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PROCESSO N2  0273/2021 e 0143/2021 	 DATA

DIGITAL DIGITAL MONTAGEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS_EIRELI,ge5so&i.uridica.... 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 23.891.290/0001-06, com sede Na Rua  

Ayres  Xavier da Penha, 31-A, Centro, Ecoporanga — ES, CEP: 29.850-000, por seu pro-

prietário, Senhor  Alex  Elias  Correa,  portador do  Doc.  de Identidade n2  866.712 - 

SSP/ES e inscrito no CPF: sob n2  924.374.867-04, ao final assinado, não se conforman-

do com a alteração do Edital em epígrafe, com fulcro no  Art.  41, da Lei 8.666/93, bem 

como no  Cap.  21, do instrumento convocatório, oferecer sua IMPUGNAÇÃO AO EDI-

TAL REPUBLICADO, pelas razões abaixo explicitadas. 

DA TEMPESTIVIDADE  

0 artigo 41, § 1°, da Lei no 8.666/93, que instituiu normas gerais para os proce-

dimentos licitatórios, prescreve que qualquer cidadão é parte legitima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pe-

dido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de ha-

bilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §  lo  do  art.  113. 

Já o § 22 da mesma Lei n° 8.666/93, diz que "decairá do direito de impugnar os 

termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia  ail  que anteceder a abertura dos envelopes." 

Nesse mesmo sentido o Decreto n2  3.555/2000, no artigo 12 do seu Anexo I, 

que regulamentou a instituição da Lei n° 10.520/2002, a qual trata da modalidade lici-

tatória do Pregão, estabeleceu que: "Até dois dias úteis antes da data fixada para re-

cebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providên-

cias ou impugnar o ato convocatório do pregão". 

0  Cap.  1, item 1.2 e subitem 1.2.3 e 1.2.4 do Edital estabelece que o referido 

Pregão Eletrônico terá data e horário de abertura das propostas as 07h01min do dia 

28/04/2021 e data e horário abertura da sessão pública as 08h0Omin do dia 

28/04/2021; bem como o  Cap.  21, do instrumento convocatório que estabelece que: 

21.1. 0 Edital poderá ser impugnado por qualquer pessoa em 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública. 

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao 

pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edi-

tal e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 
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21.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
Roma 

excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do 

processo de licitação.  

21.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e 

publicada nova data para realização do certame, exceto quan- 

do, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

21.5. Na forma do  art.  41 da Lei Federal n2  8.666/93, a impug- 

nação ao Edital poderá ser protocolada na sede da Prefeitura 

Municipal de Ecoporanga/ES, sito à Rua Suelon Dias Mendonça, 

n9  20 - Centro, Ecoporanga/ES, CEP: 29.850-000, devidamente 

assinada por representante legal indicando o número do Pregão 

e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o  e-mail  

do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado docu- 

mento que comprove a aptidão do signatário para a represen- 

tação da empresa licitante. 

21.6. A impugnação poderá ser feita, também, por meio de en- 

dereço eletrônico: licitacao@ecoporanga.es.gov.br, devendo ser 

anexados documentos digitalizados em formato "PDF Pesquisei- 

vel", que comprove a aptidão do signatário para a representa- 

ção da empresa licitante. 

21.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 

impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 

julgado da decisão a ela pertinente. 

21.8. A ocorrência de impugnação de caráter meramente prote- 

latório, ensejando assim o retardamento da execução do cer- 

tame, a autoridade competente poderá assegurado o contradi- 

tório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 79  

da Lei n2  10.520/02 e legislação vigente. 

21.9. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mes- 

mo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

Considerando o teor do  Cap.  21, item 21.1 do Edital, o qual estabelece que o 

prazo para impugnação é de 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura 

da sessão pública, verifica-se que o termo para o exercício do direito dar-se-6 no dia 23 

de abril de 2021, razão pela qual apresenta-se plenamente tempestiva. 

Vale ressaltar que a Lei 8666/93 aplica-se subsidiariamente 5 licitação na moda- 

lide de Pregão e designa, em seu  Art.  110, que na contagem dos prazo excluir-se-6 o 
dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento. 
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Ademais, advertimos que, mesmo que a presente petição não houvesse s 

protocolada, caberia 5 Administração rever seus atos ilegais de oficio, independente 

mente de procação dos interessados. Esse é o entendimento sumulado do STF: 

"A administração pode anular seus próprios atos, quando ei-

vados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se ori-

ginam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, 

em todos os casos e apreciação judicial (súmula vinculante ng 

473) 

Rubrica 

DOS FATOS  

O Edital Republicado do Pregão Presencial n° 0007/2021, cujo objeto é a Con-

tratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conserva-

ção, traz cláusula que, por apresentar vicio, compromete a disputa, trazendo prejuízos 

não  so  aos licitantes, como ao próprio órgão, que fica impedido de analisar ofertas que 

seriam vantajosas no que se refere à qualidade dos serviços apresentados. Vicio este 

que cria óbice à realização da disputa, por que deixa de estabelecer critérios essenciais 

de qualificação, ferindo dispositivos legais que regem o processo licitatório. 

A subscrevente, interessada em participar do referido certame, prestou-se a 

analisar todo o instrumento convocatório retificado, verificando que a exigência refe-

rente a qualificação técnica, constante no item 9.3.5.1.2, mostra-se manifestamente 

ilegal e desarrazoada, servindo apenas para elidir potenciais licitantes e, consequen-

temente, a competividade e economicidade do certame,  in  verbis: 

9.3.5. QUALIFICA CÃO TÉCNICA  

9.3.5./. Para fins de qualificação técnica, deverá ser apresentado 

no  minim,  1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de di-

reito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante pa-

ra prestar serviço pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme o 

§49, do  art.  30, da Lei ng 8.666/93. 

9.3.5.1.1. 0(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s), preferencial-

mente, em papel timbrado da empresa contratante, assinado por 

seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os 

dados da empresa contratada; 

9.3.5.1.2. 0(s) atestado(s) deverá(ão) contemplar a quantidade 

de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do 

pessoal previsto no Termo de Referência — Anexo I.  

Portanto, com o devido respeito ao douto pregoeiro, afirmamos que a supraci-

tada disposição encontra-se equivocada por contrariar a Constituição Federal, as Leis 

de Licitação e do Pregão, os princípios do direito administrativo, bem como o enten- 
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DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

A priori, registra-se que os princípios que regem a licitação pública devem ser 

respeitados em todos os procedimentos licitatórios, pois são o alicerce jurídico dos 

mesmos. Princípios como a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publi-

cidade, probidade administrativa, razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do 

interesse público, busca pela proposta mais vantajosa, competitividade, atrelados, 

ainda, à vedação do excesso de formalismo, devendo os órgãos licitantes observas tais 

regras, sob pena de macular o processo administrativo. 

A licitação tem por escopo selecionar a proposta mais vantajosa para a Admi-

nistração, razão pela qual é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou 

tolerar cláusulas restritiva â competitividade. Assim, ao estabelecer critérios de habili-

tação, a Administração deve analisá-los de forma diligente, limitando-se a exigir ape-

nas o que é permitido pela lei e essencial ao cumprimento das obrigações. 

