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Belo Horizonte, 28 de maio de 2019 
 
 
Ao Pregoeiro da Universidade Federal de São João Del Rey 
Aos cuidados do Setor de Compras e Licitações 

 
Pregão Eletrônico Nº. 028/2019 
Processo Nº. 23122.008443/2018-03 
 
 
 
Assunto: Pedido de Esclarecimentos c/c Pedido de Impugnação ao Edital 
  
 
 
 
 
 
 Tendo em vista inconsistências encontradas entre no Edital e seus 
Anexos, e diante do interesse em participar do referido pregão eletrônico, 
solicitamos neste momento, esclarecimento quanto ao seguinte ponto: 
        
 Prevê o Edital Item 8.9 – Qualificação Técnica, sub item 8.9.1 e 8.9.2 
in verbis: 
 

8.9 - Qualificação Técnica:  

8.9.1 - Comprovante de registro da Contratada junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA). No caso de a Contratada possuir CREA de outra 

localidade, deverá apresentar visto do CREA-MG, previamente à contratação, em sua plena 

validade, com indicação do objeto social compatível com o presente termo de referência, de 

acordo com disposto no Inciso I do Art. 30 da Lei nº 8.666/93; 

 

8.9.2 - 01 ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente identificadas, em nome da licitante, relativos à 

execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, atestando a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 

de elevadores na quantidade mínima de 25% do objeto desta contratação (Súmula 

263/2011-TCU), ou seja, 07 (sete) elevadores, em uma mesma edificação ou em edificações 

diferentes, de forma simultânea, durante o prazo mínimo de 03 (três) anos.(Grifamos) 

 

 
 



WB MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA - ME 

Avenida Bernardo de Vasconcelos, 811, Santa Cruz, Belo Horizonte – Minas Gerais.  

Cita ainda o Edital, em seu item 8.9.2, a Súmula 263/2011 do TCU, e 
a referida Súmula, ordem ampliadora de participação, assim prevê:  

 

SÚMULA Nº 263/2011 

 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos 

mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência 

guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

Fundamento Legal 

- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI; 

- Lei nº 8.666/1993, art. 30. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

XXI - 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 as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o 

qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. 

 

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

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

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; 

[...] 

§ 1º 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 



WB MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA - ME 

Avenida Bernardo de Vasconcelos, 811, Santa Cruz, Belo Horizonte – Minas Gerais.  

objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei 

nº 8.883, de 1994)  

§ 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. 
 

 
 Senhor Pregoeiro, “concessa maxima vênia”, inexiste qualquer 
previsão legal, ou na súmula do TCU, para a exigência contida no item 
8.9.2, onde se comprove a prestação de serviços durante o prazo mínimo 
de 03 (três) anos.  
 
 Estamos diante de uma exigência absurda, ilegal e limitadora de 
nossa participação. 
 
 Qual a justificativa da comprovação de prestação de serviços durante 
um prazo mínimo de 36 meses, se este contrato de prestação de serviços é 
de apenas 12 meses (item 14.4 do Edital). 
 
 Ainda que, apenas para argumentar absurdamente falando, caso seja 
prorrogado dentro dos limites máximos legais, 5 anos, ainda assim estaria 
irregular tal exigência habilitatória uma vez que contraria a Súmula 
263/2011 do TCU acostada ao Edital. 
 
 Pela interpretação da Súmula citada o máximo que poder-se-ia exigir,  
guardando a devida proporção com a dimensão e a complexidade do objeto 
a ser executado seria de 25% do objeto desta contratação.  
 
 Ora, 25% de 12 meses, prazo da contratação prevista no Edital, são 
03 meses. 
 
 Ainda que prorrogável o contrato, ao prazo máximo legal de 5 anos 
(60 meses), 25% seriam 15 meses, um ano e três meses. 
 
  Logo, vislumbra que tal exigência é ilegal, restritiva e por que não 
dizer, direciona ou favorece este ou aquele licitante em detrimento de 
outros. 
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 Onde está a busca da melhor proposta para a Administração? 
 
 Quero crer que ouve um equívoco e que pode ser facilmente resolvido 
através deste esclarecimento, dispensando nova abertura de prazos, já que 
este esclarecimento amplia a disputa e não altera, na essência, as normas 
previstas no Edital. 
 
 Porém, em não sendo acatado nosso pedido, não resta outra sorte ao 
Pregão Eletrônico 28/2019 senão sua impugnação, neste mesmo momento, 
pelos motivos já elencados.  
 
 Assim, ao final solicitamos esclarecimento quanto a esta possibilidade 
de retificação do Edital no item 9.2, onde se passe a ler:  

 

8.9.2 - 01 ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente identificadas, em nome da licitante, relativos à 

execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, atestando a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 

de elevadores na quantidade mínima de 25% do objeto desta contratação (Súmula 

263/2011-TCU), ou seja, 07 (sete) elevadores, em uma mesma edificação ou em edificações 

diferentes, de forma simultânea, durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses. 

 

Diante do exposto aguardamos esclarecimentos, em tese, apenas 
para o seguinte: Será permitida a participação do certame licitatório desta 
empresa, do ramo, que atende todas as demais exigências licitatórias, 
porém com comprovação, nas quantidades exigidas, durante o prazo 
mínimo de 12 meses? 

 Em caso negativo à resposta acima, que este pedido seja 
convertido em IMPUGNAÇÃO AO EDITAL ante a ilegalidade já 
apontada.  

Pela atenção dispensada agradeço antecipadamente. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Wellington dos Santos Corrêa 
CPF 014.589.556-48 

 


