licitante devidamente registrado no CREA- conselho regional de engenharia e agronomia, que
demostre que a licitante executou serviços relacionados

Diante desse contexto, assevera-se que a própria lei como já disposto, trouxe distinções

entre as capacidades técnicas, em razão de tal premissa, estando o Município a condicionar a

comprovação da habilitação técnica, está a gerar confusão em sua exigência de qualificação técnica

operacional, por incluir elementos de qualificação profissional, o que se mostra indício de

restrição ao rol de licitantes participantes, por estar a  obrigar as empresas a vincular os

profissionais técnicos a sua estrutura operacional/organizacional, o que se manifesta

complemente descabido, levando-se em conta que a "capacidade técnico-operacional da empresa

não é afastada em razão de mudanças no seu quadro de responsáveis técnicos". Deste modo, exigir

das licitantes a apresentação dos documentos ligados aos profissionais é elemento não imprescindível,

pois está a condicionar a capacidade técnica.

"A capacidade técnico-operacional da empresa não  é afastada em razão de mudanças no seu
quadro de responsáveis técnicos. (TCU, Acórdão 478/2015-Plenário, Data da sessão;
11/03/2015, Relator BENJAMIN ZYMLER)

Não bastasse, vale destacar que o Tribunal de Contas da União não possui no rol de

suas súmulas, entendimento vinculativo quanto a matéria aqui em debate (condicionamento de

comprovação de capacidade operacional com a apresentação de CAT's), sendo expresso de forma

Súmula n°. 263, que dispõe quanto a possibilidade de exieência de

comprovação de execucão de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características

semelhantes, com fundamento legal na Constituição Federal, art. 37. inciso XXI e na Lei n° 8.666/1993,

art. 30. de onde não se evidencia a necessidade de registro no CREA.

prudente e adequada, a
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SÚMULA N° 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 era obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Ante 0 exposto, vislumbra-se possível restritividade a competição na cláusula editalícia

como formulada, por condicionar as empresas a um vínculo com profissionais técnicos a sua

estrutura operacional/organizacional, para utilização das CAT’s ou ART's dos profissionais, até

mesmo a reduzir o direito dos licitantes em participar do certame diante de tal condicionante.

É de ciência que já foi externado posicionamento da Municipalidade em certame

licitatório passado, no que tange a documentação aqui em debate, no sentido de que teria o condão de

comprovar a veracidade e registro nos órgãos competentes. Ocorre que existem outras diversas formas

de evidenciação de veracidade dos documentos. Neste aspecto é importante salientar que é conferido

a Administração exigir aquelas demonstrações que se mostrarem indispensáveis a se evidenciar a

aptidão do licitante, consoante inciso XXI do art. 37 da Constituição da República, não obstante, no

presente caso, verificamos que a Administração está a exigir documento dispensável ao caso.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada
pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (Grifos nossos)

Não bastasse o já citado, o edital em seu item 7.5.5 toma a ferir o princípio da

impessoalidade ao fixar escopo dos atestados de capacidade técnica profissional operacional idêntico

ao objeto licitado, sem que permita a demonstração de atestado com características semelhantes por

parte das concorrentes, como se pode observar;
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7.5.5. Nos atestados apresentados (tanto em nome da empresa e em nome dos

responsáveis técnicos) deverá obrigatoriamente constar as seguintes

especificações, a fim de comprovar qualificação técnica de serviços

relacionados aos itens presentes na planilha orçamentária desta licitação.

Deverá constar:

w w w
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40

Travessa Professora Helena* s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

SERVIÇOS

Coleta e transporte com caminhão compactador de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais na área urbana e nos Povoados definidos no objeto.

Coleta e transporte de resíduos sólidos classificados como entulho na área luhana e nos
Povoados definidos no objeto.

Execução de serviços congêneres ou correlatos de conservação em área publica da área
urbana e nos Povoados definidos no objeto.

Varríção manual de vias públicas pavimentadas, não pavimentadas e de logradouros
públicos e coleta dos resíduos na área urbana e nos Povoados definidos ao objeto.
Capina, roçada e raspagem manual e mecanizada de passeios, guias, sarjetas vias e
logradouros públicos.

Pintura de Meio Fio, limpeza e fornecimento do material para área urbana e nos
Povoados definidos no objeto.
Monitoramento conservação em aterros sanitários na área urbana e nos Povoados

definidos no objeto. 
Limpeza de feiras livres.

Limpeza manual de sarjetas e bocas de lobo na área urbana e nos Povoados definidos no
objeto.

Em relação ao princípio da impessoalidade, a lição do professor Celso Antônio Bandeira

de Mello nos mostra:

Nele se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os

administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem

favoritismo nem persegidções são toleráveis. Simpatias ou animosidades

pessoais, políticas ou ideologias não podem interferir na atuação

CNPJ 40.099.227/0001-50

(74) 9.9917.6066 | contato@crístata.com.br

Avenida ACM, 30 -1- Andar - Sala 01 - Centro - Capim Grosso/BA I CEP 44695-000



□RISTRTn www.cristata.com.br
EMPREENDIMENTOS

administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de

qualquer espécie

Após toda a demonstração, em nome da impessoalidade, cabe ao município o dever

de retificar as cláusulas editalícias citadas, garantindo assim ampla concorrência e tratamento

impessoal das empresas licitantes.

d) DA MUDANÇA DE EXIGÊNCIA DE LTCAT E PEA NA FASE DE

HABILITAÇÃO PARA APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO

O edital em sua cláusula 7.15.4 faz a exigência de apresentação de Laudo Técnico de

Condições de Trabalho (LTCAT) e em seu item 7.5.15 solicita a exposição de Plano de Emergência

Ambiental (PEA). Documentos estes de grande relevâneia para a execução dos serviços, porém com

solicitação que antecede as fases, visto que por serem oriundos de estudos em campo - específicos para

0 contrato em questão e com varáveis só conhecidas após a apresentação da metodologia de trabalho,

tais documentos só serão editados após a assinatura do contrato por parte da licitante vencedora.

