
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO REFERENTE A EXCEÇO DE EXIGENCIA NO EDITAL DE 

LICITAÇÃO Nº 07/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23282.003513/2022-72. 

REALIZADO PELA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 

 

Warley Braytner Sales da Cunha, CPF 027.995.643-64 – domiciliado na rua Professor 

Álvaro Ferreira, 350 Monte Castelo – Teresina PI, vem por meio deste pedido, e 

embasado pelo princípio do julgamento objetivo e pelo princípio da legalidade, propor 

pedido de impugnação referente ao item 9.11 e subitem 9.11.2.1 e 9.11.2.2 deste edital. 

 

O pedido se dar através do §1° do art. 41 da Lei 8.666/93 onde a confere legitimidade 

para qualquer cidadão impugnar o edital quando detectar qualquer irregularidade. 

 

Sr. Pregoeiro, o objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de serviços comuns de engenharia necessários à manutenção preventiva 

e corretiva, instalação e desinstalação de equipamentos de climatização e refrigeração, 

incluindo ares condicionados, geladeiras, frigobares, freezers de uso comum e 

bebedouros. A segunda parte do objeto da licitação fala do regime de como essa 

contratação se fará. Ou seja, mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra, com fornecimento de materiais, peças e componentes, na Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de 

Redenção e Acarape, no Ceará. 

 

A segunda parte do texto onde se refere o objeto da licitação esta ligado ao meio de 

execução do contrato. Já a primeira parte se refere o objeto de fato da licitação pública.   

 

É de claro entendimento a exigência quanto a capacidade técnica da empresa, exigida 

pela lei das contratações publicas em no inciso II do art. 27 da lei 8.666/93 e é de perfeito 

entendimento quanto a preocupação do órgão quanto as exigências feitas em seu edital 

de licitação.  

Mas quando essas exigências exalam as barreiras da competitividade ao ponto de tirar 

direitos das empresas de concorrer ao procedimento licitatório, cabe a impugnação. A 

legitimidade dessas exigências é apenas para a execução do serviço, ou se essas 

exigências são colocadas no edital de licitação apenas para criar dificuldades e ferir o 

procedimento quanto a competitividade do certame além de diversos princípios que 

norteia as contratações públicas.  

O item a seguir traz as seguintes exigências; 

9.11.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação 

de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra 

ou serviço de engenharia, compatível em características, 



quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo  

o objeto da licitação, devendo ser atendido, pelo menos, 01 (um) 

dos requisitos abaixo: 

9.11.2.1. Serviços de terceirização de mão de obra com 

disponibilização de, no mínimo, 03 (três)postos de trabalho, 

incluindo o fornecimento de materiais, peças e/ou 

componentes; 

9.11.2.2. Serviços de manutenção em equipamentos de 

climatização/refrigeração em sistemas com, no mínimo, 220 

(duzentos e vinte) equipamentos e/ou com capacidade de 

refrigeração de 450 TR. 

 

A exigência feita pelo item 9.11.2.1 deturpa totalmente o objeto desta licitação e 

restringe de modo grosseiro boa parte das empresas que atuam no ramo de 

refrigeração.  

O objeto deste certamente são os serviços comuns de engenharia necessários à 

manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de equipamentos de 

climatização e refrigeração, incluindo ares condicionados, geladeiras, frigobares, 

freezers de uso comum e bebedouros. A exigência feita pelo edital de licitação deturpa 

totalmente o objeto da contratação. Além de restringir a competitividade e beneficiando 

uma parcela pequena de empresas que detém esse tipo de documento.  

O objeto da contratação independe do modo pelo qual a contratação será realizada. A 

exigência tipificada em edital é apenas clausula de barreira a competitividade do 

certame.  

 

A exigência feita pelo item 9.11.2.2 é ilegal e abusiva. A ilegalidade da exigência se dá 

pelo entendimento do informativo Nº 104 do TCU. Onde diz que; 

“É ilícita a exigência de número mínimo de atestados de 

capacidade técnica, assim como a fixação de quantitativo 

mínimo nesses atestados superiores a 50% dos quantitativos 

dos bens ou serviços pretendidos”  

 

Pelas argumentações expostas e respeitando os princípios da legalidade e 

competitividade, PEÇO A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL pelos vícios alegados acima.  

 

Aguardo referimento. 

 

Warley Braytner Sales da Cunha 

Analista de Licitação 

027.995.643-64 
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