0 artigo 37 inciso XV, da Constituição Federal que estabelece que o processo 

licitatório "só permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável a garantia 

do cumprimento das obrigações". 

No que se refere a qualificação técnica, prevê o instrumento o ato convocatório 

a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica (o que é 

plenamente legal), mas fixar e quantificar o número mínimo de 50% (cinquenta por 

cento) do quantitativo do pessoal previsto no Termo de Referência — Anexo I, é 

completamente ilegal. 

É este o item impugnado. 

A ilegalidade constante no Edital consiste, mais especificamente, em exigir que 

os licitantes apresentem, para comprovar sua qualificação técnica, não só Atestados de 

Capacidade Técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado às 

quais já tenha prestado serviços semelhantes, como também o quantitativo mínimo de 

50% (cinquenta por cento) do quantitativo do pessoal previsto no Termo de Referência 

—Anexo I. 

De modo que, tal exigência é flagrantemente ilegal e, excede os limites 

estabelecidos pelo artigo 30 da Lei n° 8666/93, também por isso, restringe 

ilegalmente a participação de diversas empresas no certame, portanto devem ser 

extirpadas do instrumento convocatório como será claramente demonstrado adiante. 

Tal exigência infringe, como demonstraremos, dispositivos da Lei n° 8.666/93 e 

os princípios que devem nortear a relação da Administração com o particular, no 

âmbito do procedimento licitatório. 

Dispõe o artigo 30 da Lei 8.666/93:  

"Art.  30 A documentação relativa â qualificação técnica limitar-

se-6 a: (...)  
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II — comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, (...) 

§ 12 A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput 

deste artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, 

será feita por atestados fornecidos por pessoas ou jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

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; (...) 

§ 52 É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou época ou ainda em locais 

específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 

inibam a participação na licitação". 

Uma leitura atenta do artigo 30 da Lei de Licitações e seus respectivos incisos e 

parágrafos nos leva a concluir pela ilegalidade da exigência, muito menos quantificar o 

mínimo de funções junto aos Atestados de Capacidade Técnica pelas licitantes. 

O caput do referido artigo é bastante claro ao anunciar que ele elenca apenas 

aquilo o que é permitido à Administração exigir para fins de comprovação da aptidão 

técnica da empresa. Delimita, assim, o limite máximo de exigências que pode ser feito 

ao particular. 

Ora, para se avaliar a experiência anterior dos licitantes — seja na habilitação, 

seja no âmbito do julgamento da proposta técnica — basta o exame dos atestados 

apresentados (que já reproduzem os dados necessários à avaliação dos serviços 

prestados). Não é exigível que sejam também apresentados pelos licitantes seja no 

atestado ou em documento anexo o tipo de cargo ocupacional ou função que deram 

origem a esses atestados, nem mesmo limitar o número mínimo de 50% (cinquenta 

por cento) do quantitativo do pessoal previsto no Termo de Referência —Anexo I. 

inegável que, assim como o artigo 27 da Lei de Licitações limita as exigências 

que a Administração Pública pode fazer na fase de Habilitação da empresa ao 

procedimento licitatório, o artigo 30 destina-se a especificar o que pode ser exigido 

como quesito de qualificação técnica na licitação, em termos não só de "aptidões" que 

a licitante deve possuir, como também de documentação exigida para comprová-la.  
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Para além dessas exigências, a Lei faculta à Comissão apenas a possibilidade de 

"promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo"  (art.  43, § 32  da Lei 8.666/93). 

Na ausência de qualquer previsão legal expressa de que devem os Atestados de 

Capacidade Técnicas apresentadas pelas licitantes vir acompanhados de quantidades 

mínimas das categorias, ocupações ou funções, entende-se abusiva e ilegal a exigência 

constante no edital acima referido. 

Ressalte-se que este entendimento não é fruto de uma leitura excessivamente 

formalista e restritiva da Lei 8.666/93, mas encontra amparo na própria Constituição 

Federal e na interpretação doutrinária dominante acerca do disposto no artigo 30 da 

Lei de Licitações. 

O Informativo de Jurisprudência n° 110/TCE-ES 4. LICITAÇÃO CAPACIDADE  

TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL. ATESTADO DE CAPACIDADE  

TÉCNICA. ATIVIDADE-MEIO. SUBCONTRATAÇÃO. É ilícita a exigência de atestado de  

qualificação técnico-profissional e técnico-operacional para parcelas que constituem  

atividade-meio do objeto licitado e que habitualmente são subcontratadas. 

Trata-se de representação proposta em face da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Defesa Social do município de Linhares, em virtude de supostas 

irregularidades no Edital de Concorrência n° 021/2019, que teve por objeto a 

concessão da exploração do sistema de estacionamento rotativo. Extrai-se da 

instrução técnica conclusiva, acolhida pelo voto do relator, que o referido edital exigiu 

dos licitantes comprovação de experiência técnico-profissional e técnico-operacional 

na "prestação de serviços de instalação e/ou manutenção de sistemas de automação 

(sensores digitais ou equivalentes)". A análise técnica inicial apontou que o inciso 12 do 

§ 12 do artigo 30 da Lei 8.666/93 dispõe que tal exigência de qualificação técnica deve 

ser limitada exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto licitado, reforçando que tais requisitos devem ser concomitantes, não bastando 

somente a maior relevância ou apenas o valor significativo, com esteio na 

jurisprudência do TCU (Súmula n° 263) e do próprio ICE/ES. Na análise do caso 

concreto, a área técnica constatou que tais serviços, além de não representarem, 

simultaneamente, parcela de maior relevância técnica e valor significativo, constituíam 

atividade acessória que, apesar de necessária para a operação do objeto licitado nos 

moldes 	propostos 	pelo 	município, 	na 	prática, 	é 	habitualmente 

terceirizada/subcontratada. É o que ocorre, por exemplo, em relação às obras de 

engenharia necessárias para adaptação das vias públicas, que também são apenas 

acessórias e habitualmente subcontratadas para tal objeto. Nesse ponto, acrescentou 

que "não se pode esquecer que o artigo 25, § 1°3 , da Lei 8.987/9510 garante 

concessionária o direito de subcontratar atividades inerentes, acessórias ou 

complementares do serviço concedido, bem como implementar projetos associados, 

pois a lógica do microssistema jurídico das concessões de serviços públicos e parcerias 

público-privadas é diferente da lógica das contratações regidas pela Lei 8.666/93 em 
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relação à subcontratação, uma vez que esta condiciona o instituto à previsão no 

contrato e expressa autorização do poder público contratante, enquanto que a Lei 

8.987/95 já garante tal direito â concessionária, dada as peculiaridades das concessões 

de serviços públicos, principalmente aquelas precedidas de obras e serviços de 

engenharia para serem viabilizadas". Quanto a esse tema, relatou que o TCU já 

entendeu ser ilícita exigência de qualificação técnica para atividades que 

habitualmente são subcontratadas, conforme Acórdão TCU 6219/2016-Segunda 

Câmara e Acórdão TCU 2992/2011-Plenário. Esclareceu, também, que a comprovação 

de experiência que poderia ter sido exigida no referido edital é a de operação de 

estacionamento rotativo mediante uso de recursos tecnológicos de automação, como 

a identificação em tempo real do  status  de ocupação das vagas, por exemplo, por ser a 

atividade central licitada, mais relevante e de valor significativo — e não a que foi 

exigida. Isto porque, não se está licitando uma obra de engenharia ou um serviço de 

tecnologia da informação, mas sim a operação de estacionamento rotativo, com uso 

de recursos tecnológicos, recursos estes que, habitualmente, são desenvolvidos por 

empresas especializadas e não por operadoras de estacionamentos. Assim, concluiu 

que tal parcela não poderia ser classificada como atividade de maior relevância e, 

tampouco, de valor significativo no caso concreto, por se tratar de atividade-meio para 

o fim desejado e pelo fato de ser habitualmente subcontratada, sendo ilícita a 

exigência de comprovação de experiência técnico-profissional e técnico-operacional. 0 

relator adotou o mesmo entendimento da área técnica, sendo acompanhando, â 

unanimidade, pelo Plenário desta Corte. Acórdão TC 142/2021-Plenário, TC-

2058/2020,  relator conselheiro Sérgio Manoel  Nader  Borges, publicado em 

22/02/2021. 

