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FL-AWAESERWDEWOWMTND,

empresa prestadora de servigos diversos no ambito da administragao pfiblica,

inscrita no CNP] NQ 10.783.467/0001-09, sediada a Rua Francisca Rodrigues

de Farias, 549, Centre, CEP 62265-000, Varjota, Ceara, por seu representante

legal, ao final assinado, vem com o devido respeito perante V.Sa, em

consonancia com o inciso IV do Artigo 49, art. 99 da Lei H9 10.520/02 e dos §§

29 e 39 do artigo 41, da Lei 8.666/93, para apresentar IMPUGNACAO A0

CERTAME o que faz pelas motivagoes féticas e de ordem juridica a seguir

elencadas.



I- PRELIMINAR

De inicio, é notorio e benevolente memorar que o Edital de Tomada

de pregos de 01/2002, tern como objetivo a PRESTACAO DE SERVICOS DE

ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAcoEs PfiBLICAs,
CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS, IUNTO A CAMARA
MUNICIPAL DE lPUElRAS-CE, marcada para 0 dia 18 de margo de 2022. Ora,
mas que o referido instrumento convocatério, traz de forma exacerbada,
exigéncias que n50 condiz com a realidade a ser contratada, que passaremos a
explanar a diante, e consequentemente pedir de anulagfio do edital em caréter
de urgéncia na Gamara municipio de Ipueiras-CE, o que faz no prazo legal, para
tanto expondo e 30 final requerendo.

II- BREVE ESCORCO FATICO

Conforme se pode verificar, o Edital de Tomada de pregos tornou

possivel a participagao de tao somente a pessoa juridica, excluindo do certame
a participagfio pessoa fisica e fez exigéncia de quantitativo de profissional nao

condizente com a realidade da camara municipal, ainda assim, atropelou

prazos a serem cumpridos no transcorrer de cada fase/etapa de julgamento,

tornando-se omisso em outra parte outros requisitos que passaremos a

explanar adiante.

111- DA mosmq'o DOS FA Tos

Para surpresa da empresa Impugnante o Edital em seu

iggm 5.9. "DA PARTIQIPAQAQ NA unAgAQ” nag ggngigigngu a



Leguisims, sendo imprescindivel protocolar PEDIDO IMPUGNACAO perante
essa Comissfio de Licitagfio da Cémara Municipal de Ipueiras-CE, em data de

24/02/2022, como faz prova o documento em anexo.
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Inexplicavelmente a Cfimara Municipal, determinou a
participagfio tfio somente de pessoa juridica, inserindo no bojo do edital
requisitos de tratamento diferenciado as ME e EPP, n50 se atentando aos
MICROEMPREEENDOR INDIVIDUAL - MEI, que tem personalidade juridica,
porem de rigor mais brando, sendo esta filtima, dispensada de vérios
requisitos ali constante no referido instrumento.

Seguindo, 0 item 6.14.2.3, traz a exigéncia de no minimo 02
(dois) profissionais de nivel superior para compor a equipe técnica,
disponiveis para execugfio dos servigos, vejamos:
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Ora excelentl’ssimos, Presidente da camara Municipal e
Presidente da Comissfio Permanente de Licitagao, notadamente percebe-

se que o instrumento convocatorio esta eivado de vicios, trazendo consigo,

requisitos duvidosos/confuso, quando alhures exige apresentagfio de no

minimo 02 (dois) profissionais para execugao dos servigos, e em outra parte

faz constar a possibilidade de apresentar somente 01 (um) profissional, como
critério de pontuagao jé na proposta técnica (P3), no item 10.2.2.1.3 D0

IULGAMENTO DO CERTAME, vejamos:
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Noutro portico, vale destacar que 0 item 9 D0 EDITAL,

“PROCESSAMENTO DA LICITACAO", data vénia, também encontra-se eivado

de erros, quando no transcorrer do certame, a comissio de licitacéo deixou

de cumprir o prazo recursal entre as fases de abertura e iulgamento das

“Propostas Técnicas” e "Propostas de Pregos”, elencadas nos subitens 9.14

e 9.15, vejamos:
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Destarte trago a baila a orientagfio do Tribunal de Contas da

uniao, em “Licitagoes e Contratos 49 edigéo”, o tramite a ser seguido nos

julgamento adotado quando do tipo TECNICA E PRECO, pag. 564 a 568:

