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A 

Senhora 
Ariana Almeida Gonzaga 

Pregoeira 

 

 
SESI SENAI/PB 

 Ref.: PREGÃO ON-LINE  Nº 73/2021 

Impugnação de Edital 

 
A empresa Apac Consultoria e Capacitação em Gestão Pública, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n. 42.014.635/0001-98, com sede na Av Cabo Branco, 

1780 – Cabo Branco– João Pessoa/PB, neste ato representada por sua representante 
legal Ana Priscila Alves de Queiroz, CPF n. 046.952.504-54, vem,  à presença de Vossa 

Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante    específica 
o que faz na conformidade seguinte: 

 
I – TEMPESTIVIDADE. 

 
A presente Impugnação peço que considerem tempestiva, uma vez que ocorre 

apenas no 5º dia útil de sua publicação e restando 6(seis) dias para a data marcada da 
presente licitação. 

 
II – FATOS. 

 
A subscrevente representa à empresa HBS Locação, que tem interesse em participar da 

licitação, conforme consta condições do Termo de  Referência anexo ao edital. 

 
Ao verificar o anexo II – Condições do certame, no item 4. Requisitos Complementares para 
Habilitação do serviço solicitado, conforme descrito: 

 
4. Requisitos complementares para habilitação 
a) Certidão de Licença Ambiental de operação expedida pelo órgão competente. 
b) Licença Sanitária emitida pelo órgão competente; 
 
c) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da 

empresa 
licitante, na atividade compatível com os trabalhos a serem executados; 
d) Certidão de registro do responsável técnico junto ao CREA; 
e) Declaração firmada pelo profissional técnico, atestando a concordância da inclusão de seu 
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nome como responsável técnico pelo objeto da licitação; 
f) Comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente da proponente, 

por meio da 
apresentação de cópia da CTPS (Carteira de Trabalho), e/ou por meio de contrato de 

prestação de serviços, cuja responsabilidade esteja expressa no mesmo, até a data da recepção 
dos envelopes, ou pelo contrato social, quando se tratar de sócio cotista ou diretor da empresa. 

g) Apresentar prova por instrumento contratual ou documento hábil equivalente de que os 
resíduos objeto desta licitação serão destinados em aterro sanitário. 

h) A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos 
relacionados no item 4 

do ANEXO II cópia autenticada. 
4.1 A não apresentação dos requisitos complementares da habilitação inabilitará o 

licitante.instalado, drive óptico DVD+RW dual layer, entrada de USB frontal e traseira, 

 
Conforme acima destacado em negrito, consideramos que os itens (c, d, 

e, f) estão sendo comparados aos serviços de engenharia, quando não o é. Por 
este motivo a presente licitação, pode ser deserta novamente, por exigir 
documentos que não correspondem a necessidade do serviço a ser realizado. 

Informo que a empresa possui larga experência no mercado de atuação 
e possui as exigências necessárias de licenças ambientais e sanitárias dos órgãos 
competentes de seu estado – PB. 

 

Cito: 
Qual documentos realmente necessários... 

 

A fim de garantir o que preza o princípio da eficiência, eficácia e ser 
plenamente efetivo, solicito que possam comprovar através de outros editais 
compatíveis no qual não fazem exigências de CREA e demais partes citadas e 
assim possa ser considerada essas alterações para evitar prejuízos a este 
respeitado órgão. 
 

Apesar de não ser regido pela Lei 8.666/93, peço que considerem o Art 
30. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; (itens a e b 

corretamente exigidos no item 4 do Anexo II do referido edital) 
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 
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trabalhos; (exigência no atestado de capacidade técnica) 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso. 

 

III – PEDIDOS. 
 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 
procedente, com efeito de serem retiradas as exigências complementares aqui 

anteriormente citadas, em seu anexo II – quando exigem CREA (item 4 – letras c, 

d, e, f) e em outro local que conste em Edital. 
 

Requer ainda possível republicação do Edital, excluindo as exigências aqui 

pleiteadas, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme estatudo 
SESI/SENAI. 

 
Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

João Pessoa/PB, 25 de Agosto de 2021. 

 

 
Ana Priscila Alves de Queiroz 

Analista de Licitação 

Apaq Consultoria e Capacitação Empresarial LTDA 
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