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04/05/2021 Locamail :: Pregão Eletrônico 00014/2021/PME/ES 

Assunto: Pregão Eletrônico 00014/2021/PME/ES 
'De viabrasengenharia <viabrasengenharia@viabras.com.br> 
Para: licitacao@ecoporanga.es.gov.br <licitacao@ecoporanga.es.gov.br> 
Cc: viabrasadm <viabrasadm@viabras.com.br> 
Data 03/05/2021 20:56 

À Pref. de Ecoporanga 

CPL - Com. Perm. de Licitação 
:.~ _J~1_ 

Pregão Eletrônico 00014/2021/PME/ES V~ •. .•... -_O_CJ...:_Qs .. ' J ( I 
A empresa VIABRÁS ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CN,pT:n~~·Jo:ç.38".-595t()O(:)+o~,t por 
intermédio de seu representante legal Elias Correia Maciel dos Santos, eng" civil, portador da Carteira de 
Identidade n° 878.845/ES e do CPF n° 009.718.156-07, vemos por meio desta fazer a lmpugnação do edital 
em referência, para que seja feito as devidas correções no edital em referência, conforme estabelece as 
normas estabelecidas na Lei Federal 8666/93 e normas vigentes do CRENCONFEA, e posteriormente 
remarcada nova data para o certame licitacional do PREGÃO ELETRÔNICO N°.: 0014/2021/PME/ES. SRP 
PROCESSO(S): 0690/2021 

Motivações: 

1- No edital item 119.3.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as exigências para qualificação técnica profissional 
não exige profissional técnico habilitado no sistema CRENCONFEA e que também não seja necessário 
apresentar atestados técnicos que comprove que o mesmo possui experiência na execução do objeto licitado, 
e sem também, solicitar que o mesmo seja engenheiro civil,arquiteto, do qual detém tal atribuição de 
responsabilidade técnica. 

2 - Diante do enunciado no edital, item 9.3.5.1. "Não há exigências de qualificação técnica para esta 
licitação". Neste caso, poderá a licitante apresentar qualquer função para figurar como responsável técnico, 
mesmo sem atribuição para tal e para representá-Ia como responsável técnico na execução do objeto licitado? 

O que prever o art. 30, parágrafos 1°, I, 3°, da Lei Federal 8666/93? 

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

§ 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: (Redação dada pela Lei nO 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 
de quantidades mínimas ou prazos máximos; 
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§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. 

Atenciosamente, 

Rtib'f.;;a Viabrás Engenharia ElRELI 

CNPJ 00.638.595/0001-05 

Elias Correia Maciel dos Santos 

EngO Civil- CREA ES 302326/D 

Representante Legal 
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Prefeitura de EcoporangaPrefeitura de Ecoporanga
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ANALISE DA IMPUGNAÇÃO

PROCESSO: 2887/2021 

REFERENCIA: Pregão Eletrônico no 00014/2021 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM, TRIPO SPT, PARA 
SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO”

RECORRENTE: VIABRÁS ENGENHARIA LTDA EPP

Trata-se a presente resposta à IMPUGNAÇÃO AO EDITAL supra, apresentada pela em-
presa VIABRÁS ENGENHARIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ 00.638.595/0001-05, cuja motivação é a inexistência de exigências de quali-
ficação técnica no instrumento convocatório.

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. 

É o relatório. 

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO

Preliminarmente, cumpre observar que nos moldes do Item 21 do Edital do Pregão 
Eletrônico 0014/2021, 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, bem como o Decre-
to Municipal nº º 7.234, de 24 de abril de 2020.

Considerando que a  impugnante encaminhou,  via  e-mail,  no dia  03/05/2021 às 
20h56min, ou seja: 02 dias e 12 horas da data prevista para a abertura das propos-
tas, a sua manifestação, portanto, INTEMPESTIVA.

2. DAS CONSIDERAÇÕES

Por ato de boa fé, e, em respeito ao questionamento, passo às decisões acerca da 
manifestação:

a) O instrumento de recurso de impugnação é intempestivo.

b) Conforme o item 21.5 do Edital do pregão Eletrônico nº 0014/2021, que diz: “Na 
forma do art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, a impugnação ao Edital poderá  
ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, sito à Rua  
Suelon Dias Mendonça, nº. 20 - Centro, Ecoporanga/ES, CEP: 29.850-000, devi-
damente assinada por representante legal indicando o número do Pregão e do  
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No  
mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do  
signatário para a representação da empresa licitante.”, portanto, não atende 
ao requisito.

c) Quanto ao conteúdo do questionamento, informo que a Lei de Licitações, no Art. 
30 indica que os requisitos de qualificação técnica é “limitado”, ou seja, não há 
obrigatoriedade de ser exigido na sessão, podendo, outrossim, ser exigido no ato de 
assinatura da ata de Registro de Preços ou do Contrato, dado a complexidade do 
objeto, portanto, um ato discricionário da Administração.

No caso em tela, fica a exigência a ser cumprida (conforme consta no Termo de Re-
ferência) no ato de assinatura da ata de Registro de Preços.

Como forma de assegurar serviço de qualidade, os serviços deverão ser executados 
nos moldes da NBR 8036/83, bem como a apresentação dos seguintes requisitos:

9.4.1. O relatório final deverá ser apresentado em papel timbrado da  
empresa e conter perfis individuais na escala 1:100 onde conste, no  
mínimo:

9.4.1.1 Nome e assinatura do engenheiro ou geólogo responsável pela  
classificação geológica e geotécnica;

9.4.1.10. A.R.T. de serviços de sondagem devidamente paga;

Quanto a qualificação técnica, é de fato exigida, conforme consta no Termo de Re-
ferência:

9.6. EQUIPES TÉCNICAS

9.6.1.  Deverá ser apresentada relação das  equipes  técnicas  para as  
funções indicadas nas respectivas áreas de atuação proposta, que de-
verá ser constituída de Engenheiros e Técnicos com experiência profis-
sional no gerenciamento e elaboração de serviços de Sondagem, confor-
me acervos averbados pela entidade de classe responsável (CREA).

9.6.2. As equipes técnicas a que se refere o item anterior será compos-
ta, no mínimo, de 1 (um) Engenheiro Civil Coordenador e 1 (um) Respon-
sável Técnico de Campo. Os membros da equipe técnica devem ter atri-
buições compatíveis com elaboração dos serviços conforme resoluções  
do Confea.

9.6.3. A empresa licitante deverá comprovar que os responsáveis técni-
cos apresentados para a execução dos serviços, tem vinculação perma-
nente ao seu quadro técnico e que estão devidamente habilitados para  
o serviço, objeto da licitação, sendo reconhecidos pelo CREA.

Assim, para cumprimento do disposto acima, a empresa vencedora, quando convo-
cada, deverá atender aos requisitos do subitem 9.6 do Termo de Referência.

3. DA DECISÃO

Por todo o exposto, a impugnação interposta não é reconhecida pela intempestivi-
dade e ao não atendimento dos requisitos de admissão (conforme subitem 21.5) 
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pela empresa VIABRÁS ENGENHARIA LTDA EPP, para no mérito julgá-la IMPROCEDEN-
TE, mantendo-se inalteradas todas as cláusulas do edital referente ao Pregão Ele-
trônico no 0014/2021.

Alencar Temponi da Silva
Pregoeiro
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