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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>

Enviado em: quinta-feira, 16 de março de 2017 15:44

Para: 'Danilo'

Assunto: RES: impugnação edital 09/2017

Sr. Danilo, 

Em resposta ao seu pleito esclarecemos que já registramos, no portal licitacoes-e.com.br uma errata, 

solicitando que seja desconsiderada as exigências que são deslocadas em relação ao objeto a ser 

contratado. 

Tendo em vista que trata-se de um erro material que não prejudica as empresa na formulação de 

suas propostas, não iremos alterar a data e horário da disputa. 

Permanecemos à disposição para prestar qualquer outro esclarecimento. 

Desde já agradecemos o interesse da KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY em atender ao CRCRJ. 

Atenciosamente, 

 
 

 
 

 

 

De: Danilo [mailto:danilo@kiargos.com]  

Enviada em: quinta-feira, 16 de março de 2017 12:14 

Para: licitacao@crcrj.org.br 

Assunto: impugnação edital 09/2017 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,  
Ilustríssimo Senhor 
PREGOEIRO OFICIAL 
 
Ref.: EDITAL DE PREGÃO Nº 09/2017 com o objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de prestadores de serviços terceirizados para posto de Motorista, conforme Termo de Referência, 
anexo I do presente edital. 

 

KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA, situada à Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3180/905 Barra da Tijuca, 
inscrita no CGC/MF sob o No 28.87.366/0001-55, vem por seu representante legal, com fulcro no artigo 12, do 
Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000, e de acordo com a clausula 3, do referido edital apresentar : 

I M P U G N A R  

 
os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte: 
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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 a exigência formulada 

conforme abaixo: 

12.2.3. Qualificação Técnica  
a) apresentar atestado comprovando que a licitante prestou serviços semelhantes ao objeto deste edital, sendo 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo número do CNPJ, com 
firma reconhecida do responsável, telefone e endereço para que o CRCRJ possa realizar diligências, conforme 
modelo (Anexo VIII)  
b) apresentar registro técnico junto ao CREARJ.  
c) apresentar registro do responsável técnico junto ao CRQ-Terceira Região.  
d) apresentar credenciamento junto ao INEA - Instituto Estadual do Ambiente.  
e) apresentar credenciamento do laboratório que irá emitir laudo bacteriológico e de potabilidade da água.  

f) apresentar Termo da realização da visita técnica, conforme modelo (Anexo X). 

Ilmo. Pregoeiro: 
 

1- Qual a finalidade das exigências dos itens B, C, D e E para o fornecimento de prestadores de serviços 
terceirizados para posto de Motorista? 

2- O (Anexo X) são as planilhas de custo e o edital não determina vistoria ?  

3-  Onde existe a lei que determina que os atestados de capacidade técnica devam ter as firmas dos agentes 

emissores reconhecidas em cartório conforme letra A? 

Vale ressaltar que se houver dúvidas quanto a legalidade de qualquer documentação, o Pregoeiro tem o poder de 
diligenciamento, conforme determina a parágrafo 3, do artigo 43, da lei 8666/93. 
 
 

II – DA ILEGALIDADE 
LEI 8666/93. 
 
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, 
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devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994) 
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; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  
II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de 
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda 
em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as 
exigências de propriedade e de localização prévia. 
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração 
exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá 
sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de 
extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade 
da prestação de serviços públicos essenciais. 
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que 
trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
Art. 31. 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 6 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 

Altera a Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, e 
seus Anexos I, III, IV, V e VII e inclui o Anexo VIII. 

 
De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, é vedado aos agentes públicos: 
 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
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naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato; 

 
Dada a meridiana clareza com que se apresentam a ilegalidade do item apontado, pelo mero cotejo com a letra fria 
da lei, despiciendo é arrostar cometimentos doutrinários ou o posicionamento de nossos Pretórios. 
 

III – DO PEDIDO 
 
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para: 
 
- declarar-se nulo o referido edital ; 
- refazer a qualificação técnica do edital ; 
- 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 
Danilo Lima 

Diretor Comercial 

     
Tel: (21) 2524-3656 / 2220-1617  
KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA 
www.kiargos.com 
 
                                                                                               ATENÇÃO  
          As informações existentes neste documento e em seus anexos são para uso restrito aos destinatários do documento, sendo seu sigilo protegido por lei.  
                                        A leitura e publicação indevidas poderão causar perdas materiais, financeiras , e vantagem competitiva.  
                        Caso não seja destinatário, saiba que sua leitura, divulgação e cópia são proibidas. O uso impróprio será tratado pela legislação em vigor. 

                                                             Antes de imprimir pense no meio ambiente  
 