Neste sentido, pugna-sepela manutenção da exigência de apresentação de LTCAT e

PEA, porém entende-se que a apresentação de tais documentos só deve ser realizada por parte da

empresa vencedora e após a assinatura do contrato.
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iv) DO PEDIDO

Ante todo o exposto, temos como IMPRESCINDÍVEL A REVISÃO DO EDITAL

LICITATÓRIO, em especial as exigências correlacionadas aos critérios de habilitação técnica, tendo

em vista o desatendimento a Lei de Licitações e aos princípios basilares do Direito Administrativo.

Ao fim, contamos com o conhecimento técnico e o bom senso do r. Administrador para

a revisão dos termos do edital.

Desde já renovamos nossos votos de estima e consideração e contamos com o

recebimento e procedência da presente impugnação administrativa.

Capim Grosso/BA, 16 de março de 2021.

Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil e Administrador da Empresa

Dermival Rosa Moreira
Advogada- OAB/BA n^. 34236
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DS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI
CNPJ: 18.791.847/0001-05 - Professor Sabino Silva, n" 91, -● Sala 405,
Bairro Chame - Chame, Cidade de -Salvador/Bahia, CEP: 40157-250,

e-mail: dstransDortes3@hotmail,com. Contato: (71) 99936-0101

ILUSTRÍSSIMA SENHORO (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA DE CASSIÁ - BAHIA.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N^ 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N& 116/2020.

DS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número
18.791.847/0001-05, com sede na PROFESSOR SABINO SILVA, N** 91, -● SALA 405, BAIRRO CHAME
- CHAME, CIDADE DE -SALVADOR/BAHIA, CEP: 40157-250, por intermédio do seu representante
legal, ROBSON DANTAS SANTOS, Brasileiro, Casado, Empresário, inscrito no CPF/MF sob o n^
023.562.455-10, residente e domiciliado na Rua Dr )oao Garcez Froes ,n-136, Ondina, Salvador -
Bahia, CEP: 40170-040, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu
representante legal ao final subscrito, com supedâneo no que lhe faculta o parágrafo 2®, do artigo 41 da
Lei 8.666/93, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Edital de Convocação, fazendo
pelas razões de fato e de direito a seguir expendidas.

Com efeito, conforme, o objeto da Concorrência Pública em questão é:

"contratação de empresa especializada para prestarserviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, com
gerenciamento e fiscalização dos serviços de varriçõo das vias publicas, em toda área urbana de Santa Rita
de Cássia/BA e nos povoados de Monte Alegre, Itiquira e Malhada Grande no Munícipio de Santa Rita de
Cássia/BA"

No entanto, mister trazer a baila, que o presente edital possui vícios insanáveis, os quais
comprometem a ampla concorrência, bem como os Principios da Isonomia, Competitividade, moralidade
e legalidade administrativa, sobretudo, por violar dispositivo de Lei.

-DATEMPESTIVIDADEI

Inicialmente, comprova-se atempestividade da presente Impugnação, vez que a sessão
pública está prevista para o dia 22/01/2021, cumprindo-se, portanto, o prazo de 02 [dois] dias úteis,
previsto no art41, §§ 1® e 2® da Lei n®8.666/93, bem como o subitem 12.1 do edital da licitação em
referência.

- DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITMCIONAIJOA
ISONOMIA E AOS PRINdPIOS PA RAZOABIUPAPE E PA PROPORCIONAMBABE

II

0 princípio da isonomia tem fundamento no art 5® da Constituição Federal e está preceituado
art.3® da Lei n®. 8.666/93: "Art3^ A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, daigualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatas."

no



B
DS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI

CNPJ: 18.791.847/0001-05 - Professor Sabino Silva, n' 91, "> Sala 405,

Bairro Chame - Chame, Cidade de -Salvador/Bahia, CEP: 40157-250,

e-mail: dstransportes3@hotmail.com. Contato: (71) 99936-0101

(...)

§1-E vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo 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;" [grifos nossos)

A seguir, nos motivos da impugnação perceber-se-á claramente a não observância dos referidos

princípios, pois as exigências contidas nos editais de licitação devem ser isonômicas, garantindo a
participação de todas as empresas, e serem razoáveis e proporcionais ao objeto licitado.

III - QUANTO AOS REQUISITOS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES -

IRREGULARIDADES NO EDITAL

Examinando criteriosamente o edital, a Impugnante constatou que o mesmo contém

previsões irrazoáveis, que restringem indevidamente o universo de competidores, e poderá comprometer

a legalidade do certame.

Registre-se, precipuamente, que a empresa impugnante possui plena capacidade técnica e

financeira para responsabilizar-se por(s) futuro[s) contrato[s), se acaso vencedora. Seu objetivo,

portanto, ao impugnar o ato convocatório, é possibilitar-lhe poder participar da licitação em igualdade de

condições com seus concorrentes, respeitando-se especialmente os princípios da isonomia,

vantajosidade, razoabilidade e da legalidade.

Em outras palavras, a presente impugnação visa extirpar as amarras verificadas no edital que,

além de restringirem desnecessariamente o universo de competidores, ainda traz a possibilidade de

eventual direcionamento, conforme demonstraremos  a seguir.

