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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

PROCESSO: 201700011000264
INTERESSADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2017
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE MORRINHOS - GO
ASSUNTO: INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

MANIFESTAÇÃO Nº 3/2017 SEI - CAL- 06502

 
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, apresentada pela empresa DIOENGE ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ora impugnante, referente à Concorrência nº 003/2017 - Construção
de Quartel Bombeiro Militar na cidade de Morrinhos-GO.

Inconformada com os termos do edital, a impugnante apresentou suas razões atacando o Anexo n do ANEXO I,
alegando ser restritivo.

O Edital foi analisado e teve manifestação favorável pela Advocacia Setorial da Secretaria da Segurança Pública
e Administração Penitenciária através do Parecer nº 4/2017-ADSET/SSP (anexo), cujo item 16 responde aos argumentos
apresentados pela impugnante e é complementado pela Nota nº 5 em referência ao Acórdão do TCU:

 
16. Sobre as exigências de capacidade técnica (item 4.1.3 e respectivos subitens, fls.
114/115), com as ressalvas retro, entendemos que não se afiguram de qualquer modo
restritivas, permitindo ampla competitividade, observando-se, inclusive, que as parcelas
de maior relevância ficaram restritas ao percentual de 50% (cinquenta por cento), o que
tem sido reconhecido pelo C. TCU como um percentual razoável5. Em relação à
exigência de comprovação de experiência anterior, na lição de Marçal Justen Filho: “Há
casos em que a Administração chega a exigir a comprovação de experiência anterior
correspondente ao dobro do montante a ser executado no contrato. É claro e
inquestionável que ter executado anteriormente duas vezes o quantitativo
correspondente ao objeto contratual não retrata a exigência de garantia mínima para o
interesse público. Exigência dessa ordem é ilegal e inconstitucional”. (In: Comentários
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 10 ed., São Paulo: Dialética, 2004).
5. Acórdão n° 3.257/2013 – Plenário TCU 
Trata-se de representação contra edital de licitação com vistas à aquisição de licenças
de uso de software e respectivos serviços de instalação e treinamento. Licitante alegou,
entre outras irregularidades, a falta de identificação das parcelas de maior relevância
do objeto licitado, para fins de julgamento dos atestados de capacidade técnica. Em
síntese, a irregularidade cingia-se à ausência de justificativa técnica para a indicação
de todos os seis softwares objeto da licitação como relevantes para fins de julgamento
dos atestados de capacidade técnica. Realizadas as oitivas regimentais, lembrou a
Relatora que as exigências devem recair sobre as parcelas de maior relevância e valor
significativo e “devem ser demonstrados no instrumento convocatório ou no processo
administrativo da licitação, sendo desarrazoada, como forma de comprovação da
qualificação técnica dos licitantes, a exigência em edital de percentuais mínimos
superiores a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço”.
Entretanto, no caso concreto, observou a Relatora que a licitação em foco tinha por
objeto “a aquisição de seis licenças de softwares, cada qual compondo um item
específico do certame e com previsão de aquisição de uma licença para cada um dos
itens licitados”. Desse modo, “por não se tratar de desenvolvimento de software, mas
da aquisição de licenças já prontas, não há, no caso concreto, como indicar item de
maior relevância para o produto em questão, que é uno e indivisível”. O Plenário do
TCU, acatando a proposta da Relatora, julgou improcedente a representação nesse
ponto. (TCU, Acórdão nº 3.257/2013, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de
05.12.2013, Informativo nº 179, período de 02 a 06.12.2013.)
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Portanto, pelos fundamentos apresentados pela Advocacia Setorial e pelos constantes do Instrumento
Convocatório, esta Comissão Permanente de Licitação conhece e manifesta pela IMPROCEDÊNCIA da presente impugnação,
mantendo o edital em todos seus termos.

 
Comunique-se a empresa impugnante do inteiro teor desta decisão.
 

Departamento de Compras e Licitações- DECOL, em Goiânia - GO, aos 17 dias do mês de novembro de 2017.
 
 

Thiago de LUCENA Gondim – CAP QOC
Presidente da CPL/ CBMGO

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO DE LUCENA GONDIM, PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em 17/11/2017, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0359940 e o código CRC
D8323226.

 
Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CAL

Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 - cbmgo.comprascal@gmail.com
 

Referência: Processo nº 201700011000264 SEI 0359940

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=0359940&crc=D8323226