(...) 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; (...) § 1 o 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, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: 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  
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valor significativo do objeto da licitação, vedadas as Rubrica 

exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

3Art. 25. Incumbe 5 concessionária a execução do serviço concedido, 

cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder 

concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização 

exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 

responsabilidade. 

§ 1° Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a 

concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 

atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço 

concedido, bem como a implementação de projetos associados. 

Conforme prevê o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal: "ressalvados 

os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 

garantia do cumprimento das obrigações (grifo nosso)". 

A respeito do dispositivo constitucional citado e do disposto no artigo 30 da Lei 

8.666/9, ensina Margal Justen Filho que: 

"a legislação vigente não proíbe as exigências de qualificação técnica, mas 

reprime exigências desnecessárias ou meramente formais (...) 

Especialmente em virtude da regra constitucional (artigo 37, XXI), somente 

poderão ser impostas exigências compatíveis com o mil-limo de segurança da 

Administração Pública. A regra é sempre a mesma: não poderão ser impostas 

exigências excessivas ou inadequadas" (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, p. 305-306). 

E continua, mais adiante: "na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, 

estabeleceu-se que somente podem ser previstas no ato convocatório exigências 

autorizadas na Lei  (art.  30, § 52). Portanto, estão excluídas tanto as cláusulas 

expressamente reprovadas pela Lei 8.666 como aquelas não expressamente por ela 

permitidas (idem, p. 310)". 

Sobre o assunto pronuncia-se também Carlos Pinto Coelho Motta, aludindo ao 

papel de "guardião" do principio da igualdade desempenhado pelas limitações 

impostas pelo artigo 30 da Lei de Licitações: 

"Os chamados 'requisitos limítrofes' da habilitação, circunscritos por lei  (arts.  

27 ao 31 da lei 8.666/93) e autorizados pela própria Carta Magna  (art.  37, XXI), situam-

se em favor do principio da igualdade, estabelecendo critérios para a delimitação do 

que, em última análise, representará a 'idoneidade' do proponente em dada licitação" 

(MOITA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos, p. 227). 
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Para além da inequívoca ilegalidade da exigência de que a licitante apresente Rtitartca  

não só atestados, mas também os detalhes excludentes (quantidade de cargos e 

funções), com a finalidade de comprovar sua qualificação técnica para fins de avaliação 

de sua proposta técnica. É uma exigência discrepante em relação tanto às normas que 

regem os contratos na esfera privada, quanto ao próprio sentido das exigências 

relativas h qualificação técnica da empresa no procedimento licitatório. 

Não é razoável exigir dos licitantes que, apresentem, além dos atestados 

comprovando a execução anterior de serviços similares aos do objeto do Edital, como 

também a quantidade  minima  de funções ali desempenhadas nos contratos. 

Ora, a exigência não encontra amparo racional: se o serviço é comprovado pelo 

atendimento ao objeto da licitação, (exceto, é claro, em caso de fundada dúvida a 

respeito do teor do atestado, caso que a Lei confere a prerrogativa da diligência ao 

administrador). 

Em outras palavras, a exigência formulada no Edital não se presta a qualquer 

finalidade, senão restringir (sem qualquer motivação) a forma de comprovação dos 

requisitos exigidos em sede de habilitação, restringindo indevidamente a participação 

idônea de empresas que possuem diversos contratos e clientes. 

Tendo em vista que a exigência refutada nessa petição não encontra respaldo 

legal, na jurisprudência ou na doutrina, devem ser classificadas como mero formalismo 

exacerbado, devendo, desse modo ser excluída do edital. 

DO PEDIDO  

Pelas razões minuciosamente expostas acima e, com o devido respeito às máximas 

considerações, requer a impugnante que seja suprimido do item 9.3.5.1.2. o  

quantitativo de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do pessoal previsto no Termo  

de Referencia — Anexo I,  por contrariar a lei, a doutrina e o entendimento dos 

tribunais pátrios, em especial o do T.IES, TCES e TCU. 

Em caso de indeferimento do pleito, requer cópia capa a capa do Processo 

Administrativo, a fim de representar a exigência ilegal, perante o Tribunal de Contas e 

Ministério Público Estadual. 

DIGITAL MONTAGEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS EIRELI 

RUA AYRES XAVIER DA PENHA, 31-A, CENTRO, ECOPORANGA — ES 
CEP: 29.850-000 -  CNN  N9  23.891.290/0001-06 

Ecoporanga/ES, 23 de abril de 2021. 

Alex  Elias  Correa  

Sócio-Proprietário  

CP F: 924.374.87-04 

r' Alex Corr 
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Pelo presente instrumento, o Sr. ADÃO  JOSE  FERREIRA, brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na 
Rua Conquista n2 113 Bairro Carvão Ponto Belo/ES. CEP. 29.885.000, portador do CPF  Ng  031.108.367-69 e 
Carteira de identidade  Ng  969.133-SSP/ES, na qualidade de titular da DIGITAL CONSTRUTORA EIRELI, constituída 
legalmente na Junta Comercial Do Estado Do Espirito sob NIRE n2 32600149761, com sede à Rua  Ayres  Xavier Da 
Penha, ng 31-A Centro Ecoporanga/ES, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica/MF sob o na 
23.891.290/0001-06, 

CLAUSULA PRIMEIRA. 

0 titular, ADÃO  JOSE  FERREIRA, acima identificado, Possuidor do capital da Empresa no valor R$ 1.500.000,00 (um 
MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS) 100% por cento do capital, em conformidade com o  Art.  1033,  Inc.  IV, do 
código Civil de 2002. Retira se, e sede e transfere as suas quotas de capital a titulo gratuito ao sócio.  Alex  Elias  
Correa,  brasileiro, divorciado, empresário nascido em 15 de julho de 1966, CPF 924.374.867-04, identidade 
866.712-SSP-ES, Carteira de Motorista Com o Registro n2  01479291949 e Carteira de Trabalho n2 5086344 Serie 
n2 0040/ES, Residente no Sitio Colina Verde Córrego do  Dols  de Setembro Ecoporanga/ES, CEP 29.850.000 

CLAUSULA SEGUNDA. 