Tribunal de Contas da Uniao PAG 564

Concorréncia e Tomada de Preoos
— Tlpo Técnica e Prego

Processamento e julgamento de Iicitagées nas modalidades
concorréncia e tomada de pregos do tlpo técnica e prego s50
realizados observando-se nonnalmente a sequencia dos seguintes
procedimentos:

1.abertura da sesséo pelos responsévels pela licitagao, no dia, 1. hora’rio e
local estabelecidos, sempre em ato publico;

2. recebimento dos envelopes “Documentaoéo”, "Proposta Técnica" e
“Proposta de Preco”;

3. identificagéo dos representantes legais dos llcitantes, mediante
apresentagéo de carteira de identidade e procuragéo ou contrato social,
conforme o caso;

4. abertura dos envelopes “Documentagéo”;

5. analise e apreciagéo da documentagao de acordo com as exigéncias
estabelecidas no ato convocatorio, procedendo-se a habilitaoéo e/ou a
inabilitagéo; - regularidade do cadastramento do licitante no Slcaf poderé
ser confinnada por meio de consulta on line, no momento de abertura dos
envelopes “Documentaoao”, imprimindo-se as declaragées demonstrativas
da situagéo de cada licitante (Anexo V da lN/Mare no 5/1995);

- apés impresséo das declaragoes, estas devem ser assinadas
pelos responséveis pela licitagao e por todos os representantes
legais dos llcitantes presentes e juntadas aos autos do processo
licitatorio; - os responséveis pela Iicitagéo poderéo interromper a
reuniéo para analisar a documentagao e/ou proceder a diligencias
ou consultas, caso em que 05 envelopes das propostas ficaréo sob
sua guarda, devidamente fechados e rubricados no fecho pelos
responséveis pela Iicitagao e pelos representantes legais dos
licltantes presentes;

6. divulgagao do resultado de habilitagao e/ou inabilitaoao;

- quando todos os llcitantes forem inabilitados, poderé ser fixado o
prazo de oito dias uteis para apresentagéo de novos documentos,
com eliminaoéo das causas apontadas no ato de inabilitagéo;



exigidos para reapresentagéo apenas os
desqual'rficados e néo aceitos;

7. caso todos os representantes legais dos licitantes estejam
presentes a reuniéo e declarem expressamente que n50 tern a
intengao de recorrer do procedimento de habilitagao, hipétese que
necessariamente devera constar da respectiva ata, assinada por
todos os licitantes e pelos responsa'veis pela licitagao, a sessao
prosseguira com abertura dos envelopes que contenham as
propostas técnicas (nessa hipétese, ficam dispensados os passos 8 a
10 a seguir, devendo-se ir diretamente para o passo 11); n50
ocorrendo a hipotese descrita no passo anterior (8. 7), elabora-se a
ata respectlva, na qual devem estar registrados os nomes dos
licitantes que encamlnharam os envelopes, habilitados ou nao, o
resultado da habilitagao e 03 motivos que fundamentaram a decisfio,
alem de outros atos ocorrldos durante a sesséo e considerados
pertinentes pelos responséveis pela licitagao;

9. divulgagéo do resultado de habilitagéo na imprensa oficial ou par
comunicagao direta a todos os licitantes, de acordo com a ata respectiva;
10. aguarda-se o transcurso do prazo para interposioéo de recurso: cinco
dias uteis nos casos de tomada de pregos e concorréncia e dois dias uteis
quanto a convite;

- se interposto, o recurso seré comunicado aos demais licitantes
que poderéo impugna-Io nos seguintes prazos:
. dois dias uteis para convite;
. cinco dias uteis para tomada de pregos e concorréncia;

11. concluida a fase de habilitagao, seréo abertos 05 envelopes que
contenham as propostas técnicas dos licitantes previamente habilitados e
somente destes, desde que transcorrido o prazo de interposigéo de
recurso ou tenha havido desisténcia da intengéo de recorrer, ou de pois de
julgados recursos porventura interpostos;

- apés a abertura dos envelopes “Documentacao”, os demais com
as propostas técnicas somente podem ser abertos se todos os
representantes legais dos licitantes estiverem presentes ao evento
em que for declarada a habilitagao e declinarem do direito de
interpor recurso. Caso contrario, deve ser-lhes concedido o prazo
de recurso, na forma da lei;

