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PARECER COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 
DE LICITAÇÕES NO EXERCÍCIO 2021 
 
Referente: Resposta à Impugnação 

Tomada de Preço PMTC nº 46/2021 

Processo Administrativo PMTC nº 47/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de obras e serviços de 

engenharia, para execução do projeto de reforma e ampliação da Prefeitura Municipal 

de Trombudo Central/SC localizada na Praça Arthur Siewerdt, 01, Centro, Trombudo 

Central/SC, conforme memorial descritivo/especificações técnicas, orçamento analítico, 

cronograma físico – financeiro projetos e ART, parte integrante do edital. 

Impugnante: Construrio Empreiteira de Mão de Obra Ltda. EPP 

 
 
 

CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.EPP, 

devidamente qualificado nos autos administrativo, por intermédio do Protocolo 

nº 10870, Processo 895/2021, apresentou IMPUGNAÇÃO ao respectivo edital 

licitatório, destacando os fundamentos que embasam a presente e, postulando 

em síntese pela: 

 

- procedência da impugnação para o fim de:  

 

a) Reconhecer que o item 9.1.5.b do edital, ao utilizar a expressão 

“quadro permanente” para profissionais habilitados em cada área 

de atuação na execução da obra de reforma caracterizaria 

restrição a ampla concorrência; 

 



 
 
 
 
 
 
 

                       Publicado em 29/10/2021   

Tomada de Preços PMTC Nº 46/2021........................................................... Pág. 2/ 6 

 
 
 
 
 
 

b) Reconhecer que o item 9.1.5.b do edital, quando exige que a 

licitante possua em seu quadro permanente engenheiro ou técnico 

em segurança do trabalho, estaria em desconformidade com a NR  

 
c) Reconhecer a falta da exigência de qualificação técnica para 

engenheiro mecânico, quando o item 9.1.5.d respectivamente do 

edital; 

 
d) Reconhecer a necessidade de adequação da simbologia contida 

no item 9.1.5.d.1.5 do edital, alterando de 332,00 m² para 332,00 

m¹. 

 
e) Reconhecer a necessidade de especificação do tipo de madeira a 

ser utilizada “cambará” no item 9.1.5.d.1.6 do edital. 

 
 
 

Recebemos a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, eis que 
tempestiva. 
 

 
Inicialmente, da análise do edital e seus anexos, verifica-se que a 

licitação em epígrafe tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E ENGENHARIA, PARA A 

EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL/SC LOCALIZADA NA PRAÇA 

ARTHUR SIEWERDT, 01, CENTRO, TROMBUDO CENTRAL/SC CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO 

ANALÍTICO, CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO, PROJETOS E ART, 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.”  
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Partindo do entendimento que: "A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos." (art. 3º da Lei 8.666/93) (grifei). 

 

A Tomada de Preço em tela, como modalidade de licitação possui 

como fundamento o §2º do art. 22 da lei 8.666/93. 

 

Primeiro item da impugnação apresentada, há de ser mantida a 

expressão “quadro permanente” constante no item 9.1.5 b do edital, tendo em 

vista que referida exigência busca assegurar ao ente público contratante da obra 

que a empresa vencedora do certame possua em seu quadro de colaboradores, 

profissionais habilitados em cada área de atuação na execução da obra de 

reforma assim como o perfeito funcionamento dos equipamentos instalados, 

também a garantia do vínculo do profissional responsável com a empresa 

executora da obra.  

 

Se faz necessária inicialmente a comprovação do registro do 

profissional no conselho de classe a que pertence e também o atrelamento do 

mesmo a empresa que pode ser comprovada através do registro na certidão do 

CREA/CAU ou DFT da empresa assim como através das situações descritas no 

item 9.1.5. c do edital.  
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Segundo item da impugnação apresentada, necessária a manutenção 

da exigência relativa a presença de um profissional engenheiro ou técnico em 

segurança do trabalho por se tratar de profissional imprescindível para o bom 

andamento da obra e segurança das pessoas/profissionais envolvidos na 

execução de obra deste porte como também para resguardar o ente público 

quanto a imputação de responsabilidade por falta do profissional no decorrer da 

obra em caso de algum acidente de trabalho. 

 

Terceiro item da impugnação apresentada, pertinente o acatamento 

da impugnação apresentada com relação a necessidade de 

comprovação/apresentação de qualificação técnica do engenheiro mecânico 

relativo a instalação de elevador. 

 

Quarto item da impugnação apresentada, necessária a troca de 

simbologia utilizada para comprovação da execução de redes de águas pluviais, 

deixando de ser em metros quadrados e passando a ser metros lineares. 

 

Quinto item da impugnação apresentada, afasta-se a pretensão 

deduzida pelo impugnante, tendo em vista que a especificação do tipo de 

madeira a ser utilizada “cambará” para cobertura não implica na necessidade de 

apresentação de atestado de capacidade técnica em específico mencionando o 

termo “cambará”. As especificações técnicas para execução da cobertura 

constam no memorial descritivo da obra e são as mesmas independentemente 

do tipo de madeira utilizada, se canela, cambará, cedro ou outras. 

 
  CONCLUSÕES  
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DIANTE DO EXPOSTO: 
 

 
                 Conhece-se da presente impugnação, eis que tempestiva; 

 

                 No mérito, a comissão entende pelo provimento parcial das razões de 

impugnação apresentadas pela impugnante (itens III e IV); 

 

Considerando que a exigência quanto a necessidade de 

comprovação/apresentação de qualificação técnica do engenheiro mecânico 

relativo a instalação de elevador, implicará na alteração da formulação da 

proposta, pertinente a publicação do edital, com a devolução do prazo 

inicialmente estabelecida em lei. 

 

             Publique-se, dê-se ciência aos interessados 

 

Trombudo Central(SC), 29 de outubro de 2021. 
 
                                   
COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES 
 
 
Ronaldo Kruger..................................................................................Presidente 
 
 
Dayane Vicente ..................................................................Membro da Comissão   
     
 
Fabio Alves de Campos.......................................................Membro da Comissão 
 
 
Oziel Adalberto Schlemper..................................................Membro da Comissão  
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Referente: Resposta à Impugnação 

Tomada de Preço PMTC nº 46/2021 

Processo Administrativo PMTC nº 47/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de obras e serviços de 

engenharia, para execução do projeto de reforma e ampliação da Prefeitura Municipal 

de Trombudo Central/SC localizada na Praça Arthur Siewerdt, 01, Centro, Trombudo 

Central/SC, conforme memorial descritivo/especificações técnicas, orçamento analítico, 

cronograma físico – financeiro projetos e ART, parte integrante do edital. 

Impugnante: Construrio Empreiteira de Mão de Obra Ltda. EPP 

 
De acordo: 

Nos termos do Artigo 109, § 4, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da 

informação da Comissão Permanente para Avaliação e Julgamento de licitações 

2021, DECIDO acolher os termos do Relatório, da Fundamentação e da Decisão 

exarada pelo Presidente e membros da comissão na impugnação proposta pela 

CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. EPP, inscrita no 

CNPJ sob o n° 02.448.659/0001-30, para, no mérito, julgá-la pelo provimento 

parcial das razões da impugnação apresentadas pela impugnante (itens III e IV); 

 

É como decido. S.M.J. 

 

Trombudo Central (SC) 29 de Outubro de 2021 

 

                         Hermelino Prada 

                     Prefeito em exercício 

 
 


