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Prezados Senhores.

Boa Tarde. 

Servimo-nos do presente conforme item 20.4 do Edital para apresentar impugnação em edital em epígrafe.

Sem mais para o momento, endereçamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Att.
   

Carlos de Oliveira
19 98167-7011
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ILMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE  

 
 
Ref.: Concorrência nº 09/2020 – Processo Adm: 673702/2020 

SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 53.188.322/0001-72, com sede na Alameda Mariana Prudente Corrêa, nº 363, 
Chácara Contendas, CEP: 13.273-291, Valinhos/SP, por seu representante legal que esta 
subscreve, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., nos termos do parágrafo 2°, 
artigo 41, da Lei nº 8.666/93, apresentar a presente  

IMPUGNAÇÃO 

aos termos do Edital em epígrafe, pelos fundamentos de fato e 
de direito a seguir expostos: 

I -  DOS FATOS 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE está 

pretendendo através da concorrência em epígrafe a “Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico, através de 
equipamentos de controle de velocidade, restrição veicular e de vídeo captura, no 
município de Várzea Grande para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande/MT.” 
 

No propósito de ingressar na disputa, esta impugnante tomou 
conhecimento dos termos do Edital de Convocação, nele entrevendo disposições que, a 
seu ver, mostram-se contrárias aos permissivos legais aplicáveis, com inegável prejuízo 
à competividade da disputa. 
 

Neste sentido, promove a presente medida, a fim de que o pleito 
licitatório seja reconduzido à legalidade. 

 
Senão vejamos: 
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II – DO DIREITO 
 

II.1) DA EXIGÊNCIA DE ATESTADO SEM RELEVANTE TÉCNICA E ECONÔMICA  
 

1. O item 7.7.1.2 exige dos licitantes a comprovação de capacidade dos seguintes 
serviços/equipamentos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
 

UNID 
 

QNTD. 
 

RELAVÂNCIA 
ECONÔMICA* 

1 
Locação, Instalação e operação de 
Equipamento Fixo de Controle de 
Velocidade - método não intrusivo  

Faixas  7 11,32% 

2 
Locação, Instalação e operação de 
Equipamento Fixo de Controle de 
Velocidade - método intrusivo 

Faixas  15 18,42% 

3 

Locação, Instalação e operação de 
Equipamento Fixo de Controle de 
Velocidade, tipo Barreira Eletrônica - 
método intrusivo  

Faixas  6 9,62% 

4 

Locação, Instalação e operação de 
Equipamento Fixo Híbrido com 
Registrador de Velocidade, Avanço 
Semafórico e Parada sobre a Faixa de 
pedestre - método intrusivo  

Faixas  34 22,45% 

5 

Locação, Instalação e operação de 
Equipamento Fixo Detector de Eixos, 
Massa Metálica, Rodagem Dupla 
(Piezo Elétrico) - método intrusivo 

Faixa 1 1,48% 

* Em relação ao valor estimado do edital. 
 

2. A falta de relevância econômica (Valor significativo) do item 5 acima, é flagrante 
não só comparada aos demais itens solicitados para comprovação de capacidade 
técnica, mas também quando comparado aos demais itens da planilha, visto que, 
serviços com % semelhante não foram exigidos comprovação de capacidade, nem tão 
pouco, itens com relevância muito maior, veja quadro exemplificativo abaixo: 
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3. O artigo 30, §2º da Lei 8.666/93, é taxativo ao exigir atestado apenas de parcelas de 
maior relevância: 

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

(...) 

a) quanto à capacitação técnico-profissional: 
comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data da licitação, profissional de nível 
superior 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; 

 (GRIFOS NOSSOS) 

4. O TCU em diversas oportunidades já se manifestou no sentido de que a 
comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes deve se restringir às 
parcelas de maior relevância: 

“1. Exigir-se comprovação de capacidade técnica para 
parcelas da obra que não se afiguram como sendo de 
relevância técnica e financeira, além de restringir a 
competitividade do certame, constitui-se clara afronta ao 
estabelecido pelo art. 30 da Lei 8.666/93 e vai de encontro 

ITEM VALOR ANUAL % DE RELEVÂNCIA
1.6 354.000,00 1,50%
1.7 R$ 198.000,00 0,84%
1.8 2.051.562,24 8,70%
1.9 1.620.002,38 6,87%
2.1 369.900,00 1,57%
2.2 217.590,72 0,92%
2.3 145.613,56 0,62%
2.4 120.834,00 0,51%
2.5 555.728,48 2,36%
2.6 341.240,00 1,45%
2.7 107.332,40 0,46%
2.8 538.850,00 2,28%
3.1 R$ 245.455,60 1,04%
3.2 512.040,01 2,17%
3.3 455.282,64 1,93%
3.4 794.984,00 3,37%

Painel de Mensagem Variável do Tipo Móvel
implantação - da central de operação de monitoramento

DESCRIÇÃO

Processamento de infrações, apoio, integração, estatística e atendimento ao Munícipe
impressão de AITs - Autos de Infrações e Suprimentos
materiais de escritório, e mobiliário em geral
Implantação de software para Dívida Ativa
Câmeras Tipo Panorâmica
câmeras tipo ptz

Radar portátil tipo pistola,
Talonário Eletrônico
câmeras de vídeo captura e notebook com sistema de georreferenciamento
Equipamento composto de câmera com software de laço detector virtual.
manutenção de controlador de velocidade do tipo radar fixo
adequação e reparos emergenciais da sinalização vertical, horizontal e recomposição de laços indutivos

Serviço de operação - do tipo OCR, IRC e OMR
manutenção de controlador de velocidade do tipo estático portátil (radar móvel)

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11309500/artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 
Alameda Mariana Prudente Correa, 363 Chacara Contendas  •  Cep: 13273-291  •  Valinhos / SP - Brasil 

Tel/Fax: 55 19 3869-8211  •  www.shempo.com 

ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 
(Acórdão 170/2007 – TCU – Plenário)” 

“a jurisprudência do TCU é pacífica e inequívoca no sentido 
de que a comprovação da capacidade técnico-operacional 
das licitantes deve se restringir às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado” 
(Acórdão 31/2013-Plenário, TC 005.410/2011-8, relator 
Ministro Aroldo Cedraz, 23.1.2013), 

5. Nesta esteira de pensamento, exigir comprovação de atestado de capacidade de
menor relevância econômica, ou seja, sem valor significativo em relação ao valor da
contratação é medida ilegal e restritiva.

6. Razão pela qual, é de rigor a retificação do item 7.7.1.2 do Edital para excluir a
exigência de comprovação de parcela que não representa maior relevância técnica e
econômica, ou seja, excluir a exigência de comprovação de capacidade técnica em
“Locação, Instalação e operação de Equipamento Fixo Detector de Eixos, Massa
Metálica, Rodagem Dupla (Piezo Elétrico) - método intrusivo”

III - DO PEDIDO 

7. Diante do acima exposto, e de forma a se evitar prejuízos aos licitantes e a própria
Administração Pública, requer seja retificado o Edital de Licitação, nos termos em que
se encontra, em razão das patentes ilegalidades apontadas nesta peça, nos termos do
artigo 49, da Lei nº 8.666/93.

Termos em que, pede deferimento. 

Valinhos-SP, 02 de setembro de 2020 

SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Murilo Trindade Costa 
RG: 43.569.328-1-SSP-SP 

CPF: 361.836.298-63 

. JíGL 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711282/inciso-xxi-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988



















