
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

RESPOSTA h1/4  IMPUGNAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 	N° 252/2021/DL/PMD 

PREGÃO PRESENCIAL 	 N° 01/2021 

LICITANTE INTERESSADA: 	REDE CONSTRUÇÕES LTDA 

Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 11.413.234/0001-11 

Com sede em Campo Grande -MS 

A Administração do Município de Dourados, já identificada nos autos em epígrafe, por meio da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em atenção ao disposto na impugnação à instrumento 

convocatório, apresentado pela empresa licitante interessada, supracitada, vem, por meio desta, 

apresentar RESPOSTA, o que o faz, nos seguintes termos: 

Considerando a necessidade de prestar serviços de limpeza e conservação das vias públicas do 

Município de Dourados, serviços estes essenciais ao bem estar dos munícipes, principalmente no que 

concerne à saúde pública e ao meio ambiente, pretende, com este certame, a contratação de empresa 

especializada para a realização dos serviços de limpeza e conservação de vias públicas do Município de 

Dourados-MS, envolvendo a varrição manual de ruas pavimentadas, avenidas, calçadas, praças, 

cemitérios municipais e logradouros públicos, a varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, 

limpeza de grelhas, bocas de lobo e caixas coletoras, dentre outros já especificados no Termo de 

Referência e demais documentos que fazem parte dos autos. 

Explicada a necessidade da contratação, passemos ao ponto impugnado pela licitante, que 

APONTA POSSIVEL ILEGALIDADE, então segue o alegado e nosso parecer:  
IL  

Ocorre que, em consulta ao referido edital, constata-se ilegalidades As 

normas de licitação, que inclusive foram matérias levantadas em impugnações e 

questionamentos realizados por outras empresas, no entanto, não sofreram 

alterações e/ou fundamentações suficientes para regularizar a legalidade do 

processo. 

Isto posto, seguem os itens impugnados e suas respectivas respostas, resumidas no item 2.1 da 

impugnação, como segue: 
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2.1 - DAS EXIGÊNCIAS ABUSIVAS QUE LIMITAM A CONCORRÊNCIA NO 

PROCESSO - DA EXAGERADA FIXAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PARA 0 SERVIÇO DE 

VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS - DA INDEVIDA PROIBIÇÃO DE 

CUMULAÇÃO DE ATESTADOS - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 

ENGENHEIRO CIVIL PARA ROÇADA. 

Desde o principio a impugnante acusa o município de estar exigindo muito para COMPROVAÇÃO DA 

CAPACIDADE TECINCA, afirmando que o limite legal expresso no edital não 6 razoável, apesar de ser 
legal, senão vejamos: 

Em que pese o consolidado entendimento do TCU de que somente é 

ilegal a exigência de atestado técnico-operacional com quantitativo mínimo superior 

a 50% dos bens e serviços que se pretende contratar, estando a exigência deste 

edital no limite  legal, esta não se mostra razoável, uma vez que impede empresas 

que detêm capacidade de executar o referido serviço, no entanto ainda não possuem 

prestados a vultuosa quantidade de mais de 65.000,00 km de varrição manual. 

Ora, em que pese todo o alegado e justificado nos autos, ha que se acrescentar que estamos tratando de 

serviços essenciais de natureza continuada a serem realizados no segundo maior município de nosso 
Estado de Mato Grosso do Sul, destacando que a  area  a ser executada, abrange todo o Município, 

nestes inclusos os Distritos. Desta feita, mesmo que a impugnante acredite não ser razoável o quantitativo 

minimo exigido, este esta de acordo com as normativas que regulamentam os processos de licitações e, 

principalmente, primando pela contratação de empresa ou de consórcio de empresas que detém a 

capacidade operacional para tanto. 

Insta acrescentar que o Município se atentou para a necessidade de incentivar a participação de empresas 

de pequeno porte, permitindo que seja contratado o consórcio de empresas, pois de outra maneira não 

seria possível, devido a vultuosidade dos serviços essenciais a serem executados de forma continua. 

