PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050 – 64.281/2016
CONCORRÊNCIA Nº 006/2018 – CPL
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA
Trata-se de IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa BIOPMAR TELECOMUNICAÇOES LTDA
- EPP, onde pleiteia a retificação do Edital.
A impugnação da empresa BIPMAR, apontou as seguintes contradições:
- A empresa apontou divergência entre o item 08 do Termo de Referência e a Cláusula
Décima Sexta. Por se tratar de questões técnicas, o item que deve ser seguido é o do
item 08 do Termo de Referência.
- A empresa apontou divergência entre o item 7.1.5 do Termo de Referência e a
Cláusula Décima Sexta. Por se tratar de questões técnicas, o item que deve ser
seguido é o do item 7.1.5 do Termo de Referência.

- A empresa apontou divergência entre o prazo de concessão existente entre a o
Termo de Referência e a Minuta do Contrato. item 7.1.5 do Termo de Referência e a
Cláusula Décima Sexta. Por se tratar de questões técnicas, o item que deve ser
seguido é o do item 7.1.5 do Termo de Referência.
- A empresa apontou que também divergência nos valores entre o Edital e o Anexo IV
do Termo de Referência. Como o Anexo IV do Termo de Referência está devidamente
explicitado a memória de calculo, mantêm-se o valor do Termo de Referência.
Como se observa, as contradições são sanadasno próprio Edital, não havedo qualquer
necessidade de republicação do presente certame, convertendo estes itens em mero
esclarecimento.
Outro ponto foi acerca da flexibilidade do item 8.5.3, alertando que caso a empresa vença o
certame e não obtenha tal licença, trazer prejuízos a Administração. Prevendo esta
possibilidade, existe o item 8.5.5.
8.5.5. Caso as empresas não obterem os documentos citados nos
itens 8.5.3 e 8.5.4 ou que demonstrem não possuir capacidade
técnica para obter as mesmas, o contrato será rescindido.
Além da rescisão, a empresa também poderá responder processo administrativo, onde poderá
receber outras sansões. O item 8.5.3., da forma que se encontra, garante ampla participação,
sem que a empresa tenha que onerar sua participação, ou seja, sem ter que obter a licença só
para participar do certame, o que é vedado pelas Cortes de Contas.
Outro desconformidade aprontada pela empresa está no item 8.5.6., vejamos:
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8.5.6. Será admitido atestados similares ao que está sendo exigido no
item 8.5.2., conforme a Lei nº 8.666/93.
A possibilidade de aceitação de atestados similares é uma determinação legal, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à 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, 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;
...
o

§ 3 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.
Como se vê a aceitação de atestados compatíveis não é uma discricionariedade da
Adminitração e sim uma determinação legal.
Por todas as razões supradelineadas, decido por conhecer da impugnação para INDEFERI-LA,
mantendo o Edital em todos os seus termos.
São Luis (MA), 10 de agosto de 2018.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Membro
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