De fato, 0 edital contém exigências de evidente caráter restritivo, no tocante aos critérios de

comprovação da qualificação técnico-operacional dos licitantes, ferindo de morte os mais elementares

formadores do instituto da licitação, notadamente os princípios da legalidade, proporcionalidade,

igualdade e da isonomia, bem como ampla competitividade e demais princípios basilares da

Administração Pública.

Senão Vejamos:

"7.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para

entrega da proposta, profissional de nível superior, Engenheiro Civil e também um Engenheiro de

segurança do trabalho ou mesmo profissional com ambas as atribuições de atividades, detentor

de atestados de responsabilidade técnica por execução de serviço compatível em características

e quantidade, com o objeto da licitação. A comprovação deverá ser através da apresentação de

atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA e

acompanhado da respectiva

Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome dos profissionais que pertençam ao Responsável

Técnico da Empresa, conforme Art. 30 da Lei 8.666/93.
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7.4.2.S - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de profíssionais no mínimo 01 (um)

Engenheiro Ambiental detentor de atestado de capacidade técnica- CAT, devidamente registrado

no conselho competente (CREA - conselho regional de engenharia e agronomia). A comprovação

deverá ser através da apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público

ou privado, registrado no CREA e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT),

em nome dos profíssionais que pertençam ao Responsável Técnico da Empresa, conforme Art. 30

da Lei 8.666/93. acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome dos

profíssionais que pertençam ao Responsável Técnico da Empresa, conforme Art. 30 da Lei

8.666/93.

7.5.3 A comprovação de que os Profíssionais detentores dos atestados de Responsabilidade

Técnica integram o quadro funcional da licitante deverá ser feita através dos seguintes
documentos;

7.5.2.4 - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de profissionais no mínimo 01 (um)

URBANISTA, detentor de atestado de capacidade técnica- CAT, devidamente registrado no

conselho competente (CAU - conselho regional de arquitetura e urbanismo), ou CREA, se tratando

de documentos emitidos e registrados até 15 de novembro de 2011, (quando a atribuição de

urbanista ainda era competência do CREA.) A comprovação deverá ser através da apresentação

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CAU ou

CREA e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome dos profíssionais

que pertençam ao Responsável Técnico da Empresa, conforme Art. 30 da Lei 8.666/93.

7.5.3 A comprovação de que os Profíssionais detentores dos atestados de Responsabilidade

Técnica integram o quadro funcional da licitante deverá ser feita através dos seguintes
documentos:

Vejam que os itens acima da forma que se encontram restringe a participação de empresas

capacitadas para execução dos serviços limitando  a competição, e impedindo possibilidade das empresas

com expertise nos serviços de participarem oferecendo melhores preços.

Trata-se o item acima transcrito de ponto de vital importância no tocante à habilitação, isto

é, refere-se à comprovação de que a empresa possui aptidão em realizar o objeto licitado, questão

denominada de qualificação técnico-operacional.

No obstante a tais exigências a inclusão de tantas atividades profíssionais não mostra
fundamento, seja ele legal ou até mesmo técnico no tocante ao objeto, nós parece que para execução do

serviços de Coleta e Limpeza urbana, por tais exigências se configura em uma mudança radical e nos

serviços e que o valor a ser pago pela administração é de um valor astronômico.

Pensemos no que representa para qualquer empresa que seja vencedora do certame a
manutenção de tais profissionais no seu quadro técnico, permanente ou até mesmo parcial para que os

mesmos sejam remunerados para integrar o quadro da empresa, tais contratações elevaria os custos
mensais e globais da empresa que devem ser repassados a administração pública, o que tornaria o

serviços um valor despropocional para o serviço a ser executado.

Não queremos dizer que a administração não tenha  a capacidade de cumprir com o valor que
isexigências determinam aos valores que deverão constar ao edital. Mas que no julgamento de menor
preço que é o que preconiza o edital, ficrão de fora as empresa que não mostre exequibilidade a inclusão

desses profíssionais ao seu preço.
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Afirmamos, que por uma certeza matemática simples, o preço de tais profissionais

repassados a proposta aumenta em 70% a mais o valor de qualquer proposta de execução ao objeto em
qualquer município que o serviços seja realizado. Assim afirmamos, que o valor a ser colocado ao valor

da proposta deste certame sera de uma aplicação de coeficiente de 1,7 vezes o valor estimado de qualquer
proposta de mesma características em outro município.

Informamos a essa administração que iremos nas analises das propostas durante o certame

exigir exequibilidade da proposta com a manutenção das exigências e apelaremos pelo que nos reconhece

as leis de contratações e licitações sobre as exequibilidade das propostas vencedoras, sob a edgie de que

as exigência editalicias sejam cumpridas no que se entende ao valor adequado aos pisos e normativas dos

conselhos citados ou não no edital, caso tais exigências permanencam no edital, como forma de
habilitação.

Atentamos também que a exigência de atestados vinculados somentes ao CREA, criam outra
camada de restrições a empresas que tenham seus atestados no CRA. Ora, como é regulamentado o CRA
é 0 orgão que monitora e físcalia serviços realcionados a Mão de Obra, como o serviços do Objeto da

licitação esta relacionado a prestação de serviços onde a mão de obra é o principal insumo, limitar a

qualificação técina operacional a somente a um conselho, restringe o certame de participantes que

tenham em seus atestados fornecidos pelo CRA e que tem igual importância. Esse é mais um motivo em
que 0 Edital, demonstra vício editalício.

Não estamos nos recusando a aceitar as exigências editalicias, apenas, que sejam revista haja
visto que o custo ao erário público torna-se incompatível ao serviços, que pode ser executado com um

custo bem menor, sem tais exigências.

Assim, a Lei n^ 8.666/93, prescreve que para fins de comprovação de capacidade técnica, as

exigências deverão limitar-se à comprovação de capacidade técnica dos responsáveis técnicos da licitante,

devendo ser respeitada esta limitação.