Na sequencia IMPUGNA A COMPROVAÇÃO DE 50% para o serviço de VARRIÇÃO MANUAL e 

determina que seja solicitado pelo menos 3(três) atestados de capacidade técnica operacional, 

independente da quantidade de quilômetros, senão vejamos seu texto, infra copiado: 

Sendo assim, impugna-se a exigência de comprovação da execUção 'de 

50% do serviço de varrição manual de vias e logradouros, devendo o referido edital 

ser alterado para que conste a exigência de comprovação por meio de pelo menos 3 

atestados de capacidade técnico operacional, independentemente da quantidade de 

quilômetros de varrição constantes neles. 

Mais uma vez, a impugnante não tem razão em sua impugnação nem tão pouco em sua argumentação ou 

fundamento, posto que é expressamente vedado pela lei e pela Corte de Contas a exigência de 
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quantitativo de atestados de capacidade técnica, ou seja, o Município não pode exigir nem mínimo e nem 

máximo de atestados, podendo apenas exigir a comprovação por meio de Atestado de Capacidade 

Técnica, senão vejamos a mais recente Orientação Técnica aos jurisdicionados — OTJ-TCE/MS N° 

01/2021, publicada no DOETC/MS n°2917 de 12 de agosto de 2021, As folhas 2  

Art.  1° A fim de assegurar ampla competitividade nos certames licitalórios, os 

jurisdicionados devem se abster de constar em seus editais, cláusulas que 

contrariem as disposições legais, em especial, as exigências para que as licitantes 

comprovem, dentre outros: 

VI - capacidade técnica com número mínimo ou máximo de atestados, 

contrariando o disposto no  Art.  30, § 1°, I, da Lei 8.666/93, e no  Art  67 da Lei 
14.133/21; 

Como se não bastasse vejamos o que dispõe a Lei n° 8666/93, que, ao contemplar a qualificação técnica 

dos licitantes, traduziu em seu artigo 30 a vontade do legislador de não impedir a participação de 

interessados que possuíssem capacidade e experiência anterior de objeto semelhante ao que é 

licitado. Senão vejamos o que reza o artigo 30, inciso II: 

documentação relativa .4 qualificação técnica limitar-se-á a: 

(..) 

II — comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,..." 

Não bastasse a inteligência do dispositivo retro citado, o § 10 do mesmo artigo, traz ainda mais uma regra 

que traduz a vontade do legislador de ampliar o universo de competidores, afastando cláusulas que 

impeçam ou dificultem a participação. Versa o inciso I, do § 1°: 

"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 is parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exiqênclas de quantidades mínimas  

ou prazos miximos;". 

Pelo exposto e comprovado, aqui e nos autos, esta municipalidade atentou-se pelo permissivo legal nas 

normas de licitação bem como pela mais recente orientação do TCE/MS. Desta feita a impugnante e 

demais licitantes interessadas deverão comprovar o quantitativo exigido, que também esta de acordo com 
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o permissivo legal, de acordo com seus contratos anteriores, como expresso nos autos. Sendo assim, não 

há que se falar em limite exagerado de comprovação nem tão pouco em estipular limites de atestados de 

capacidade, posto que estamos de acordo com o permissivo legal. 

Outra impugnação trata da IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ATESTADOS QUE NAO FOREM 

CONCOMITANTES, senão vejamos o alegado: 

Em que pese não ser uma vedação absoluta A cumulação de atestados, ou 

seja, possibilitando a cumulação daqueles atestados em que os serviços foram 

prestados de forma concomitante, tal exigência 6 desarrazoada e coloca o caráter 

competitivo do certame em cheque.  

Antes de adentrarmos á defesa propriamente dita deste ponto impugnado, cabe destacar que o Município 

de Dourados, ao realizar o presente processo de licitação primou pelos princípios que regem as 

contratações públicas, objetivando garantir a observância do principio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a 

todos os interessados e a possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de 

concorrentes que tenham a capacidade de executar o vultuoso numero de serviços que se pretende 

contratar. 