0 Titular adquirente declara, para todos os fins, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade 
(EIRELI), Lei 12.441, de 11/07/2011, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI e assume a totalidade 
do ativo e passivo da empresa. • 

CLAUSULA TERCEIRA. 

A sede social fica na Rua  Ayres  Xavier Da Penha n° 31-A Bairro Centro Ecoporanga/ES CEP. 
29.850.000, fica transformada o nome Empresarial de: "DIGITAL MONTAGEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E 
SERVIÇOS EIRELI NIRE n2 32600149761 registrada no dia 22/12/2015 e CNI3J-MF 23.891.290/0001-06, 

CLAUSULA QUARTA. 

I a. INCLUIR-SE 0 SEGUINTE OBJETO SOCIAL: 

0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
0210-j/07- Extra,* de madeira em florestas plantadas 
wetTo_ FA-ei-p,xmwgrovas dregwrgria 

.10',:gforgoi  a  ,..f4eaWifigrigagre:iaqi 
861-5/00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto 

máquinas-ferramenta  
4.-b.PAMM. 	itURtre..PW6457374-feRMIE1.049P 
3314-7/01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas 
WWF8 

3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não 
especificados anteriormente  
attRaMitealititiiMrirLigral iraniriMal rii71,401:110.114 
3314-7/18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-
ferramenta 
:53f42777/T9TMarairidireit-e-palEtaigairrifiVinable:iig"VgadibnikaarliegairliMiihj'irgrap! 
rK•r• • .4,4,-,‘-zw.V.: espOcitic,aqps enterio m  tá,  
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
W3i§117.9,Yall_WgiiikirriiMPYWIT;t4efiFefiBidirel:esCálkiri,{egiálTásiOlírifiiii  

GERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/11/2019 14:34 SOB N°  20192267531. 
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4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
2531-4/01 - Produção de forjados de  ago  
2861-5/00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, pegas e acessórios, exceto 
máquinas-ferramenta 
3314-7/18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas- 
ferramenta 
2513-6/00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada 
4292-8/02 - Obras de montagem industrial 
2840-2/00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, pegas e acessórios 
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearla e solda 
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 
3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 
7312-2/00 -Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não 
especificadas anteriormente 
3011-3/01 - Construção de embarcações de grande porte 
3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 

2a. A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: 

OBJETO E DURAÇÃO 

CLAUSULA QUINTA A EMPRESA TERÁ POR OBJETO  

4120400 	PRINCIPAL 	 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Descreve por extenso o objeto: Serviços de execução de 

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de  materials  de construção não especificados anteriormente 
4921-3/01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de  residues  
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas 
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança 
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
2330-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 
0230-6/00 - Atividades de apoio ã produção florestal 
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e 
Internacional 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/11/2019 14:34 SOB N°  20192267531. 
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4391-6/00 - Obras de fundações 
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e Geodésia 
3314-7/08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4312-6/00 - Perfurações e sondagens 
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de  gas  
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de  ague,  coleta de esgoto e construções correlatas, exceto 
obras de irrigação 
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4754-7/03.- Comércio varejista de artigos de iluminação 
0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, 
sem operador 
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
3839-4/01 - Usinas de compostagem 
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente 
4924-8/00 - Transporte escolar 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos  industrials  
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e Instrumentos de medida, teste e controle 
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
4399-1/05 - Perfuração e construção de  pops  de agua 
4399-1/03 - Obras de alvenaria 
7112-0/00 - Serviços de engenharia 
8130-3/00 - Atividades palsagfsticas 
4222-7/02 - Obras de irrigação 
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/11/2019 14:34 SOB N° 20192267531. 
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8299-7/01 - Medigão de consumo de energia eldtrica,  gas  e agua 
4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanyas 
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
0220-9/01 - Extração de madeira em florestas nativas 
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, 
portos e aeroportos 
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
0810-0/07 - Extração de argila e beneficiamento associado 
3822-0/00 - Tratamento e disposição de residuos perigosos 
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
4399-1/01 - Administração de obras 
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 
9001-9/02 - Produção musical 
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
0210-1/07 - Extração de madeira em florestas plantadas 
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 
4330-4/04 - Servigos de pintura de edificios em geral 
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimenticios, bebidas e fumo 
6201-5/02 -  Web design  
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informagão 
8011-1/01 - Atividades de vigilAncia e segurança privada 
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
3811-4/00 - Coleta de resicluos não-perigosos 
3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados 
anteriormente 

CLAUSULA SEXTA DOS PRAZOS 

0 prazo de duração 	por tempo indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa Juridica diante do 
impedimento por força maior ou impedimento temporario ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada 
para atender uma nova Otuação 

CLAUSLILA SETIMA DO CAPITAL 

0 capital social da empresa e de R$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS) totalmente 
integralizados em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular. 

CLÁUSUIA OITAVA  

A responsabilidade do titular e restrita ao valor do capital integralizado 

DA ADMIN1STACAO 
CLAUSULA NONA 

A administração da empresa caber& ISOLADAMNETE a  Alex  Elias Corrês, a quem caberd dentre outras 
atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do 
titular, limitado ao capital integralizado.  
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PROTOCOLO: 192267531 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICACAO: 
11905230934. NIRE: 32600149761. 
DIGITAL MONTAGEM MANUNTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI 

NNW JUCEES  
Paulo Cezar Juffo 
SECRETARIO-GERAL 
VITORIA, 12/11/2019 

www.simplifica.es.gov.br  

A validade deste documento, se Impresso, fica su)eito comprovagao de sua autenticidade nos respectivos  portals  
Informando seus respectivos codigos de verificacao 
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30  ALTER/WAO CONTRATUAL 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

Página 5 

CLAUSULA DECIMA 

Ao termino de cada exercício social  sera  encerrado em 31 de dezembro do ano civil, proceder- se-A elaboração do 
inventario, com a apresentação do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico do ano fiscal, cabendo 
ao titular os lucros ou perdas apurados. 

DO FALECIMENTO 
Disposições Gerais 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. 

Em caso de falecimento do sócio ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou 
sucessores. Não sendo possfvel ou inexistIndo interesse destes, 0 valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da empresa, à da resolução, verificada em balanço especialmente levantado 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 

O (s) Administrador (es) declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei especial de exercer 
administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 

0 titular da empresa declara, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma 
outra pessoa jurídica dessa modalidade. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA  

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 

DO FORO 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 

Fica o eleito o foro de Ecoporanga/ES para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
ato constitutivo. 

Por ser verdade, assina o presente instrumento, vias de igual forma e teor, que  sera  levado a registro perante o 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurfdicas competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de 
acordo com a legislação em vigor. 