12. solicitagéo das amostras ou protétipos, quando for o caso;

13. avaliacéo e classificagao das propostas técnicas apresentadas,
mediante verificagéo da conformidade com os requisites estabelecidos no
ato convocatério e com as amostras ou protétipos apresentados, quando
for 0 case, para encontrar o valor da pontuaqao técnica;

- no exame da proposta técnica devem ser levados em
consideragao, para efeito de julgamento, os fatores de avaliacéo,
com pontuagées estabelecidas no ato convocatério;
- responséveis pela licitagéo poderao interromper a reuniéo para
analisar as propostas técnicas, proceder a diligencias ou consultas



e/ou examinar amostra ou prototipo do produto, se 3 9'
Nesse caso, 05 envelopes corn as propostas de -
permaneceréo sob sua guarda, devidamente fechados e rubricados
no fecho pelos responséveis pela licitagéo e pelos representantes
legals dos licitantes presentes;

14. divulgagéo do julgamento das propostas técnicas;

- quando todas as propostas forem desclassificadas, poderé
ser fixado o prazo de oito dias uteis para apresentagao de
novas propostas com eliminagao das causas apontadas no ato
de desclassiflcagao;

15. caso todos os representantes Iegais dos licitantes estejam
presentes a reuniio e declarem expressamente que n50 tem intengao
de recorrer, hipétese que necessarlamente devera constar da
respectiva ata, assinada por todos os licitantes e pelos responséveis
pela Iicitagao, a sessiojrossefllra com a abertura dos envelopes
gue contem as wostas ge preco (nessa hipétese, ficafl
figensaggs os passos 16 ar18 g seguir e val-se fletamente Qara o
gasso 19);

16. n50 ocorrendo a hlpétese descrlta no passo anterior (15), elabora-
se a ata respectlva, na qual devem estar registrados as names dos
licitantes que tlveram suas propostas classiflcadas ou
desclassificadas tecnlcamente, os motivos que fundamentaram a
decisao e quaisquer outros atos ocorridos durante a sesséo e
considerados pertinentes pelos responséveis pela licitagao;

17. divulgagio do resultado de julgamento das propostas técnicas na
imprensa oflclal ou par comunicagao direta a todos os licitantes, de
acordo com a ata respectiva;

18. aguarda-se o prazo de clnco dias uteis para interposigéo de
recurso;

- se lnterposto, o recurso seré comunicado aos demais
licitantes que poderéo impugna-lo no prazo de cinco dias
uteis;

19. conclulda a fase de julgamento das propostas técnlcas, seréo
abertos 05 envelopes com as propostas de prego somente dos
licitantes classificados tecnlcamente;

- apés abertura dos envelopes “Proposta Técnica”, os demais
gue contenham as progestas de prego somente godem ser
abertos se todos os representantes Iegais dos licitantes
estlverem gresentes ao evento em gue for declarado o
resultado e declinarem do direlto de intemor recurso. Caso
contrarioI deve ser-lhes concedido o prazo Qara lntemosigéo
de recurso. ng forma da lei; afiflise e julgamento (Lag
grogostas de preco ge acordo 210. com as exigéncias
estabelecldas no ato convocatorio;



- responséveis pela licitagao poderao interromper a r
para analisar as propostas elou proceder a diligencias
consultas, se necessario;

21. serao realizadas a valoragéo e a avaliagéo das propostas técnicas
e de pregos, de acordo com os dados e indlces obtidos, mediante
formulas estabelecidas no edital da licitagao;

22. concluidas as fases de valoracao e avaiiacao das propostas técnicas e
de preco, os licitantes seréo classificados em ordem decrescente de
avaliagéo (A) obtida;
- seré considerado vencedor o licitante que obtiver a maior avaliagéo (A);

23. divulgagéo do resultado do julgamento das propostas/resultado da
licitagéo;

- quando todas as propostas forem desclassificadas, poderé ser fixado o
prazo de oito dias uteis para apresentagao de novas propostas com
eliminagéo das causas apontadas no ato de desclassificagao;
- se ocorrer a desclassificaoéo de todas as propostas, as encaminhadas
posterionnente, devidamente corrigidas, poderéo ser apresentadas
inclusive com novos pregos;

