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Processo n.80414/2012 - Infraestrutura 

Assunto: Impugnação ao edital interposta pela empresa SANEPAVI – 

Saneamento e Pavimentação e empresa Hecoservice Construções e 

Saneamento Ltda.   

 

1. DAS IMPUGNAÇÕES. 

 

A empresa SANEPAVI – Saneamento e Pavimentação impugna o 

edital, aduzindo, em resumo, que: 

i. O descumprindo ao artigo 21 inciso II da Lei n.8.666/93, 

diante da ausência de publicação do aviso de licitação no 

Diário Oficial do Estado, 

ii. A inobservância ao art.27 incisos II e III, ante a exigência 

discriminatória de apresentação da Certidão Negativa de 

Tributos e da Certidão Negativa da Dívida Ativa do 

Município de Várzea Grande às licitantes cujo domicílio ou 

sede das empresas se encontram em outro município; 

iii. A exigência contida no item 8.5.1., letra c 2, qualificação 

técnica, se encontra em dissonância com os arts. 27 a 31, 

tendo em vista que, a seu ver, é indevida a exigência de 

anexação de cópia autenticada de guia de recolhimento do 

FGTS e informações à Previdência Social do Engenheiro 

Técnico, pois tal documento deverá se restringir à empresa 

e não aos trabalhadores de forma individual; 

iv. Houve duplicidade de exigência no item 8.4.2. e 8.4.4. ao 

estabelecer como qualificação econômico financeira o 
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recolhimento de garantia de participação e o capital social, 

sem conter a previsão de capital social de 10%. 

v. A exigência de quantitativos mínimos de atestados como 

meio de comprovação de serviços compatíveis em 

características e quantidades com o objeto da licitação, 

contida no item 8.5.1, letra c 6, contrariou o estabelecido 

no artigo 30 §1º inciso I da Lei n.8.666/93, pois a 

legislação em comento veda o estabelecimento de 

quantidades mínimas. 

vi. De igual forma, o artigo 30 veda ao Administrador o 

estabelecimento de cláusula no edital impeditiva de 

somatório de atestados para fins de comprovação de 

qualificação técnica. 

Em considerações finais, a impugnante argumenta que houve 

ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade, em face às restrições 

impostas aos licitantes no instrumento convocatório. 

Desse modo, requereu: 

1. A retificação dos pontos atacados, postulando pela anulação 

do procedimento; 

2. A reabertura de novos prazos, após a readequação do edital; 

3. Na hipótese de não acolhimento, a remessa dos autos à 

autoridade superior. 

De outro lado, em 29-03-2012, a empresa HECOSERVICE 

Construções e Saneamento Ltda., CNPJ n.06.928.948/0001-98, impugna o 

edital, referente aos itens 8.2.3. – Capacidade Técnica - na descrição de 

quantitativos mínimos e Item 8.5.2., onde não serão aceitos o somatório de 

quantidades do atestado, conforme arts. 30 a 32 da Lei n.8.666/93. 
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 É o que merece relato. Passo a análise e decisão.  

Recebo as impugnações porque tempestiva. 

 

IMPUGNAÇÃO DA SANEPAVI 

 

1) O descumprindo ao artigo 21 inciso II da Lei n.8.666/93, 

diante da ausência de publicação do aviso de licitação no 

Diário Oficial do Estado: 

 

Da análise destes autos, verifica-se, que a Coordenadoria de 

Licitação certificou a publicação do aviso de licitação nos seguintes jornais: a) 

Diário Oficial da União – DOU, datado de 29-02-2012, página 252/253; b) 

Diário de Cuiabá, datado de 01-03-2012, Classidiário F5; c) Jornal Oficial 

Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, datado de 01-03-2012, fls.138/139. 

Verifica-se ainda, que de fato, o aviso desta licitação não foi 

publicado na Imprensa Oficial do Estado – IOMAT, tendo em vista a existência 

de débito desta municipalidade com a imprensa oficial. 

Desse modo, s.m.j., comungo do entendimento do Sr. Prefeito 

quanto à suspensão da licitação, a fim de que seja quitado o débito e 

republicado o edital da Concorrência na imprensa oficial do Estado, em 

cumprimento ao artigo 21 inciso II da Lei n.8.666/93. 

 

2) Inobservância ao art.27 incisos II e III, ante a exigência 

discriminatória de apresentação da Certidão Negativa de 

Tributos e da Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município 

de Várzea Grande às licitantes, cujos domicílios ou sedes das 

empresas que se encontram em outro município. 
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Como visto, dispõe os itens 8.3.8 e 8.3.10 do edital que  

 

 

Várzea Grande-MT., 10 de maio de 2012. 

 

 

 

 

SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES 

Prefeito 