Pedro canário/ES 16 de outubro de 2019. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/11/2019 14:34 SOB N°  20192267531. 
PROTOCOLO: 192267531 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11905230934. NIRE: 32600149761. 
DIGITAL MONTAGEM MANUNTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS E/RELI 

1141. 14. JUCEES 
P100  

Paulo Cezar Juffo 
SECRETARIO-GERAL 
VITÓRIA, 12/11/2019 

www.simplifica.es.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos  portals.  
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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, 
c 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 (i-:- 

.. 
1 . 	- CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
23.891.290/0001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA D
/2015
E  ABERTURA 

21/12  

NOME EMPRESARIAL 
DIGITAL MONTAGEM MANUNTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONSTUTORA FERREIRA NOVAIS LTDA 

PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.204-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas 
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 
08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada 
25.314-01 - Produção de forjados de  ago  
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 
28.61-5-00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas 
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 
R AYRES XAVIER DA PENHA 

NUMERO 
31-A 

COMPLEMENTO 
**...*.* 

CEP 
29.850-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
ECOPORANGA 

UF 
ES 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
JACONIASCONTADOR@YHOO.COM.BR  

TELEFONE 
(27) 3755-1347/ (27) 9910-7219 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/12/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/04/2021 as 06:43:10 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/5 
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, 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
. 	„. 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

23.891.290/0001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

21/12/2015 

1 

NOME EMPRESARIAL 

DIGITAL MONTAGEM MANUNTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI 

C•DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta 
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados 
anteriormente 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 -  Goleta  de resíduos perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
38.39-4-01 - Usinas de compostagem 
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de residuos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 
R AYRES XAVIER DA PENHA 

NÚMERO 

31-A 
COMPLEMENTO 
*******. 

CEP 	 1 

29.850-000 
 BAIRRO/DISTRITO    

ENTRo  ECOPORANGA 
_IMUNICÍPIO UF  

ES 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JACONIASCONTADOR@YHOO.COM.BR  
TELEFONE 

(27) 3755-1347/ (27) 9910-7219 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/12/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/04/2021 ás 06:43:10 (data e hora de  Brasilia).  Página 2/5  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

_ 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

23.891.290/0001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

21/12/2015 

NOME EMPRESARIAL 

DIGITAL MONTAGEM MANUNTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 -Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de  gas  
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 

R AYRES XAVIER DA PENHA 
NUMERO 

31-A 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 

29.850-000 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 

ECOPORANGA 
Ll r 

ES 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JACONIASCONTADOR@YHOO.COM.BR  
TELEFONE 

(27) 3755-1347/ (27) 9910-7219 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.***. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/12/2015 

MOTIVO DE sITuAgAo CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO FSPFCIAI 
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	90 
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 i 

	

, 	1  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

01 23.891.290/00-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

21/12/2015 

NOME EMPRESARIAL 

DIGITAL MONTAGEM MANUNTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI 

CÓDIGO 	E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de agua 
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
49.21-3-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.01-5-02 -  Web design  
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia 
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

R AYRES XAVIER DA PENHA 
NÚMERO 

31-A  
COMPLEMENTO 

CEP 

29.850-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

ECOPORANGA 
UF 

ES 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JACONIASCONTADOR@YHOO.COM.BR  
TELEFONE 

(27) 3755-1347/ (27) 9910-7219 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/12/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
***** *** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
Irle ***IV** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/04/2021 as 06:43:10 (data e hora de  Brasilia). 	 Página: 4/5 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 ; 
•G"  
I' 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	 , 
\ 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

23.891.290/0001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

21/12/2015 

NOME EMPRESARIAL 
DIGITAL MONTAGEM MANUNTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 
90.01-9-02 - Produção musical 
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

R AYRES XAVIER DA PENHA 
NÚMERO 

31-A  
COMPLEMENTO 

CEP 

29.850-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

ECOPORANGA 
UF 

ES 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JACONIASCONTADOR@YHOO.COM.BR  
TELEFONE 

(27) 3755-1347/ (27) 9910-7219 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
****. 

siTuAgAo CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/12/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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Encaminha-se ao Setor de Licitação  para providências legais.  

Ecoporanga, 23 de Abril 2021 

PREFEITO MUNICIPAL 



Prefeitura de Ecoporanga 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ANALISE DA IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO: 2748/2021 
REFERENCIA: Pregão Eletrônico no 00007/2021 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação De Serviços de Limpeza e 

Conservação. 

Recorrente: DIGITAL MONTAGEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS EIRELI 

Trata-se a presente resposta da IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela 
empresa DIGITAL MONTAGEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS EIRELI , 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 23.891.290/0001-06, a 
empresa aduz, em síntese, em suas razões de impugnação ao Edital do Pregão 
Eletrônico no 00007/2021 que sua pega impugnatória é tempestiva e, no mérito, 
alega que o item 9.3.5.1.2, do Edital ferem os princípios da licitação. O inteiro teor 
da peça impugnatória ora referenciada encontra-se anexa aos autos 
processuais, razão pela qual, por eficiência administrativa, não a  
reproduziremos na presente decisão.  

Para tanto, requer o licitante o recebimento da impugnação apresentada, bem como, 
o seu respectivo julgamento como procedente para alterar as previsões do Edital na 
forma questionada. 

É o relatório. 

1. DA TEM PESTIVIDADE DO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre observar que nos moldes do Titulo 21 do Edital, o prazo 
para a apresentação de impugnação  é de até 03 (três) dias  úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública  (VIDE ITEM 21.1 DO EDITAL),  conforme  

art.  24, do Decreto no 10.024/2019. 

Portanto, a presente impugnação é tempestiva, conforme, analogicamente, 
explicita o  art.  24 do Decreto no 10.024/219.  

'Art.  24, Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 
meio eletrônico na forma prevista no Edital, até três dias úteis anteriores à d ta 
fixada para abertura da sessão pública" 

	 111P 
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Pois bem. 

Conforme já exposto, a questão de mérito posta em debate pelo impugnante, se 
refere a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA estabelecida no item 9.3.5.1.2 do Pregão 
Eletrônico em apreço. 

2. DOS ITENS IMPUGNADOS 

A impugnante insurge contra o item 9.3.5.1.2, alegando, que contrataria a 
Constituição Federal, as Leis de Licitação e Pregão, os princípios do direito 
adminsitrativo. 

A questão que está sendo enfocada gira em torno da licitude da exigência editalicia 
da comprovação da capacidade técnica especifica da empresa, que é feita por meio 
de atestados de sua experiência anterior, medida pelo histórico de suas atuações em 
outros contratos, e pela existência de aparelhamento e pessoal adequados para a 
execução do objeto da licitação. 

Bom, primeiro temos que considerar que a licitação visa selecionar os mais bem 
preparados para atenderem as diversas necessidades da sociedade, manifestados 
pelos diversos órgãos que compõe a estrutura da Administração Pública. Logo, há 
que existir requisitos mínimos, indispensáveis e razoáveis dos interessados de modo 
a que não haja, ou pelo menos, que seja minimizado, os riscos de uma má 
contratação, o que o poderia acarretar em sérios danos às pessoas e ao patrimônio 
público, conforme o caso. 

0  art.  30 da Lei 8.666/93, ao elencar as exigências habilitatórias afetas à capacitag'ào 
técnica dos licitantes, estabelece a possibilidade de ser comprovada a capacidade 
técnica operacional do licitante (pertinente à empresa), bem com a capacidade 
técnica profissional (relativa ao profissional integrante dos quadros permanentes da 
empresa e indicado como responsável técnico pela obra ou serviço). 

De fato, assim preceitua o Diploma Legal Licitatório: 

"  Art.  30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

— 

- 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 

i\ 
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licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos". 

O §10  do mesmo artigo dispõe que a comprovação de aptidão referida 
no inc. 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, devidamente registrados no 
CREA. 

