
DOUGLAS COSTA PENA EIRELI, empresa de direito privado, estabelecida à Rua Joci José 

Martins, 247, 901, Palhoça/SC, inscrita no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda sob o número 27.895.458/0001-02, neste ato representada por seu 

representante legal infra-assinado, face a defeitos de origem no Edital034/2021, da 

prefeitura municipal de Porto Belo/SC, vem, muito respeitosamente, IMPUGNAR o 

presente processo administrativo pelos motivos que adiante expõe, embasa e 

comprova. 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

A impugnação é tempestiva pois foi enviada no prazo do sistema. 

 

II- TRECHO A SER IMPUGNADO 

12.6.1.1.1 - LOTE 01: Para os ITENS 01,02, 03,06 e 07 no mínimo em um atestado 40% 

do quantitativo solicitado. 

12.6.1.6 - Licença Sanitário de, no mínimo, 2 (dois) veículos em nome da empresa 

expedido pela Vigilância Sanitária do Município sede da licitante, em nome da licitante, 

dentro do prazo de validade. 

12.6.1.14 - Declaração que a empresa possui funcionário(s) detentor(es) dos cursos, 

Cálculo de vasão e Aplicação de Larvicidas, Manejo Integrado de Pragas Lesmas e 

Caramujos e Manejo Integrado de Borrachudos até a presente data da Licitação 

mediante comprovação de acervo técnico dos treinamentos. 

 

III – DA DOUTRINA 

Instrução Normativa n. 02/02, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a contratação 

de serviços continuados ou não, em âmbito federal, que em seu art. 20, § 1º, estabelece: 

“Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e licenças de 

qualquer espécie só serão devidas pelo vencedor da licitação; dos proponentes poder-

se-á requisitar tão somente declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne 

condições de apresentá-los no momento oportuno” 

Art. 37, CF: 

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.    



Art.30, 8666: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 

prazos máximos;  

 

IV – DOS FATOS 

Em relação ao 12.6.1.1.1 - notemos, Comissão de Licitação, que por estar sendo exigido 

no Edital a apresentação dos atestados acervados pelo profissional, é irregular exigir 

quantitativo mínimo. E mesmo que o fosse exigido, seria absolutamente incoerente 

exigir para todos os itens do Lote 1, atestados com 40% da capacidade, isto porque o 

item de número 3, possui uma metragem muito acima da média licitada, e para 

satisfazer esse quesito, deveria ser comprovado 1.600.000 de metros quadrados 

(somente para aquele item). Ora, essa metragem não será executada em uma, duas, ou 

três parcelas, mas sim em diversas, conforme a demanda do órgão. Sendo assim, se uma 

empresa, em determinado período de tempo, por exemplo, um mês, cumpriu com 10% 

da metragem total, não teria ela condições também, de ao longo dos 12 meses, 

continuar executando a metragem? Por tanto, é desproporcional, e restringe a 

competitividade da licitação essa exigência, pois ela não é indispensável para o 

cumprimento das obrigações, conforme Constituição Federal. Acreditamos ser mais 

pertinente, que somente haja a comprovação, no Lote 1, dos 40% para os itens 1 e 2 

somados, por se tratarem dos serviços “base”. 

 

Em relação ao 12.6.1.6, conforme já mencionado, comprovações de licenças, só são 

devidas pelo vencedor. Isto porque, muitas empresas só utilizam um veículo com alvará, 

e teriam que arcar com o custo de outra licença caso ganhe o contrato. Mas exigir que 

haja essa comprovação, apenas para participar da licitação é totalmente irregular, 

conforme posicionamento do TCU em diversos casos. Sendo assim, solicitamos reajustar 

esse ponto, ao exigir a apresentação de dois veículos com alvará, apenas do vencedor 

da licitação, em momento oportuno e com prazo razoável, em virtude de não depender 

exclusivamente da empresa, pois há um trâmite fora dos alicerces da empresa a ser 

seguido. 

E por fim, referente aos cursos solicitados no Edital, o art. 30, da 8666, sobre a 

qualificação técnica, remete ao máximo que o órgão pode exigir, e não ao que deve. 

Juntamente com o já mencionado art. 37 da Constituição, temos que tais cursos 



solicitados não são indispensáveis, e restringem o caráter competitivo da licitação exigi-

los de antemão, pelos seguintes motivos: 

Os cursos se referem somente aos itens 6 e 7, que somados representam apenas 13,9% 

do valor total da licitação. 

Muitas empresas, embora especializadas no combate a pragas urbanas, não prestam 

todos os tipos de “sub” serviços existentes, sendo assim, seus funcionários também não 

possuem cursos em cada subárea, até porque não há nenhuma legislação que assim 

defina. Exigir que proponentes de antemão já indiquem quais funcionários, com seus 

respectivos cursos, irão prestar os serviços, vai contra os princípios basilares das 

licitações. Logo, temos que a exigência dos cursos mencionados ferem o caráter 

competitivo, pois diversas empresas não terão tais cursos, e talvez mesmo que os 

possua, remetem a funcionários de sua propriedade, mas distantes do local da 

prestação dos serviços, isto é, ainda sim (caso não seja uma empresa da região) deverá 

contratar funcionários para dar vazão ao fluxo de serviço do contrato. Portanto, 

percebe-se que perde a utilidade e eficácia esta exigência, ao ponto em que uma 

Declaração Formal dos participantes, se dispondo a providenciar funcionários 

capacitados, e com os cursos mencionados, atenderia perfeitamente ao órgão, visto que 

seria inclusive cláusula de contrato, onde a não observância implicaria em sanções à 

empresa. 

 

Nestes termos pedidos deferimento. 

 

 

 

 

 

 

São José (SC), 19 de janeiro de 2021. 

DOUGLAS COSTA PENA EIRELI 

 

 

 

Matheus Marinho Bauer 

Representante Legal 
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