24. caso todos os representantes Iegais dos licitantes estejam presentes a
reuniéo e declarem expressamente que n50 tem intengao de recorrer, tal
fato deve constar necessariamente da respectiva ata, assinada pelos
licitantes e pelos responséveis pela iicitagéo (nessa hipétese, ficam
dispensados 05 passes 25 a 27 a seguir e vai-se diretamente para o passo
23);

25. néo ocorrendo a hipétese descrita no passo anterior (24), elabora-se a
ata respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes
que tiveram suas propostas classificadas ou desclassificadas, com os
motivos que fundamentaram a deciséo, os pregos ofertados e demais
decisoes tomadas pelos responséveis pela licitagao, devidamente
motivadas;

26. divulgagéo do resultado de julgamento da licitagao na imprensa oficial
ou por comunicagéo direta a todos os licitantes, de acordo com a ata
respectiva;

27. aguarda-se o prazo de cinco dias uteis para interposigao de recurso;

- se interposto, o recurso seré comunicado aos demais licitantes que
poderao impugna-lo no prazo de cinco dias uteis;

28. prazo sem interposigéo de recurso, ou desde que tenha havido
desisténcia da intengao de recorrer, ou apés julgados os recursos
porventura interpostos, deve ser elaborado relatorio circunstanciado,
infonnando todos 05 passes dados no procedimento licitatério,
fundamentados em critérios objetivos estabelecidos no ato convocatério,
com indicagéo do licitante vencedor;

29. deliberagéo da autoridade competente quanto a homologacéo do
procedimento licitatério e adjudicagéo do objeto ao licitante vencedor;



- envelopes corn as propostas dos licitantes inab" . ‘1 r
desclassificados tecnicamente devem ser devolvidos, ‘ ' -
fechados, apos transcorrido o prazo de interposigao de recurso ou desde
que tenha havido desisténcia expressa dos licitantes a respeito, ou apos
julgados os recursos porventura interpostos. E mais segura a devolugéo
apos a assinatura do contrato;

30. emisséo da nota de empenho respective;

31. assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, ou ainda
retirada da carta-contrato, nota de empenho, autorizaoéo de compra ou
ordem de execuoao do servioo, quando for o caso.

No que pese, "a outras irregularidades encontradas”, de

cunho formal, vale lembrar que consideramos “atecnia” 0 fundamento contido

no item 6.15.1 do edital, a titulo de informagao, lembro que o artigo
Imencionado e 0 "7°" (sétimo) da Constituigfio Federal e n50 "70” (setenta)

conforme consta na exigéncia da Declaragao de Menor, outro ponto que

merece destaque e que foi caso de imputagao de sansao pelos orgao

fiscalizadores é 0 item 8.1 do edital, quando determina exclusivamente dia e

horério para recebimento de envelopes, o que é vedado pelo entendimento

do Tribunal de Contas do Estado - TCE.

IV- FUNDAMENTOS DE DIREITO

A- DA CONDIMO DE PARTICICA'O INDEVIDA D0 EDITAL PELA
ADMINISTRACA'O PUBLICA

Portanto, o Edital n50 esta pronto para ser emitido aos

interessados, visto que restringiu a0 universo de interessados do ramo

pertinente. Restam combalidos os principios basilares licitatérios ! ! !

N50 pode haver licitagfio com discriminagoes entre

participantes, seja favorecendo determinados proponentes, seja afastando

outros ou desvinculando-os no julgamento. A igualdade entre os licitantes é

principio irrelegével na licitagao.
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Celso A. Bandeira de Mello afirma que: “o principl

igualdade consiste em assegurar regramento uniforme és pessoas que

n50 seiam entre si diferenciéveis por razées légicas e substancialmente
(isto é, a face da constituigfio) afinadas com eventual disparidade de

tratamento.”

Possibilitar que as outras empresas licitantes tomem

conhecimento do Edital, realizem Certificado de Registro Cadastral -CRC, o que

n50 nos foi atendido, solicitagéo esta via e-mail da CPL no dia 23/02/2021, as

12:12h, [conforme print enexo], levou a Comissfio PL’lblica incorrer num

favorecimento e, ao mesmo tempo, penalizou a impugnante que cumpriu

rigorosamente os preceitos.