Existe, ainda, a capacidade técnico-profissional, prevista no inc. I do §10  do  art.  30, 
que é a "comprovação do licitante 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 
(entendemos quantidades de atestados) e prazos máximos". 

Portanto, nos termos da lei, subsiste a viabilidade de se exigir tanto a capacidade 
técnica operacional, quanto a capacidade técnica profissional da licitante. 

A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao asseverar a possibilidade de exigir-se 
a capacidade técnica operacional da empresa. Até porque, não fosse esta a exegese 
teríamos exigências muito mais severas para as empresas em relação à compra de 
bens pela Administração Pública, do que aquelas atinentes à licitações para obras e 
serviços de engenharia, o que seria, ao menos em regra, incoerente. 

Esclareceremos de inicio a questão da capacidade técnica profissional: 

Além da aptidão da empresa, comprovável em função de sua experiência, a 
Administração deve exigir comprovação da "capacitação técnico-profissional", nos 
termos do § 10 do mesmo  art.  30. 

Também não é outro o entendimento de  JESSE  TORRES PEREIRA  JUNIOR, in  
Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 1994, 
p.30, que assim preleciona: 

"Os parágrafos do  art.  30 preocupam-se sobretudo com a prova da qualificação 
técnica nos casos de obras ou serviços. 

0 atestado de capacitação técnico-profissional cingir-se-á a certificar que o 
habilitante possui, em seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação, que é 
a da entrega dos envelopes pelos licitantes, profissional de nível superior em cujo 
nome haja sido emitido atestado de responsabilidade técnica (necessariamente 
registrado no órgão de controle do exercício profissional) por execução de obra ou 
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serviço de características semelhantes às do objeto da licitação; a 
semelhança se estenderá ás parcelas significativas para o objeto da licitação. 

Inspira a vedação a quantidades mínimas (de atestados) e a prazos máximos, a 
épocas e locais específicos. 

Interpretação restritiva superará o aparente excesso da nova lei. 0 que esta em 
verdade proscreve é a exigência de experiência anterior em "locais específicos", e, 
não, a exigência de experiência anterior. Esta parece indispensável a que da licitação 
resulte como a mais vantajosa proposta formulada por empresa capaz de dar 
integral cumprimento às obrigações que contratará, como quer a Constituição da 
República". 

Quanto a questão da capacidade técnica operacional: 

0 saudoso mestre Hely Lopes Meirelles,  in  Direito Administrativo, 20a ed., 1995, p. 
270, assim preleciona: 

"A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo exigível, não 
obstante o veto aposto à letra "h" do § 1° do  art.  30. Na verdade, o dispositivo 
vetado impunha limitação a essa exigência e a sua retirada do texto legal deixou a 
critério da entidade licitante estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis 

garantia do cumprimento das obrigações, exigências, essas, que devem ser 
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação" 

Carlos Pinto Coelho Motta,  in  Eficácia nas Licitações e Contratos, 1994, p. 149, para 
reforçar a sua interpretação do  art.  30, cita na integra as seguintes conclusões do  

Prof.  Antônio Carlos Cintra do Amaral, no seu parecer intitulado "Qualificação Técnica 
da empresa na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos", separata da 
Revista Trimestral de Direito Público, no 5, Malheiros Editores: 

"Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a Administração deve, 
com base na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica, com 
vistas à "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação"  (art.  

30, II). 

"A Lei 8.666/93 não estabelece limites para exigências quanto à capacitação técnico 
operacional de empresas licitantes, devendo tais limites, portanto, ser estabelecidos 
em cada caso, levando-se em conta a pertinência e compatibilidade a que se refere o 
inciso II do  art.  30, bem como a noção de indispensabilidade, contida no inciso XXI 

do  art.  37 da Constituição Federal. Quanto à "capacitação técnico profissional", a lei 
estabelece limites para exigências referentes às características (parcelas de maior 
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relevância e valor significativo do objeto da licitação) e veda exigências referentes a 
quantidades mínimas (de atestados) ou prazos máximos (§ 10  do  art.  30)". 

Nesse sentido são as palavras de Margal Justen Filho,  in  Comentários a Lei de 
Licitações e Contratos Administrativo, 1994, p. 174, verbis: 

"Na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, a Lei veda expressamente a exigência 
de prazo mínimo no exercício de atividades, desempenho de atividades em certos 
locais,  etc  (§ 5°). Isso não significa vedar a exigência de experiência anterior na 
execução de contratos similares." 

Impende ressaltar que exercendo o seu mister, o Egrégio Tribunal de Contas da 
União ao apreciar o Processo n° TC 009.987/94-0, referente à Representação 
apresentada pelo CREA-SP, prolatou a Decisão n° 395/95 — Plenário, publicada no 
D.O.U. de 28.08.95, abordando o tema de maneira percuciente, e com proficiência 
firmou entendimento do qual reproduzimos alguns pontos da indigitada Decisão: 

"0 que se quer garantir é a segurança jurídica dos contratos firmados pela 
administração pública, inclusive, para que não haja solução de continuidade na 
prestação dos serviços públicos." 

Todavia, é importante considerar certos fatores que integram, de forma absoluta, a 
finalidade de determinadas licitações e, nesse contexto, estão incluídos os casos em 
que para a realização de obras ou serviços de grande complexidade não podem ser 
dispensados o conhecimento técnico especializado nem a comprovação de 
experiência e capacitação operativa para cumprir o objeto do contrato". 

0 texto extraído do parecer do Procurador Paulo Soares Bugarin, nos autos alusivos 
Decisão no 395/95 também é esclarecedor: 

"Assim, não restam dúvidas que, apesar do veto, a Lei no 8.666/93 continua 
permitindo a exigência de comprovação de aptidão para o 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...", conforme 
inscrito no inc. II do  art.  30 da Lei no 8.666/93". 

A execução de obras, trata-se de serviço eminentemente técnico e, como tal, deve 
exigir a participação de profissionais especializados aliada à capacitação operativa da 
empresa a ser contratada, principalmente em se tratando de Administração Pública, 
quando há desdobramento de problemas econômicos e administrativos, ligados ao 
fluxo de recursos disponíveis ou à liberação de áreas físicas, ou, ainda, a prioridades , 
de atendimento ou a problemas estruturais do órgão ou entidade estatal. 
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Conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, há 
permissão, nas licitações públicas, de exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis â garantia do cumprimento das obrigações, pois caracterizam-se 
como instrumentos eficazes de garantia para a boa conservação das obras públicas. 

0 exame do disposto no  art.  37, XXI da Constituição Federal, e sua parte final, 
referente à "exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações", revela que o propósito ai objetivado é oferecer 
iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer 
interessado, indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa evidenciar que 
efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe. 

0 Egrégio TCU proferiu a Decisão n° 285/2000-TCU-Plenário, referente ao TC-
011.037/99-7, DOU Seção de 04.05.2000, págs. 105/107, em que o Relator Min. 
ADHEMAR PALADINI GHISI, revendo o seu posicionamento, assim se expressou em 
"A verificação da qualificação técnica, conforme consta do  art.  30 da Lei n° 8.666/93, 
bem como da econômica, tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a 
dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do  art.  
37, inciso XXI, da Constituição Federal, não podendo a sua comprovação ser feita 
mediante a formulação de exigências desarrazoadas, que comprometam a 
observância do principio constitucional da isonomia. 

