
ESTADO DO MARANHfio
PFIEFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS POBLICOS

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 02.10.00.156/2021 -SINFRA

CoNcoRRENCIApfroI,ICAnooio/2o2i-CPL.

OBdEro: EXEcucAO DE  OBRAs E  sERVIcOs RELATIVOs A REcupERACAO

AMBIENTAL  DA  AREA  DEGRADADA  PELO  LIXAO  MUNICIPAL,  CONFORME

ESPECIFICACOES     DO    TERMO    DE     REFERENCIA    E     DO    PIANO     DE

RECUPERACAO DE AREA DEGRADAVA -PRAD.

IITUGNARE:
•    CRI -COLETA E INDUSTRIAIIZACAO DE REsfDUOS LTDA inscrita

no CNPJ n° 00.239.339/0001-45.

1   -  ANTE   IMPUGNACAO   APRESENTADA,   FACO   BREVE   RELATORIO   DO

PEDIDO:

Trata-se de Impugnapao, tempestiva, interposta pela empresa EEL-

COLETA E INDUSTRIAIIZAqAO DE REsfDUOS LTD4 ne qpral givedrdA:a I)eha

retirada  da  exigencia  que  se  refere  a  Qualificacao  T6cnico-Operacional  das

empresas licitantes, pois o edital soheita que a(s) empresa(s) 1icitante(s) deve(in)

apresentar  Atestado(s)  de  Capacidade  T6crica  em  sou  none,  expedidos  por

pessoas juridicas  de  direito  ptibfico ou  privado,  a  impugnante  alega  que  tat
exigencia afronta a lei de licitap6es e requer que o item  7.11.4 do edital seja

adequado   as   condic6es   da   Lei  Federal   8.666/93,   exigindo   assim,   apenas

atestados em nome dos profissionais que possuem vinculo de servigo/trabalho

com a empresa.

A impugnante pleiteia tamb6m pela reforma do que consta no item

7.11.5  do edital,  pois  a mesma  argumenta  que  a exig6ncia de  atestado para

Aplicacao  de  Adubo  em  Solo restringe  a  ampla  competitividade  do  certame,

tendo  em  vista  que  tal  serviap  nao  pode  ser  relacionado  como  de  maior

relevincia.

Ao final, requer-se pela republicapao do instrumento convocat6rio com

a devida correcao dos itens 7.11.4 e  7.11.5 do edital,  retirando a exig6ncia de

Atestado de Capacidade T6cnica em none da empresa, assim como a retirada de
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ccomprovacao de parcela de maior relevancia que se refere a 4124.caca~o de acJubo

em   solo,   compreendendo   a   drea   total   de   ate_rro____in_e_£a_nii2z_a_d±Qicxpm___argil_a

(117.637,60 m2).

Segue decisao.

No tocante ao descriminado no jfezz]  7jJ.4 do edifa4 a equipe julgadora,

entende  que  a  empresa  licitante  deve  apresentar  atestado  de  Capacidade

T6cnica,  onde seja possivel identificar que a mesma foi executora de serviaps

compativeis  em  quantidades  e  caracteristicas  com  o  objeto  da  licitacao,  e,

percebe-se   que   tal   exig6ncia   NA0   E   HEGAL   e   nao   compromete   a
competitividade, pois, assim seria, se contratasse uma empresa sem experi6ncia

para gerir urn contrato com tamanho vulto financeiro.
A administracao pdblica nao deve contratar uma empresa que nao consiga

conprovar sua experiencia, a nao ser que a mesma queira se colocar em posicao

de  risco,  e,  portanto,  este  nao  6  objetivo  desta  contratacao.  Contudo,  nao  6

vantajoso para Administracao  deixar de  pontuar em  sous  editais o essencial

para que se consiga equidade em suas contratac6es.
E  importante  esclarecer  e  apresentar  aos  que  nao  conhecem,  que  o

Tribunal de  Contas  da Uriao  atrav6s  da  Siimula  TCU 263,  traz o  seguinte

entendimento do case em debate:

Siimula TCU 263: P:az:a a ac2mzJirorac6o da

ca:pachade t6cnico-operadenal dan lichantes, e
desde    que    limitada,    simultaneamente,    as

parcelas     de     maior     relevancia     e     valor
signjficativo do objeto a ser contratado, 6fega/ a

erig6nria   de   comprovac5o   da   execucao   de

quandiatiyo8  mlnimos  em  obras  ou  servicos
com caracteriedcas semelhantes, drIvendo essa

exigencia guardar proporcao com a dimensao e

a complexidade do objeto a ser executado.
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Com base na siimula acima 6 possivel perceber que nao ha Ilegalidade por

parte    da    Administracao    ao    solicitar    que    a(s)    empresa(s)    1icitante(s)
demonstre(in) atrav6s de atestados a sua Capacidade T6cnica. Entao, quando se

fala  em  comprovagao  de  Capacidade  T6cnica  Operacional,  a  mesma  6  feita

atrav6s  de  atestados  apresentados  pela(s)  empresa(s)  licitante(s),  onde  no(s)

mesmo(s) 6 possivel constatar a natureza dos servicos realizados pela empresa,

a   empresa   executora   e   os   profissionais   hgados   a   execucao   dos   serviaps

descriminados.   Por  fin,   o  atestado  de   Capacidade  T6cnica  ten   que  ser

apresentado, e no mesmo deve constar que a empresa licitante foi responsavel

pela execucao dos servicos.

