IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
São Paulo, 20 de maio de 2015.

Ilustríssimo Senhor, Pregoeiro, da Comissão de Valores Mobiliários.

Ref.: EDITAL n°05/2015 – Pregão Eletrônico.
PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2015-2636

O IUDS – Instituto Universal de Desenvolvimento Social, com sede na Rua Benjamin Jafet,
235 – Ipiranga - SP, por seu representante legal infra assinado, vem, com fulcro no § 2º, do
art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de

IMPUGNAR
Os termos do Edital em referência, que adiante especifica o que faz na conformidade
seguinte:
I – DOS FATOS
A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o
respectivo Edital, conforme documento junto.
Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com as
exigências formuladas nos itens 13.4-5 e 13.4-5.1. que vem assim redacionadas:
13.4-5 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características e quantidades com o
objeto desta licitação, por período não inferior a 3 (três) anos,
mediante apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de
capacidade técnica, comprovando que a licitante esteja
prestando ou tenha prestado para empresas ou organizações
públicas ou privadas, de forma satisfatória, serviços de agente de
integração para preenchimento de oportunidades de estágio.
13.4-5.1.
A licitante poderá comprovar a
experiência mínima de 3 (três) anos prevista neste
item com o somatório de atestados de períodos
diferentes.

II – DA ILEGALIDADE
O art. 30 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) estabelece um rol taxativo referente à documentação
que pode ser exigida para comprovação da qualificação técnica. Desse modo, não pode a
Administração criar hipóteses nele não previstas, sob pena de incidir na vedação legal do art. 3º da lei
em comento, conforme ensinamentos de Ronny Charles (TORRES, 2010, p. 179). O dispositivo legal
determina que:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido,
de que tomou conhecimento de todas as informações 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.
§ 1o 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:
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;

III – DO PEDIDO
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para:
-

declarar-se nulo os itens atacados;
determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo
inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.

Nestes Termos
P. Deferimento
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