Por todo conjunto apresentado e com a finalidade se preservar o princípio da igualdade entre

os licitantes de seguir os mandamentos legais, respeitando a Lei, é imperioso que se altere os itens, do

edital, inserindo as comprovações necessárias aos serviços e ao objeto, e não exigências que oneram tanto

as empresas participantes como ao erário publico de forma desproporcional ao serviço do objeto licitado

e de valor significativo que se coadunem/assemelham ao objeto e a especificidade do serviço, excluindo-se

aquelas, originariamente, inseridas, vez que não correspondem a especialidade da licitação em comento.

É inequívoco que o ato dessa ilustre Comissão Permanente de Licitação é considerado como

ato administrativo formal, devendo, pois, enquadrar-se na moldura prescrita para tais atos jurídicos no
sistema.

Seguindo a regra do procedimento formal, é certo que Administração não pode deixar de

cumprir as regras emanadas pela lei 8.666/93, e demais leis, vez que são as que norteiam os certames
licitatórios.

IV-CONCLUSÃO

Diante das razões acima expendidas, requer a V. Senhoria, a análise e admissão da presente

impugnação administrativa para que o edital seja reformulado, adequando, parnão só a administração

possa ter a melhor proposta, mas que o licitante possa executar os serviços de forma a que traga o melhor
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custo benefício ao erário e a que os custos relativos a contratação do serviço seja adequado a um valor que

visando garantir que o Instrumento Convocatório esteja em conformidade com o que preleciona a Lei

n98666/93.

Requer o impugnante, portanto, a alteração do edital, conforme razões expostas acima, e a

renovação do prazo para formulação de proposta.

Requer, fmalmente, em sendo indeferido o presente, façam-no conhecer a autoridade superior

competente, em conformidade com as disposições do  § 4^ do art. 109 da Lei n^ 8.666/93.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Salvador/BA, 15 de março de 2021.

DS TRANSPORTES E CONSTRJJÇOE^- EIÇELI

CNPJ/MF sob 0 número 18í^1.^7/0 5
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ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DESOCIEDADE EM EIRELÍ

EMPRESA: DSTRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ na 18.791.847/0001-05

ROBSON DANTAS SANTOS, brasileiro, nascida em 28 de junho 1985, solteiro, empresário.

Inscrito no CPF/MF ns 023.S62.4SS-10. CNH n2 035.450.245-60/Detran-BA. residente e

domiciliado no(a) Rua Drjoâo Carcez Froes, 136. Ed Ondina Tropical, Ondina. CEP: 40.170-040.

Salvador - BA. Brasil, na qualidade de sócio remanescente da sociedade empresaria limitada DS

TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA. registrada Icgalmenle por contrato social devidamente

arquivado na junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n® 29204231676. com sede Rua Belo
Horizonte, 64, Ed Barra Master Sala 105. Barra, CEP: 40.140-3G0. Salvador - Bahia, devidamente

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n® 18.791.047/0001-05, RESOLVE,

promover sua transformação de sociedade empresaria limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAE LIMITADA ● EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos

lermos das cláusulas seguintes, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo

1033 e 980A da Lei n» 10406/02:

CL^VUSULA PRIMEIRA
Fica neste ato. a sociedade transformada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI, sob mzào social DS TRANSPORTES  E CONSTRUCOES EIRELI, com sub

rogaçào de todos os direitos c obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SE<;UN1)A

A empresa passa a e.xercer suas atividades no seguinte endereço silo na Rua Professor Sabino
Silva . n® 91. Saia 405. Chame Cluinie, CEP: 40.157.250. Salvador - Bahia, podendo a qualquer
tempo abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração
contratual assiiiad,a pelo seu titular.

ri.ÁlISUI A TERCEIRA:

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o
teor seguinte:

EMPRESA: DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ n« 10.791.047/0001-05

ROBSON DANTAS SANTOS, brasileiro, nascida em 28 de junho 1985. solteiro, empresário,
inscrito no CPF/MF n® 023.562.455-10, CNH n« 035.450.245-60/Detran-BA, residente e
domiciliado no(a) Rua Dr João Carcez Froes, 136, Ed Ondina Tropical, Ondina, CEP: 40.170-040,
Salv.nlor - BA. Brasil.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o no:ne empresarial de DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI.

CLÁUSULA SF.r.tlNnA;

A empresa tem sua sede na Rua Professor Sabino Silva . n® 91. Sala 405. Chame Chame. CEP:
40.157.250, Salvador ● Bahín, podendo a qualquer tempo abrir filiais e escritórios em qualquer
parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Req:61000001338376

c(

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o n° 29600563604 em 18/12/2020
Protocolo 202871215 de 17/12/2020

Nome da empresa DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600563604
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 126979052899586

Esta cópia foi autenticada digítalmente e assinada em 18/12/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

18/12/2020
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EMPRESA; DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES El RELI

CNPJ n« 18.791,847/0001-05

CLÁUSULA TERCEIItA:

0 objeto social da sociedade é:
Serviço de transporte de passageíros-loatçüo de automóveis com motorista, transporte
rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, locação de automóveis
sem condutor, atividades relacionadas n esgoto, exceto a gestão de redes, coleta de resíduos não-
perigosos, construção dc edifícios, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanizaç.ão -
ruas. praças e calç.adas. obras de terrapienagem, serviço de pintura de edifícios em geral, serviço
dc operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas
para uso em obras, transporte por navegação de iravessi.*). municipal, aluguel dc máquinas c
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, atividades paisagísticas,
transporte escolar.