Indubitavelmente, também em razfio disso, n50 foi mantido o

caréter competitivo do certame, acabando por transformar o procedimento em

instrumento de privilégio, ferindo, assim, o principio da impessoalidade.

A competigéo entre possiveis interessados é principio insito
és licitagoes, pois somente ao Viabilizé-la o Poder Pfiblico pode obter a
proposta economicamente mais vantajosa, barateando, assim, os pregos de
suas obras e servigos.

B - D0 EXCESSO DE RIGORISMO

Mesmo visitando-se 3: Terra imaginével de Oz, considerando-

se a inocorréncia do PRIVILEGISMO explicitado alhures, o Edital exige NO

MINIMO 02 (D015) PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR PARA PRESTAR
OS REFERIDOS SERVICOS DE CADA ITEM PREVISTO N0 TERMO DE
REFERENCIA disposto no item 6.14.3 do gdital. ta] exigéncia é abusurda

porque NAO EXISTE DEMANDA COMPATIVEL PARA SER EXECUTADA por
esse nl’xmero de profissional de nivel superior terceirizados na cémara

Municipal de Ipueiras, desta forma, excluindos os servidores desta edilidade de
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desempenhar suas atribuigoes que deveré ser orientadas por

profissional habilitado reconhecido pelo Conselhor profisisonal da

Classe, além de estarem direcionando a participagao EXLUSIVAMENTE A

PESSOA lURiDlCA, exigéncia inadequada e inatingivel no corriqueiro universo

das licitagoes.

Tanto os documentos exigidos para a HABILITACAO

IURiDICA, como para REGULARIDADE FISCAL, QUALIFICACAO ECONOMICA-
FINANCEIRA, como QUALIFICACAO TECNICA se colorem de rigorismos imiteis

e de formalidades desnecessarios a qualificagao dos licitantes.

A competigao entre possfveis interessados é principio insito

as licitagoes, pois somente ao viabiliza-la o Poder Pi’lblico pode obter a

proposta economicamente mais vantajosa, barateando, assim, os pregos de

suas obras e servigos.

Ora, a exigéncia deste numero de profissional na Cfimara

Municipal de Ipueiras-CE, é ACERTADAMENTE EXCESSO DE RIGOR, uma vez

que os servigos corriqueiros desta augusta casa reveste-se de demanda mais

branda, destarte estas exigencias é intrisecamente correlacionada ao

poder Executivo onde a demanda de servigos é mais severa, n50 se fazendo

necessario a presenga de 06 (seis) profissionais, 02 (dois) de cada natureza de

servigo tipificado no Termo de Referéncia, haja vista 0 critério adotado ser

menor prego empreitada por prego unitario conforme disciplina o preambulo

do edital, e item 1.3 do TR, subentendendo que serao necessarios 02 (dois)

profissionais de nivel superior para cada item, somados aos servidores

pfiblicos no quadro de pessoal para desempenharem as referidas fungoes,

DESNECESSARIO SE FAZ A CONTRATACAO DESTE NUMERO DE

PROFISSIONAL, pois tal exigencia segmenta de forma incontornével o

universo dos provéveis competidores, na medida em que, embora possuindo

corpo técnico de comprovada experiéncia, apenas 01(um) se faz coerente e

razoével a exigencia, desta forma somente empresas se habilitaré a concorrer o
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presente certame, cerceando o direito a participagfio de Pessoa fis'

participagfio de Microempreededor individual - MEI, a concorrer no ‘

presente certame Licitatorio.

lmpfie-se, assim, expungir do texto editah’cio os dispositivos

em foco, que, por possibilitarem possiveis direcionamentos em proveito de

empresas jé tinham conhecimento do exigido, mostram-se flagrantemente

contrérios a0 interesse pl’lblico.