Com efeito, na linha defendida pela Decisão n° 767/98 — TCU — Plenário, há que ser 
entendido que o inciso II do  art.  30 da Lei n° 8.666/93 pode ser dividido em duas 
partes. Uma relativa ao licitante e outra ao pessoal técnico que integra o seu corpo 
de empregados. A primeira, que cuida da comprovação de aptidão do interessado 
para o 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 refere-se, pois, no presente caso, â pessoa jurídica. A outra, 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos, dirige-se especificamente aos seus profissionais. 

Prosseguindo, a limitação contida no § 10 do  art.  30 da Lei n° 8.666/93 aplica-se 
exclusivamente à comprovação da qualificação técnica dos profissionais que se 
responsabilizarão pelos trabalhos. Por conseguinte, a comprovação de aptidão do 
interessado, conforme mencionado no item anterior, há que ser exigida e feita com 
base em parâmetros distintos, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações 
assumidas, na forma estabelecida no inciso XXI do  art.  37 da Constituição Federal. 

Considerando, pois, que a indicação do pessoal técnico e as exigências da 
comprovação de sua qualificação são necessárias, porém não suficientes, a habilitar 
tecnicamente o interessado, cabe identificar a melhor forma de atender aos 
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comandos constitucional e legal que determinam a aferição da capacidade de o 
licitante cumprir as obrigações assumidas. 

Citando, a seguir, Margal Justen Filho, concluiu o Relator que a exigência de atestado 
de capacitação técnica da empresa "6 perfeitamente compatível e amparada 
legalmente". 0  art.  30 teve sua racionalidade comprometida em virtude de seus 
vetos. Logo, é impossível afirmar com certeza, que determinada interpretação é a 
única (ou melhor) comportada pela regra. Trata-se de uma daquelas hipóteses em 
que a evolução social (inclusive e especialmente em face da jurisprudência) 
determinará o conteúdo da disciplina para o tema... 

(...) Em última análise, não se busca apenas a solução objetiva para impasses, mas 
se percebe a capacidade subjetiva de enfrentá-los e resolvê-los — especialmente 
quando novos e desconhecidos. Presume-se que a capacidade de resolver problemas 
é ampliada através da experiência. Aquele que dispõe de conhecimento técnico, de 
natureza teórica, está preparado para resolver as dificuldades conhecidas e descritas 
nos livros. Mas estará pouco habilitado para enfrentar o desconhecido, resultado da 
riqueza das circunstâncias do mundo em que vivemos. 

0 futuro não é mera repetição do passado e a experiência se torna relevante não 
porque o sujeito já conheceria todos os problemas, mas porque desenvolveu a 
capacidade de encontrar soluções. Para indicar esse ângulo da questão, pode-se usar 
a expressão experiência-qualificação. 

É evidente que a questão da habilitação na licitação se relaciona com a "experiência-
qualificação". Não se trata de investigar se os licitantes seriam titulares de 
"conhecimento técnico". ... A exigência de experiência anterior, alicerçada na regra 
do  art.  30, inc. II, da Lei no 8.666, não se restringe à titularidade de conhecimento 
técnico para executar o objeto. A disposição autoriza limitar o acesso ao certame 
apenas aos licitantes titulares de experiência-qualificação. (...) 

Mas experiência-qualificação não apresenta natureza jurídica idêntica à da 
inteligência. Enquanto essa é qualidade intrínseca do ser humano, a experiência-
qualificação pode ser adquirida por organizações empresariais. Não apenas as 
pessoas físicas, mas também as empresas acumulam potencial para enfrentar e 
vencer problemas. 

Toda a doutrina reconhece que a conjugação de esforços permanente e a 
interiorizagão de valores comuns produz organizações estáveis, cuja existência 
transcende os indivíduos que a integram. ... (...) 0 desempenho profissional e 
permanente da atividade empresarial conduz ao desenvolvimento de atributos 
próprios da empresa. Um deles seria sua capacidade de executar satisfatoriamente 
encargos complexos e difíceis. 
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Pode-se utilizar a expressão "capacitação técnica operacional" para indicar essa 
modalidade de experiência-qualificação, relacionada com a idéia de empresa. Não se 
trata de haver executado individualmente uma certa atividade, produzida pela 
atuação de um único sujeito. Indica-se a execução de um objeto que pressupôs a 
conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade (maior ou menor) 
de pessoas físicas (e, mesmo, jurídicas). 

(...) Enfim, lei proibindo providências necessárias a salvaguardar o interesse público 
seria inconstitucional. Se exigências de capacitação técnico-operacional são 
indispensáveis para salvaguardar o interesse público, o dispositivo que as proibisse 
seria incompatível com o principio da supremacia do interesse público. Diante disso, 
deve-se adotar para o  art.  30 interpretação conforme a Constituição. 

A ausência de explicita referência, no  art.  30, a requisitos de capacitação técnico-
operacional não significa vedação à sua previsão. (...) A Lei  probe  requisitos de 
quantidades mínimas ou prazos máximos, o que tem que ser interpretado em 
termos. É claro que a vedação examinada não exclui o dimensionamento numérico 
da experiência anterior, para fins de fixação da equivalência ao objeto licitado. 

Ou seja, admite-se exigência de experiência anterior na execução de obras ou 
serviços similares. Isso envolve uma certa dificuldade, pois a similitude tanto envolve 
questões "qualitativas" quanto "quantitativas". Pode-se avaliar a experiência anterior 
quer tendo em vista a natureza (qualitativa) da atividade como também em função 
das quantidades mínimas ou dos prazos máximos na execução de prestações 
similares. 

A Lei consagrou preconceito insustentável, pois a boa execução de quantidades 
mínimas e (ou) com prazos máximos pode ser a única forma de evidenciação da 
qualificação técnico-profissional. Seria reprovável a exigência de experiência anterior 
com quantidades mínimas ou prazos máximos se isso fosse desnecessário para 
comprovação da qualificação técnica do sujeito, em função das peculiaridades do 
objeto licitado. 

Nesse aspecto, conforme salientado por Margal Justen Filho, a comprovação estará 
sempre relacionada à experiência anterior, nos limites consagrados no  art.  37, inciso 
XXI, da Constituição Federal. Caberá, assim, ao aplicador da lei fazê-lo, observando 
que as exigências não poderão ser de tal ordem que superem ou sejam 
desnecessárias ao objeto pretendido, sob pena de, aí sim, comprometer o principio 
da isonomia. 

Na verdade, a exemplo do disposto no § 1°, inciso I, e § 2° do  art.  30, o atestado 
pode ser solicitado fazendo referência às parcelas de maior relevância e valor 
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significativo do objeto da licitação. Esta é a redação dos itens atacados, não 
representando, pois, afronta â Lei. 

Assim, o que se busca efetivamente através da licitação é uma disputa justa entre os 
interessados concorrentes, com o objetivo final de se obter a oferta mais proveitosa 
e lucrativa. 

Ora, ocorre que para se chegar a tanto por óbvio a Administração Pública deve se 
cercar de todas as garantias possíveis, pois é o dinheiro da comunidade que será 
gasto. Portanto, não basta selecionar o melhor prego, urge se saber, também, se a 
empresa-candidata se acha mesmo em condições econômicas, estruturais e técnicas 
para desenvolver os trabalhos que serão contratados. 

