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Em resposta ao pedido dê impugnação da êmpresa CONSTRUTORA ALIVEIDA

LTDA, referênte à.Ooncorrência 01i2015,. manifesta-se esta Comissáo nos termos que

seguem:

A empresa impugnantê afirma em seu requesto que a exigência contida à alínea "k"'

do subitêm OUALIFICAÇÃO TÉcNlcA, itêm IV do edital, exorbita os limites impostos pêla

Lei 8.666/93 e, para sedimentar sêu argumento, bolaciona a lêgislaçáo vigente.

No que diz rêspêito a êxigência do subitem QUALIFICAÇÃO TÉcNlCA do edital, a

Administraçáo nada mais Íez do que levar em cohsideraçáo a já conhecida recomendação

da Corte de Contas no sentido de que :

, Súmula 263/2011 do TCU:

. Para a comprovaaão da caD?cídade técníco-oleracional

oarcetas de maíor relevâncía e valór signíficatÍvo do obieto a

ser contratado. é leqal a exíqênbia de comprovacáo da

e\ecucáo de quantitalivos minimos em obras ou servicos com

caracterí§,ticas semel h antes. devendo essa exiqê ncia qu ardar

. proporÇão com a dimensão e a complexidade do obieto a ser

. execulado.

Encaminhamos a impugnação da êmpresa CONSTRUToRAALMEIDA LTDA ao setor

de engenharia deste .instituto, ao qual sê pronuncíou com ã nota técnica no' 134-

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNACAO DE EDITAL

Almeidâ Ltda, onde se quêstiona a
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exigência contida na alÍneâ "k"' do. subitem QUALIFICAÇÀO TÉcNlcA, itêm lV do edital,

informamos que houve um êquivoco. Portanto o mesmo dêverá ser DESCONSIDERADO.

Náo obstante, tal exigência, exemplificada, êncontra ainda consonânciâ com

regramento dâ legislação em vigor amplamente defendido pelo TCU. o de que as regras do

certame, resguardada a lêgalidade a ser perseguida pela Administração Pública, deve

sempre objêtivar a busca pela ampliação da disputa. Nêste sêntido:

Acórdão n.' 2297/201z-Plenário, TC-01 6.235/2012-6

A verificaçâo de que determrnado atestado de habilitaçâo técnica

. é hábil para comprovar efetivamente a cápac'àade de licitante

. paÍa executar o objeto pretendido, a despeito de tal atêstâdo náo

se ajustar rigorosamente às especificaçôes do êdital, justifica sua

aceitaçáo pela Adminisiraçáo.

Assim, dê acordo com a-nota técnicâ no 134-DINFRA,/PRODIN/IFAM/2015, esta

entidade dê licitaçáo resolvê ACATAR a impugnação da empresa CONSTRUTORA

ALMEIDA LTDA, por êntender que a exigência contidâ na alíneâ "k"' do subitem

OUaltrrcaçÃo TÉCNICA, itêm,.lv do edital não rêprêsenta PARCELA RELEVANTE, por

aprêsêntar pouca complexidade técnica e valor econômico irrisório em relação ao valor total

contrâtado. Dessa forma, será publicâda uma errata e maniemos a data do certame para o

dia 30/0972015 as Og:Oo(novê) horas, por entênder quê a modificaçâo não altera em nadâ â

formulaçáo das propostas pelos licitantês.

l\4anaus, '15 désetembro de 2015

MARIVALDO DA CRUZ SOARE
Presidênte da CGL lFAl\,l

MATEUS ALMEID
.Membro Membro