CODIFICAÇAO das ATIVIDADES ECONÔMICAS

49.23-0/02- Serviço de transporte dc passageiros  - locação de automóveis com
motorista

49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo dc passageiros, sob regímc clc

fretamento, municipal

37.02-9/00 -Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão dc redes

38.11-4/00 - Coleta de rcsidiios não-perigosos

41.20-4/00 - Construção du edifícios

42.11.1/01 - Construção dc rodovias c ferrovias

42.13.8/00 - Obras dc urbanização - ruas, praças  e calçadas

43.13.4/00 - Obras dc terrapienagem

43.30.4/04 ● Serviços dc pintura dc cdiríclos cm geral

43.99.1/04 - Soi*vÍços dc operação c romcciincnto de equipamentos para
transporte c elevação do cargas o pessoas para uso em obras

49.29.9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, nitmlcipal
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32.2/01 - Aluguel de máquinas c equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes

01.30.3/00 - Atividades paisagísticas

49.24.0/00 - Transporte escolar

g.ÁUSlM.A QUARTA:
0 capital social é no valor de US 500.000,00 (quiniiontos mil reais), o qual está totalmente
subscrito e iiuegralizndo cm moeda corrcnie do país.

PAnÁnuAFO ÚNICO:

A responsabilidade do titular c llmitad.i ao c.apiial integralizaclo dn empresa que será
Regida pelo regime jurídico da empresa Limitada.

Req:B1000001338376

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o n® 29600563604 em 18/12/2020
Protocolo 202871215 de 17/12/2020

Nome da empresa DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELl NIRE 29600563604
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 126979052899586

Esta cópia foi autenticada digitafmente e assinada em 18/12/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

18/12/2020
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EMPRESA: DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIREU

CNPJ 18.791.847/0001-05

ri.ÂiJsm.A QUINTA;

A empresa iniciou suas atividades em 01 de agosto de 2013, e seu prazo de duração é por tempo
indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força
maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada
para atender uma nova situação.

n ÂlISm.ASRXTAl ^ ^
A empresa será administrada por seu titular. Sr. ROBSON DANTAS SANTOS, a quem caberá
dentre outras atribuições, a representação ativa  e passiva, judicial e extrajudicial, desta ElRELl,

correntes bancárias, contratação e demissão de
em operaç.ão de

juízo ou fora dele, movimentar contas
pessoal, autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso
qualquer natureza que soja estranha ao objeto social.

em

rt.ÁII5;tH A Sf-TIMA: . .
Declara o titular da EIREU, para os devidos fins  e efeitos de direito, que o mesmo não parücipa
de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁH5ULA OITAVA:
É de competência exclusiva do titular as deliberações que tratem:

a) da aprovação das comas da administração;
b) da designação e destituição dos administradores e da fixação dc sua remuneração;
c) da modificação do contrato social, d.i cisão, da incorporação e da fusão da sociedade;
d) do pedido dc concordata e de autofalêncin;
e) da compra, venda ou oneração de bens imóveis ou investimentos dc qualquer natureza;
f) da contratação de empréslintos financeiros;
g) da constituição de procuradores:
h) da prestaç.lo de garantia real ou fidojussória,

CIÁlfSUIA NONA; . ^ .
Ao término do exercício social, coincidente com o ano civil, o administrador prestara contas

administração procedendo á elaboração do Inventário, do balançojustificadas de sua
patrimonial e do balanço de resultado econômico.

pauAcrafo PRIMEIRO; . » . . . - ●
Poderão ser levantados balanços semestrais para atender as exigências legais ou conveniência
do titular,

ri ÁiKni A nf.ctMAi ,
A empresa entrará oni liquidação ou extinção nos casos previstos em Lei ou por deliberação do
titular, o qual nomeará o liquidanto.

ri.ÁlKIH.A nrriMA primeira;
o titular e administrador, fazem juz a uma retirada mensal a título dc pró - labore, o qual será fixado
obedecendo o limite máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda em vigor.

ri ÁlISlll.A ní^riMA SrfitINDA:
Fica a ElRELl autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercido, com base em
demonstrações contábeis intermediários observados  a reposição de lucros quando a
distribuição afet.ar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n“ 10.406/2002.

●  Req:8100000133Ô376

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 29600563604 em 18/12/2020
Protocolo 202871215 de 17/12/2020

Nome da empresa DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES ElRELl NIRE 29600563604
Este documento pode ser verificado em http;//regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 126979052899586

Esta cópia foi autenticada digítaimente e assinada em 18/12/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

18/12/2020
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EMPRESA: DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI

CNP| ji« 18.79t.047/0001-05

CLÁUSULA DÉCIMA TFnrFTRA-

No caso de falecimento ou interditado o titular,  a EIRELÍ continuará sii.is atlvid.ades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou ínexístindo interesse destes, o valor de
seus haveres será .Tpiirado e liquidado com base na situaçüo patrimonial da empresa, à data da
resolução, verificada em balanço especialmente Icv.antado.

ClJVUSUI.A DÉCIMA QUARTA;

O titular declara sob as penas da Lei, que não esl.i impedido de exercer a administração da

EIRELI. por Icl especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos

dela, a pena que vede. alndn que temporariamente,  o acesso a cargos públicos, ou por crime

falinicntar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULADÉCIMA QUINTA:

A EIRELI poderá a qualquer tempo, pelo seu
sociedade.

Fica*ef^t^o”füro*d^ S^I^r-BA. para o exercício c  o cumprimento dos direitos e obrlgaçoes
resultantes deste contrato.

titular, ser iransfomtada em outro tipo de

por estar assim justo e contratado, lavram este instrumento.

Salvador, 02 Ue dezembro de 2020.