Tratam-se de excesso de rigorismo tais exigéncias,

indistintamente condenadas pelo Tribunal de Contas e pelo Iudiciério. E ainda

violagéo ao principio da legalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles:

"A orientagx'io correta nas Iicitacées é a dispensa de
rigorismos infiteis e de formalidades e documentos
desnecessarios a qualificagdo dos interessados. Dat’porque a
Lei 6.946/81 Iimitou a documentaydo, exclusivamente, aos
comprovantes de capacidade juridica, regularidade fiscal,
capacidade técnica e idoneidade financeira. Nada mais se
pode exigir dos Iicitantes na fase de habilitagdo.
Recgnhecimentos de tirmas. certidoes negativas. caugoes.
regglaridade eleitorgl, sdo exigéncias impertinentes que a
Iei federal dispensou nessa fase, mas que a burocracia ainda
vem fazendo ilegalmente, no seu vezo de criar embarago aos
Iicitantes. 15" um verdadeiro estrabismo pliblico, que as
autoridades superiores precisam corrigir, para que os
burocratas ndo persistam nas suas distorcoes rotineiras de
complicar aquilo que a legislagdo jé simplificou. Os bans
contratos, observe-se, nao resultam das exigéncias
burocrdticas, mas sim da capacitagdo dos licitantes e do
criterioso julgamento das propostas." (in Direito
Administrativo Brasileiro, 109 ed., 560 Paulo Ed. Rev. Dos
Tribunais, 1 984, pg. 241/2).

Na lei, existe vedagfio expressa a exigéncias desse tipo, que

visam, somente, a restringir a participagéio no certame. Trata-se do § 1° do

Artigo 3° da Lei n9 8.666193.
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Artigo 3° - § 19 E" vedado aos agentes pilblicos:

I - admitir, prevenincluir ou tolerar, nos atos de convocacdo,
cldusulas ou condicoes que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu carater competitivo e estabelecam
preferéncias ou distincoes em razao da naturalidade, da
sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico
objeto do contrato;

Assim, a exigéncia fere, a priori, o principio da legalidade,

conforme conceitua o mestre Hely.

”Legalidade - A legalidade, como principio de administracdo,
significa que o administrador piiblico esta, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e as
exigéncias do bem-comum, e deles m’io se pode afastar ou
desviar, sob pena de praticar ato invalido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o
caso.

A eficacia de toda atividade administrativa esta
condicionada ao atendimento da lei.

Na Administracao dlica, nao ha Iiberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administracao particular é ll’cito fazer
tudo que a lei ndo proibe, na Administracdo Péblica s6 e’
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular,
significa "pode fazer assim”; para o administrador pliblico
significa "devefazer assim ".

As leis administrativas sfio, normalmente, de ordem pablica,
e seus preceitos ndo podem ser descumpridos, nem mesmo
por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e
destinatarios, uma vez que contém verdadeiros poderes-
deveres, irrelegéveis pelos agentes pdblicos. Por outras
palavras, a natureza da funcc’io pfiblica e a finalidade do
Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os
poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impée.

Tais poderes, conferidos (‘1 Administracfio Pliblica para
serem utilizados em beneficio da coletividade, nao podem
ser renunciados ou descumpridos pelo administrador, sem
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ofensa ao bem-comum, que é a supremo e dm‘co objet. ' ’ -
toda acfio administrativa.” in Direito Administra
Brasileiro, 10! ed. 1984 - Ed. Ver. Dos Tribunais, p. 60).

O emprego de formalidades exageradas acaba por frustrar a

celeridade das contratagoes. De mais a mais, o apego irrestrito és cléusulas

editall’cias, em alguns casos, também so contribui para a ineficiéncia dos
trabalhos conduzidos pelo pregoeiro e sua equipe.

Conseqfientemente, a Administragfio Pfiblica se reveste de

principios que $50 corolérios do poder do préprio administrador, devendo ser

sagradamente obedecidos pelo mesmo:

Artigo 37. A administraefio pliblica direta e indireta de
qualquer dos Poderes da Unifio, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios obedeceré aos principios de
legalidade, impessoalidade, moralidade. publicidade e
eficiéncia e, também, ao seguinte:

O Artigo 39 da Lei nQ 8.666/93 dispfie que a licitagfio destina-

se a garantir a observéncia do principio constitucional da isonomia e a

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracfio PL’lblica, devendo

ser processada e julgada em estrita conformidade com os principios bésicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

probidade administrativa, da vinculagéo ao instrumento convocatorio, do

julgamento objetivo e de outros principios que lhes 550 correlatos.