Desta feita, além de considerar o disposto no artigo 30 da Lei n° 8666/93 e demais normas pertinentes aos 

processos de licitação, nossa decisão quanto ao somatório de Atestado de Capacidade Técnica 

Operacional encontra aporte nos julgados do TCU que, em Plenário admitiu a restrição ao somatório de 

atestados para a aferição da capacidade técnico-operacional das licitantes em certame dirigido 

contratação de mão de obra terceirizada, ao argumento de que A EXECUÇÃO SUCESSIVA DE  

OBJETOS DE PEQUENA DIMENSÃO NÃO CAPACITA A EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE  

OBJETOS MAIORES.  SENÃO VEJAMOS: 

Nas situações de terceirização de mão de obra, como já adiantado, busca-se 

averiguar a capacidade das licitantes em gerir pessoal. Nesse sentido, o seguinte 

trecho do voto condutor do Acórdão 1.214/2013-Plenário:  

(. • .) 

16. Sob essa ótica, entendo que admitir a simples soma de atestados não se 

mostra o procedimento mais adequado para se aferir a capacidade técnico 

operacional das licitantes. Isso porque se uma empresa apresenta sucessivos 

contratos com determinados postos de trabalho, ela demonstra ter  expertise  

para executar somente os quantitativos referentes a cada contrato e não ao 

somatório de todos. Em outras palavras, a demanda por estrutura administrativa  

dessa empresa está limitada aos serviços exiqidos simultaneamente, não havendo 

que se falar em duplicação dessa capacidade operacional apenas porque 
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determinado objeto executado em um exercício é novamente executado no 

exercício seguinte.  

17. Em suma, não há porque, e aqui divirjo pontualmente da unidade técnica, 

su.or aue a -xecução sucessiva de objetos  de pequena dimensão capacite a 
empresa automaticamente para a execução de objetos maiores  De forma 

exemplificativa, a execução sucessiva de dez contratos referentes a dez postos de 

trabalho cada não necessariamente capacita a empresa para a execução de 

contratos abrangendo cem postos de trabalho. 

Assim, também não assiste razão em sua impugnação, devendo permanecer nosso entendimento posto 

que coadunamos com o entendimento da Corte de Contas, bem como não ha que se falar em ofensa ao 

caráter competitivo quando o que se preza é a contratação de empresa capaz de executar os serviços 

objeto do certame em tela, com eficiência e presteza que os contratos públicos requerem. 

O último ponto impugnado, trata da CAPACIDADE TÉCNICA PARA PODA, contudo, erroneamente, a 

impugnante afirma ser para roçada mecanizada, senão vejamos o alegado na impugnação em tela: 

Por fim, necessário apontar outra cláusula que prejudica o caráter 

competitivo do certame, trata-se da cláusula 10.2.2.1, em campo descrito como 

observação, consta que para comprovação de execução do serviço de roçada 

mecanizada com acabamento, o responsável técnico que executou o referido serviço 

tenha a atribuição de agrônomo. 

Do texto presente no item 10.2.2., inciso I do edital, trazemos o disposto na referida observação, de onde 

extrai-se que estamos tratando de limpeza e conservação de área verdes onde há, além da roçada 

mecanizada o serviço de poda e tratamento fitossanitãrio, razão pela qual o agrônomo o agrônomo se 

mostra com a capacidade expressa em lei para o serviço de poda e os demais serviços necessários, por 

isso é que se justifica a capacidade técnica exigida, vejamos o teor da observação em comento(grifo 

nosso): 

'OBS.: Para comprovação de execução dos serviços de Limpeza e conservação de  areas  verdes, Roçada 
mecanizada com acabamento, Poda e tratamento fitossanitário  é obrigatório que o responsável técnico 
que executou estes serviços tenha as atribuições de agrônomo, conforme determina a Lei Federal n° 
5.194/66, que trata das atribuições dos profissionais de engenharia..." 