Na alegagao referente ao item 7 JJ.Jdo edr.i:aJ nao se identificou restrigao

quanto a ampla competitividade, pois os servicos exigidos para comprova¢ao de

Qualificacao  T6crica  Profissional  foram  determinados  atrav6s  da  Planilha
Orcamentaria e de acordo com a Curva ABC de serviaps.

No tocante a exigencia de qualificacao t6cnica profissional, o edital solicita

que o profissional demonstre  atrav6s de  atestado(s), ja tor executado  servico
relativo  a  obra  de  sistema  integrado  de  residuos  s61idos  urbanos,  ou  obras

similares, com os seguintes quantitativos minimos:

Item Servico

09.01 Arderro Mecanizado.  com camada de 0.50 in de esDessura de  arrila

sabre os reslduos (117.637.60 m2). ComDreendendo: carf[a, translJorte

e caDtacao.

09.02 ADlicacao de adubo em solo.  comDreendendo a area total de aterro

mecanizado com arrila (117.637,60 in 2).

Antes de mais nada, 6 possivel observar que nao se exige a quantidade

minima ou maxima  que  deve  ser apresentada,  apenas foi colocado na tabela

acima  e  que  consta  no  edital,  os  servicos  de  maior  relevancia  determinados

segundo  a  Curva  ABC  de  servicos  e  que  estao  descritos  desta  maneira  na

planilha orcamentaria.  Assim,  para fins  de julgamento,  entende-se que,  se o

profissional  comprovar  tor  executado  1  m2  de  aterro  mecanizado  e  lm2  de
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aplicacao de adubo em solo, isso ja atesta sua capacidade tendo em vista que a

t6cnica a ser utilizada 6 mesma.

Mediante  as alegac5es apontadas no tocante  a definicao de parcela de

maior relevancia, 6 possivel observar que as mesmas nao refletem a realidade

dos fatos, pois a empresa aponta que a 4zJhac5o de 4dndo Gin js{a/a  nao 6 urn

serviap de maior relevancia, e demonstra que o serviap de maior relevancia 6 o

ftazidezramenfo de ulfassa de .Zfeur'dHas que traz o Memorial Descritivo do Piano

de  Recuperacao  de  Area  Degrada  e  que  faz  mengao  a  uma  quantidade  de

1.503.335,86  m3  (metros  cribicos)  de  residuos.  Entretanto,  o  serviap  que  a

empresa  aponta  como  o  de  maior  relevancia,  simplesmente  nao  consta  sua

descricao em nenhum item da planilha orcamentalia, assim como tamb6m nao

consta  o  valor  referente  a  tal  serviap,  e  como  6  sabido,  a  parcela  de  maior

relevancia esta diretamente ligada a importancia de valor do serviap e a sua

representatividade no valor global.

i  importante  ressaltar  que  a  Curva  ABC  6  feita  mediante  Planilha

Orcamentfria.  Contudo, conclui-se que a empresa nao fez a devida analise da

Curva ABC de serviaps.

Assim NEGO PROVIMENTO das alegag6es apresentadas pela empresa

mediante  amparo  legal ja  demonstrado  acima.  Por  fin,  entende-se  que  a(s)

empresa(s)  licitante(s)  interessada(s)  em  participar  do  certame  devera(ao)

comprovar tor experi6ncia,  onde a(s) mesma(s) sera(ao)  avaliadas atrav6s dos

Atestados de Capacidade T6cnica- Operaciona]/ Profissional apesentados.

Nesse sentido,  a SINFRA entende que a ]icitacao nao necessita ser

submetida a correcao e nem tamDouco a reDub]icacao.

2 -  DA CONCLUSAO

Dada  a  analise  dos  fatos  elencados,  devidamente  encaminhado  pela

IMPUGNANTE, tempestivamente, acolho tais contestac6es, e no m6rito, NEGO

PROVRENTO pelos motivos e fatos ja descritos acima, nao reconhecendo dos

presentes recursos e, mantendo a sessao da concorr6ncia Pdblica n° 010/2021 -
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CPL  para  o  dia  e  hora ja  marcados,  mantendo-se  todas  as  especificac6es  e

exigencias do edital.

Imperatriz (MA), 25 de outubro de 2021.
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