\o>I

ROBSON DANTAS SANTOS

Titular
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Req:81000001338370

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n® 29600563604 em 18/12/2020
Protocolo 202871215 de 17/12/2020
Nome da empresa DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600563604
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov. br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 126979052899586
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2020
por Tíana Regila M G de Araújo - Secretária-Gerai

18/12/2020
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15/01/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇAO
18.791.847/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

30/08/2013

NOME EMPRESARIAL

DS TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTC

ME

COOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros  - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E OESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.114-00 - Locação de automóveis sem condutor
37.02-9-00 'Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11 -4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-440 - Construção de edifícios
42.11-141 -Construção de rodovias eferrovias
42.13-840 - Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas
43.13-440 - Obras de terraplenagem
43.30-444 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-144 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas  e pessoas para
uso em obras

50.91-241 -Transporte por navegação de travessia, municipal
77.32-241 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-340 - Atividades paisagísticas
49,24-840 -Transporte escolar

CODIGO E descrição da NATURE2A JURlDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

R PROFESSOR SABINO SILVA
NUMERO COMPLEMENTO

SALA 40591

MUNICÍPIO

SALVADOR
CEP BAIRRO/DISTRITO

CHAME-CHAME
UF

40.157-250 BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DSTRANSPORTE@GMAIL.COM

TELEFONE

(71) 3332-5245/ (71) 3354-8872

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVÊL (EFR)*****

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SfTUAÇAO CADASTRAL

08/11/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL******** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/01/2021 às 20:24:49 (data e hora de Brasília). Página; 1/1

1/1



Advocacia ô Consultoria

ilustríssimo senhor doutor pregoeiro da prefeitura

MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, ESTADO BA BAHIA

CONCERNENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2021

Pregão Presencial: 004/2021

Processo Administrativo: 116/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de coleta e

transporte de resíduos sólidos.

ERIC ENGENHARIA RELAIZAÇÔES IND. E COMERCIO, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 13.072.997/0001-37, com sede à Rua Bela

Vista de São João s/n, São Jorge, Município da Barra Estado da Bahia, neste ato,

representada por seu sócio administrador, Sr. Rafael Durães Martins, inscrito

CPF/MF sob o n° 007.693.835-21, autorizado pelo Contrato Social anexo, vem, vêm,

tempestivamente, perante V. Sa., ̂ resentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, conforme

lhe faculta o artigo 12 do Decreto 3.555 de 2000 c/c o Artigo 41, § 2°, da Lei Federal

8.666/93 e posteriores alterações, consoante explanação fática e jurídica a seguir

alinliavada:

no

n'

1. DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO.

O item 11.2.1 estabelece que as Impugnações feitas por licitantes deverão ser feitas

até 02 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

Rua Professor Sabino Sifva, 356,, Jardim Apipema, CEP 40.155-250, Salvador/BA. Tel: (71) 2132-7939 - (71) 98876-
9080 I Email: luizconrado.adv@gmaU.com



Advfxacia & Consultoria

Tal prazo eslá disposto no artigo 12 do Decreto 3.555/2000* que dispõe que na

modalidade Pregão Presencial o prazo limite para protocolar o pedido de impugnação é

de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e caberá

pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

ao

Sendo assim, considerando que foi fixada a data de 19/03/2021 para recebimento da

propostas, a impugnação protocolizada até o dia 16/03/2021 é absolutamente tempestiva.

2. DOS FATOS E PATENTES FALHAS E ILEGALIDADES NO EDITAL DE

HCITACÀO

2.1 DA ILEGALIDADE DO ITEM 7.5.6. EXIGÊNCIA DE QUE OS MEMBROS

DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSAM TÉCNICAMENTE PELA EMPRESA.

O item 7.5.6, pertinente a Capacidade Técnica Operacional da Licitante, assim dispõe:

7.5.6. Relação da Equipe Técnica especializada da empresa,

essencial à realização ou apoio dos serviços e declaração de

cada profissional autorizando à inclusão do seu nome na equipe

técnica com declaração devidamente assinada, constando na

CND do Conselho que regula a atividade de cada profissional

que responderá tecnicamente pela empresa. São os seguintes os

profissionais necessários á realização dos serviços:

a.l. 01 (um) Engenheiro Ambiental.

a.2. 01 (um) Engenheiro Civil;

0.3. 01 (um) Engenheiro Segurança do Trabalho;

a.4. 01 (um) Administrador e/ou Tecnólogo com registro no

CRA;

‘  Alt. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

§  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2~ Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do

certame.

Rua Professor Sabino Silva, 356,. Jardim Apipema, CEP 40.155-250, Salvador/BA. Tel: (71) 2132-7939 - (71) 98876-
9080 I Email: tuizconrado.adv<6)gmaiLcom *



 ~'iri

Advocacia & Consuítorta

a. 5. 01 (um) Urbanista;

Ao exigir que conste "'na CND do Conselho que regula a atividade de cada profissional

que responderá tecnicamente pela empresa’^ o Edital afronta as normas que regem os

certames ücitatórios, em especial, a Lei 8.666/1993, senão vejamos:

ínicialmente, vale constar que o item 7.5.1. exige que o Responsável Técnico seja

registrado no CREA/CRA, veja:

7.5.1 Prova de registro e regularidade da empresa  e de seu(s)

responsável (is) técnico(s) no Conselho Regional de

Engenharia - CREA. Prova de registro da empresa e de seu

responsável técnico no Conselho Regional de Administração-

CRA; (sic).

Quer dizer, além do Responsável Técnico registrado no CREA/CRA, a Licitante deverá

apresentar mais 05 (cinco) responsáveis técnicos? Tal exigência não tem o mínimo de

amparo legal, e pior, pode ser uma flagrante tentativa de direcionar o certame.