Destarte, e até porque as disposições legais não devem ser isoladamente analisadas, 
sob pena de se incorrer em interpretação final equivocada e sendo a referida 
demonstração de capacidade técnico-operacional é mesmo de suma importância, 
pois pouca valia terá a concorrente possuir em seu quadro de pessoal permanente 
um profissional nos moldes discriminados no  art.  30, § 10, inc. I, se ela mesma, 
empresa, não tiver capacidade operacional para desenvolver os trabalhos que a 
Administração Pública busca executar". 

"Restando respeitados os limites legais e as fronteiras da sensatez, da prudência e 
da razoabilidade, e em defesa do indisponível interesse público, a argumentação 
expendida autoriza a ilação de que independentemente da comprovação da 
capacitação técnico-profissional não há como considerar esdrúxula ou discriminatória 
também a exigência da capacitação técnico-operacional especifica da empresa, que 
tem por finalidade verificar se a mesma tem aptidão para a execução da obra ou 
serviço, pois o interesse público não pode ser colocado em risco, sob pena do 
comprometimento da regular atividade da Administração. 

É oportuno ainda alertar para o fato de que, na prática licitatória, temos 
conhecimento de casos em que, sendo solicitado, por alguns órgãos públicos, apenas 
a comprovação de capacitação técnico-profissional da licitante, ocorreram inúmeros 
prejuízos à conclusão de obras dai decorrentes. Isso se deu porquanto algumas 
empresas, de má-fé, "compravam" o acervo técnico dos profissionais, contratando-os 
com data retroativa à da abertura da licitação e, por certo, não lograram êxito em 
concluir satisfatoriamente a obra, uma vez que não possuíam a qualificação técnica 
necessária. 

É exatamente para salvaguardar o interesse público de ocorrências dessa natureza, 
que a lei admite que se verifique a qualificação tanto da empresa, quanto de seu 
responsável técnico, para efeitos habilitatórios. 

	 tf 
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Sequer poder-se-ia afirmar, neste caso, que as exigências editalicias seriam 
restritivas à competição, nos termos do  art.  3°, §10, inc. I da Lei 8.666/93. 
Com efeito, proclama o mencionado artigo: 

"§1° do  art.  3°. É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas e condições 
que comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e estabalecem 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede, ou domicilio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
especifico objeto do contrato" (grifo nosso). 

Assim sendo, não se pode, por amor à competição, deixar de prever requisitos que 
sejam pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto perseguido, à luz do 
interesse público, porque não é essa a  ratio legs.  

O que o dispositivo visa coibir é a exigência infundada, dirigida exclusivamente a 
privilegiar alguns e afastar outros licitantes, sem qualquer justificativa. No entanto, 
não fere a competição a exigência de requisitos que, de fato, sejam necessários no 
caso concreto, face ao objeto a ser contratado". 

A jurisprudência do TCU "vem se firmando no sentido de que, nas contratações de 
serviços de terceirização (serviços  continuos  prestados mediante dedicação exclusiva 
da mão de obra), os atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a 
habilidade da licitante na gestão de mão de obra, a exemplo dos Acórdãos 
1.443/2014-TCU-Plenário e 744/2015-TCU-2a Câmara". 

Ementa do Acórdão 8.364/2012-2a Câmara: 

"Em processos licitatórios que se destinem a contratar quantitativo de 

terceirizados inferiores a 40 (quarenta) postos de trabalho, é válida a exigência 

de habilitação técnico-operacional de a licitante comprovar que gerencia, na 

data de publicação do edital, o mihimo de 20 (vinte) empregados terceirizados 

no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada 

no seu contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no 

Cadastro de Pessoas Jundicas da Receita Federal do Brasil" 

Há diversas experiências no TCU, especialmente nas Secretarias de Controle Externo 
nos Estados, demonstrando que empresas que gerenciam pequenos quantitativos de 
postos de trabalho não se sustentam ao longo do tempo, logo vão à falência e, não 
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raro, são abandonadas pelos responsáveis/proprietários, que fogem de suas 
responsabilidades contratuais, deixando os empregados entregues ã própria sorte. 

Nesses casos, a Administração é obrigada a intervir no contrato e buscar soluções 

tendentes a minimizar os prejuízos a que os empregados ficam sujeitos, efetuando, 

por exemplo, o pagamento direto dos salários, dos benefícios e das obrigações 

patronais relativamente às questões trabalhistas e previdenciárias. 

Quando a Administração contrata determinada empresa com capacidades técnico-

operacional, profissional e econômico-financeira frágeis, o prejuízo social, econômico 

e administrativo é certo e enorme. E é justamente desses prejuízos que a 

Administração deseja esquivar-se mediante a aplicação, dentre outras regras, da 

exigência editalícia aqui debatida e defendida." 

Por fim, consta no ACÓRDÃO No 1.214/2013 — TCU — Plenário: ACORDAM os 

Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento que incorpore os seguintes aspectos ã IN/MP 2/2008: 

9.1.12 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, para a 

contratação de até 40 postos de trabalho, atestado comprovando que a contratada 

tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos e, para contratos de mais de 

40 (quarenta) postos, seja exigido um mínimo de 50%; 

9.1.13 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, a 

obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha 

executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado 

por período não inferior a 3 anos; 

O próprio Tribunal de Contas do Espirito Santo, exige o atestado operacional, pode-
se observar no Pregão Eletrônico no 006/2020: 

5 — QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1 — Para fins de qualificação técnica, deverá ser apresentado no mínimo, 1 
(um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove a aptidão da licitante para prestar serviço pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme o § 

40, do  art.  30, da Lei no 8.666/93. 
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5.1.1 — 0(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s), preferencialmente, em papel 
timbrado da empresa contratante, assinado por seu representante legal, 
discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada; 
Comissão de Pregão — CPP 

5.1.2 — 0(s) atestado(s) deverá(ão) contemplar a quantidade de pelo menos 
50% (cinquenta por cento) do quantitativo de pessoal previsto no Termo de 
Referencia — ANEXO 1; 

5.1.3 — 0 Pregoeiro poderá promover diligências para averiguar a veracidade 
das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue 
necessário, estando sujeita à inabilitação, o licitante que apresentar 
documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, 
além de incorrer nas sanções previstas na Lei no 8.666/1993. 

Registre-se, ainda, que o mercado tem aceitado com bastante tranquilidade as 
exigências fixadas, pois apesar do grande número de concorrentes e de 
desclassificações por não preencherem os requisitos, um número reduzido de 
empresas questionaram as qualificações exigidas. Desse modo, entende-se como 
razoáveis as qualificações atualmente adotadas, inclusive a que trata do quantitativo 
de postos." 

3. DA DECISÃO 

Por todo o exposto, CONHECEMOS da impugnação interposta pela empresa 
DIGITAL MONTAGEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS EIRELI, para no 
mérito julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo-se inalteradas todas as cláusulas do 
edital referente ao Pregão Eletrônico no 0007/2021. 

Ecoporanga-ES, 26 de abril de 2021. 

Lucas An unes de Sá 
Pregoeiro 
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