Assim, temos que as atribuições do agrônomo atendem a todos os serviços do item questionado, o que 

não acontece com os demais profissionais apontados pela impugnante. 

Insta acrescentar que a lmpugnante faz toda as suas alegações sobre o serviço de roçada mecanizada, 

como também o fez a outra licitante, contudo, como sobredito, ESTAMOS TRATANDO DO SERVIÇO DE 

PODA E TRATAMENTO FITOSSANITARIO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE  AREAS  VERDES. 
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Da impugnação em comento, extrai-se que a própria impugnante reconhece isso: 

Verifica-se que esta cláusula foi motivo de impugnação por outra 

empresa licitante, no entanto, esta r.  CPL  não desempenhou fundamentação 

suficiente para justificar a necessidade de que o RT pela rogada mecanizada seja tão 

somente o Engenheiro Agrônomo. 

Neste passo, salienta-se que não há dúvidas que os serviços de limpeza e 

conservação de áreas verdes, bem como a poda e o tratamento fitossanitário não são 

atribuições compatíveis com o exercício do Engenheiro Civil, no entanto, também 

não são exclusivas do Engenheiro Agrônomo, uma vez que o CONFEA já deliberou 

que podem ser responsáveis Técnicos, além do Engenheiro Agrônomo, o Engenheiro  

Agricola  e o Florestal, não podendo o órgão licitador, de forma exclusivista, delimitar 

a competência para tão somente uma das profissões da engenharia. 

CONTUDO, considerando todo o alegado pela empresa impugnante, bem como outras licitantes 

interessadas, para que não seja considerado cerceamento de participação destas, o novo texto do Termo 

de Referencia e do Edital passará a viger, da seguinte forma 

"Para comprovação de execução dos serviços de Limpeza e conservação de 

áreas verdes, Rogada mecanizada com acabamento, Poda e tratamento 

fitossanitário, é obrigatório que o responsável técnico que executou estes 

serviços tenha as atribuições, conforme determina a Lei Federal n° 5.194/66, 

que trata das atribuições dos profissionais de engenharia." 

Esgotado mais este ultimo item impugnado, passsamos ao requerimento e pedidos da impugnante 

Ao final requer: 

Requer a suspengão suspender o presente processo licitatório, não podendo ser admitido a 

aberturada sessão marcada para o dia 21/12/2021." 

Como já explicitado o presente requerimento se mostra desnecessário, posto que em 17/12/2021 o 

Município já suspendeu os autos para as devidas adequações. 

Deba CAUM riodidos. r1 marito  a soquir transcritqs. rio  quo  concorro a osta socrotaria. conclui-sc, 

que não merecem guarida pelo acima exposto, fundamentado e justificado, salvo a aceitabilidade 

da responsabilidade técnica do engenheiro civil para roçada mecanizada, como devidamente 

comprovado pelo denunciante e a mudança na exigência de capacidade técnica como acima disposto: 

"d)No mérito, requer, seja a Denúncia julgada procedente para sanar os vícios 

apontados: 
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I)EXAGERADA FIXAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PARA 0 SERVIÇO DE 

VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS; 

II) INDEVIDA PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE ATESTADOS e 

III)RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL PARA ROÇADA, 

conferindo a manutenção da lisura e legalidade deste processo, devendo ser 

republicado este Edital, inserindo as alterações aqui pleiteadas, reabrindo-se o 

prazo inicialmente previsto, conforme § 4°, do  art.  21, da Lei n° 8666/93." 

Por todo o acima exposto, é o parecer e resposta desta Secretaria. 

DO 	ADOS-MS, 22 de dezembro de 2021 

ROMUALDO 	GADO  JUNIOR  

Secretário fj  ip 	e Serviços Urbanos 
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