Responsável Técnico é o profissional legalmente habilitado que assume responsabilidade

pelos aspectos técnicos dos trabalhos da pessoa jurídica perante ao Conselho Regional,

clientes, sociedade em geral. Ministério Público, Poder Judiciário e demais autoridades

constituídas.

ü art. $ 1°. I, da Lei 8.666/1993. que trata das regras de qualificação técnica das

licitações públicas, estabelece que as empresas interessadas em participar dos certames

devem ‘"‘‘possuir em seu quadro permanente^ na data prevista para entrega da

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela

entidade competentey detentor de atestado de responsabilidade técnica (...)”. (grifei)

Note, limo. Pregoeiro, o Responsável Técnico não se confunde com a Equipe Técnica!
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Sobre a equipe técnica, o artigo 30, §6° da Lei 8.666/1993 é bem claro:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se~a a:

§ 6- As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros,

máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado,

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da

licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação

explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as

penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de

localização prévia.

Diante do exposto, restante evidente que o Instrumento Convocatório está eivado de

vícios, uma vez que o aitigo 30 da Lei 8.666/1993 não autoriza que a Administração

Pública, em relação a equipe técnica, exija que conste ̂ 'na CND do Conselho que regula

a atividade de cada profissional que responderá tecnicamente pela empresa'\ motivo

pelo qual deve ser tal exigência suprimida do item 7.5.6, sob pena de submissão do

presente Edital ao Tribuna! de Contas do Município e Ministério Público.

2.2. ITEM 7.5.1. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE RESPONSÁVEL TÉCNICA

COM INSCRIÇÃO NO CREA E NO CRA. VIOLAÇÃO A COMPETIVIDADE E

POSSÍVEL DÍRECÍONâMENTO DO CERTAME.

O item 7.5.1. exige que o Responsável Técnico seja registrado no CREA e no CRA, veja:

7.5.1 Prova de registro e regularidade da empresa  e de seu(s)

responsável (is) técnico(s) no Conselho Regional de

Engenharia - CREA. Prova de registro da empresa e de seu
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responsável técnico no Conselho Regional de Administração-

CRA; (sic).

De início já se verifica a ilegalidade da exigência em questão, uma vez que se trata de

condição que restringe, sem qualquer motivação, a participação de diversas

certame.

empresas no

Adernais, o e. Tribunal de Contas da União há muito já firmou sua jurisprudência no

sentido da ilegalidade de tal exigência, a contrário do que tenta fazer crer o edital, veja:

Nas licitações públicas, é irregular a exigência de que as

empresas de locação de mão de obra estejam registradas no

Conselho Regional de Administração, uma vez que a

obrigatoriedade de inscrição de empresa em determinado

conselho é definida cm razão de sua atividade básica ou em

relação àquela pela qual preste serviços a terceiros, nos

termos do art. V da Lei 6.839/80.

[—] ”.Ademais, ressaltou, obrigatoriedade de inscrição de

empresas em determinado conselho é definida segundo a

atividade central que é composta pelos serviços da sua atividade

fim, nos termos do art. da Lei 6.839/1980. Dessa forma, os

mencionados arts. 2"*, alínea ‘h \ 14 e 13 da Lei 4.769/1965, que

dispõem sobre o exercício da profissão de Técnico de

Administração, não impõem às empresas que exploram atividade

de prestação de serviços de vigilância o registro no entidade

competente para a fiscalização do exercício da profissão de

udministradoT\CoxíúáQXQnáo a improcedència dos argumentos

recursais, o Tribunal, pelos motivos expostos no voto, conlieceu

do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe

3.
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provimento. Acórdão 4608/2015-Príineira Câmara. TC

022.455/2013-2, relator Ministro Benjamin Zymier, 18.8.2015.

A jurisprudência já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO- APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO.

LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS

DE MONITORAMENTO DE ALARMES- EXIGÊNCIA DE

INSCRIÇÃO DA EMPRESA LICITANTE NO CRA

(CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO).

DESCABIMENTO. ATIVIDADE DESEMPENHADA POR

ENGENHEIRO SENDO SUFICIENTE HABILITAÇÃO NO

CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

ARQUITETURA DO RS>. EDITAL. CAPACITAÇÃO

TÉCNICA, NECESSIDADE DE QUE CONSTE NO EDITAL

DE LICITAÇÃO. ESCLARECIMENTO ACERCA DA

COBERTURA PREVISTA NO EDITAL. (Agravo N°

70065371239, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em

30/07/2015). (TJ-RS - AGV: 70065371239 RS, Relator: Carlos

Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 30/07/2015,

Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da

Justiça do dia 05/08/2015)

Destarte, a exigência de regularidade da empresa  e deseu(s) responsável (is) técnico(s)

no Conselho Regional de Engenharia - CREA e no Conselho Regional de

Administração- CRA, além de ser Uegal, viola o principio da competitividade que deve

nortear os certames Hciiatórios.
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2.3. ITEMS 7.5.12 A 7.5.15. EXGIÊNCIAS DE PPRA, PCMSO, LTCAT E PEA.

VIOLAÇÃO A COMPETIViDADE.

A fim de impedir eventuais exigências ilegais e restritivas que possam comprometer a

legalidade e o caráter competitivo da licitação,  a Lei n'’ 8.666/1993 prevê um rol taxativo

de documentos que podem ser exigidos das empresas licitantes a título de habilitação,

quais sejam:

Alt. 27. Para a habilitação nas licitações exigír-se-á dos

interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica:

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira; IV - regularidade fiscal.

IV - regularidade fiscal e trabaDiista;

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. T da

Constituição Federal.