Nesses itens EDITALICIOS, TODOS MENCIONADO
ANTERIRMENTE, a Administragéo Pfiblica negou vigéncia é Lei Federal n9

8.666/93, notadamente aos Artigos 27 e 30, in verbis Iitteris:
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Artigo 27. Para 0 HABILITAcAo NAS LICITAcoEs,
dos interessados, EXCLUSIVAMENTE, DOCUMENT/19150

relativa a:

I - habilitagfiojuridica;
II - qualificacdo técm'ca;

III - qualificagfio economico-financeira;

IV - regularidadefiscal;

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 79 da

Constituigdo Federal.

Artigo 30. A documentacfio relativa a qualificagdo técm'ca

IImitar-se-a a:

I - registro ou inscrigao na entidade profissional

competente;

II - comprovacdo de aptidfio para desempenho de atividade

pertinente e compatl’vel em caracteristicas, quantidades e

prazos com o objeto da Iicitagdo, e indicagfio das instalacoes

e do apareIhamento e do pessoal técnico adequados e

dispom’veis para a realizagdo do objeto da Iicitacfio, bem

coma da qualificagdo de cada um dos membros da equipe

técnica que se responsabilizard pelos trabalhos;

III - comprovapdo, fornecida peIo orgfio Iicitante, de que

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

conhecimento de todas as informagoes e das condigiies locais

para o cumprimento das obrigagoes objeto da Iicitagdo;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei

especial, quandofor o caso.

Os supramencionados Artigos 27 e 30 da Lei de Licitagfio, N110

FAZEM QUALQUER MENCAO A MAIORIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS no

EDITAL, PRINCIPAMENTE QUANTO A PARTICIPACAO DOS INTERESSADOS
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PREVISTO N0 ITEM 5, portanto, esses itens violaram os Artigo 27 e 30 .

n9 8.666/93, portanto, qualificam-se como: NULOS !

A nulidade é um dos temas que afligem os estudiosos do
direito. Quando ocorre produz v1'cio de contefido e forma, capaz de macular ato

juridico de direito material (Artigo 145 do CC, on ato processual [Artigo 245 do
CPC).

O substantivo 'nulidade’ provém do latim e pode ser
identificado com o vocébulo nihil, que significa o nada, o inexistente, ou com
nullus, que define aquilo que n50 tem valor, que é nulo.

O exame da nulidade obedece a um principio bésico e
balizador: o principio segundo o qual o que é nulo nao produz nenhum efeito,
nos expressos termos do brocardo latino quod este nullum nullum effectus
producit.

0 Direito é a arte do bom e do justo, jus est ars boni et aequi, o
Estado-juiz tem interesse em impedir que uma nulidade produza efeito juridico
vélido, capaz de beneficiar uma das partes em detrimento da outra. E a razao
desta postura deve-se ao fato de que a nulidade, por si mesma. atenta contra a
boa e equa‘mime aplicagfio da justiga.

Como se pode observar no amplo universo juridico, vé-se aqui,
com clareza solar, que o impugnado, data venia, violou principios consectarios
da Administragéo Pfiblica! E pior, ainda, prejudicando por deveras a
Impugnante pela retengao indevida do Edital.

V- DO PEDIDO
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a presence IMPUGNACA'O aos termos do edital, comfulcro nos § 2- e
39 do art. 41, da lei 8.666/93, devendo CPL retificar o Instrumento
convocaton'o as exageradas exigéncias, interposto
tempestivamente.

REQUER, ao final, que julgue procedente a presente Impugnacdo
para aditar as condigoes de Participagdo, e as exigéncias da

qualificagdo técnica, data de abertura e proceder d publicag‘a‘o na
forma da lei com prazo a permitir a participagdo da Lz'citantes em
todos os termos do Certame, quer seja pessoa jun’dica, Ffsica ou
MEI, devendo ainda afastar os impedimentos constantes dos itens 5;
9.14, 9.15; 6.14.3; e item 10.2.2.1.3, em face da RESTRIQTO
INDEVIDA do edital pela Casa Legislativa, prejuz’zo este que ndo
pode sersuportado pelo licitante.

Em assim ndo entendo V.Sa. REQUER pela anulag‘do do Certame em
todos os seus termos.

P. Deferimento.

VARIOTA-CE. 03 de margo de 2022.

FRANCISCO FALB LIRA LOPES

M? Afm (£2; .
//L// Responsével legal