No que tange particularmente à qualificação técnica, os documentos que poderão ser

solicitados das empresas licitantes estão elencados no art. 30 da Lei n° 8.666/1993. quais

sejam:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limilar-

se-á a:

1 - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade

peitinente 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 dc
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cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará

pelos trabalhos;

ííí - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu

os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento

de todas as infonnaçòes e das condições locais para o

cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,

quando for o caso. [...]

§ 5“ É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais

específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que

inibam a participação na licitação. (Grifamos)

Como se vê, o arl. 37, inc. XXI, da Constituição Federal; o art. 3®, caput, § 1®, inc. I, da

Lei n® 8.666/1993; e o art. 30, § 5®, também da Lei n® 8.666/1993, vedam a exigência de

documentos não previstos na Lei de Licitações e/ou que possam prejudicar o caráter

competitivo da licitação. Ademais, mesme quando previsto na Lei de Licitações, c

indispensável que tal documento guarde pertinência com o objeto, isto é, seja

indispensável ao cumprimento do futuro contrato.

B com fundamento nesses dispositivos legais, mencionados no parágrafo anterior, que,

para o TCU, não é possfvcl exigir PPRA e PCMSO a títnto de qualificação técnica,

confonne arestos jurisprudenciais abaixo transcritos:

No Acórdão n° 365/2017, o Plenário do TCU manifestou-se acerca da impossibilidade da

exigência de PPRA e PCMSO como critério de qualificação técnica. Veja-se:

VOTO [...] 11. Demandar que os concorrentes sejam registrados

junto aos serviços especializados em Engenharia e Segurança do

Trabalho e disponham de Controle Médico de Saúde Ocupacionaí

- PCMSO e de Programas de Proteção de Riscos Ambientais -
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PPRA fere frontalmente o § 5° do ait. 30 da Lei 8.666/1993, que

veda de maneira expressa exigências não previstas na própria lei

que possam inibir a participação de concorrentes na licitação. O

pretexto usado pelos responsáveis para a inclusão de tais

exigências, qual seja, a garantia da saúde e da integridade física

dos operários, destoa inclusive das leis e portarias que tratam da

Engenharia e Segurança do Trabalho, que não preveem

condicionantes dessa natureza para que empresas possam

participar de licitações. [...] 26. [...] Desse modo, tais

responsáveis devem ser sancionados com a multa [...]. (TCU,

Acórdão n° 365/2017, Plenário, grifamos.)

Como se vê do Acórdão n° 365/2017 do Plenário, o Tribunal de Contas da União entendeu

que a exigência de PPRA e PCMSO em sede de qualificação técnica afronta o art. 30, §

5" da Lei n° 8.666/1993. Explicou que tal dispositivo veda a fixação de exigências não

previstas na Lei n° 8.666/1993 que possam inibir  a participação de concorrentes no

processo licilatório. Perceba, ainda, oue a falta aí>ontada pelo TCU resultou em muita

aos envolvidos.

O mesmo entendimento foi exarado no Acórdão n“ 2.416/2017 da Primeira Câmara,

conforme trecho a seguir transcrito:

VOTO [...] 2. De fato, a jurisprudência do Tribunal considera

indevida a exigência de as licitantes disporem, como critério de

qualificação técnica, de Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacionaí (PCMSO) e de Programa de Proteção de Riscos

Ambientais (PPRA), posto que fere o art. 30, § 5°, da Lei

8.666/1993, que veda de maneira expressa exigências não

previstas na própria lei que possam inibir a participação de

concorrentes na licitação. (TCU, Acórdão if

Primeira Câmara, grifamos.)

2.416/2017,
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A mesma sorte segue a exigência de LTCA e PEA:

1.6,2. Dar ciência ao Dsei/Guatoc, com fundamento no art. T da

Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes irregularidades,
identificadas no Pregão Eletrônico 2/2018, para que sejam
adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência
de outras semelhantes:

1.6.2.1.exigência indevida, como requisito de habilitação, de
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA,
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacionais -
PCMSO, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de
Trabalho - LTCAT e Plano de Emergência e Contingência,
previstos, respectivamcntc. nos subitcns 8,6»6, 8.6.7, 8.6»8 e
8.6.9 do editaU uma vez que tais documentos não se
enquadram ao disposto nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993;

(ACÓRDÃO N° 10767/2018 - TCU - T Câmara)

Como se vê dos entendimentos do Tribunal de Contas da União apresentados, conclui-se

que, para a Corte de Contas, a exigência de PPRA, PCMSO, LTCA e PEA em sede de

habilitação fere os preceitos do art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal.

Especificamenle para fins de qualificação técnica, a exigência fere também o art. 30, §

5“, da Lei 8.666/1993.

4. CONCLUSÃO

Ante 0 exposto, requer seja a apresente IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA com o fito de que

o edital do Pregão Presencial if 04/2021 seja retificado no sentido de:

a) Ser suprimida a expressão “iw CND do Conselho que regula a atividade de cada

profissional que responderá tecnicamente pela empresa'\ no item 7.5.6,

b) Seja excluída a exigência de Responsáveis Técnicos inscritos, cumuiativamente,

no CREA e no CRA
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c) Sejam excluídos os itens 7.5.12, 7.5.13, 7.5.14 e 7.5.15, uma vez que a exigência

de PPRA, PCMSO, LTCA e PEA é absolutamente ilegal.

Por íim registramos que, caso a presente não seja acolhida, tlca registrado o nosso pedido

de cópia integral do Processo Administrativo 116/2020 com o fito de que as (i)legaíidades

apontadas na presente sejam examinadas pelo Tribuna! de Contas dos Municípios do

Estado da Bahia, Ministério Público de Contas e Ministério Público do Estado da Bahia.

Nestes tennos, pede deferimento.

De BaiTa - Bahia para Santa Rita de Cássia, 15 de março de 2021

/
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