
SENHOR FÁBIO CASTELO BRANCO, PREGOEIRO DA COMPANHIA DE

DESENVOI.ViMENTO HABnACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB)

Concorrência n. 007/2018

Execução da obra de 01(uma) Unidade Básica de Saúde para 07 equipes, localizada

no empreendimento Parque do Riacho, na quadra QS 09 Conjunto 01 Lote 01,
Riacho Fundo ll

RECEBloo NO PRO'rocoLO
CODHAB
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Rubrica Mata cuja

DAN HEBERT ENGENHARIA S.A., pessoa jurídica de direito

privado, CNPJ 36.772.051/0001-89, com sede na Rua 1145, n. 204, Setor Marista,
CEP 74.180-220, Goiânia-GO, e-mail: d1le@danhebert.com.br, vem
tempestivamentel à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 41 , $

2',2 da Lei n. 8.666/93, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 007/2018

publicado pela CODHAB, cuja sessão pública para entrega e abertura dos envelopes

está agendada para 29.6.2018. às 10h15

1 - SÍNTESE DA IMPUGNACÃO

1. 0 Edital de Concorrência n. 007/2018 foi publicado pela

CODHAB com o objetivo de contratar, pelo menor preço, mediante o regime de
empreitada por preço global, empresa para a execução da obra de 01(uma) Unidade

Básica de Saúde para 07 equipes, localizada no empreendimento Parque do Riacho,

na quadra QS 09 Conjunto 01 Lote 01 , Riacho Fundo ll

2 Dentre as condições de participação previstas no Edital, verifica

De acordo com o item 28.1, o Edital poderá ser Impugnado até 5(cincos dias úteis antes da abertura da sessão pública. A

sessão ocorrerá err 29.6.2018(sexta-feira), logo, a data limite para a apresentação desta impugnação é 22.6.2018(sexta-
feira). Tempestiva, portanto, a presente impugnação

2 $ 2' Decaíra do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o lícitante que nãc o fizer até
o segundo dia útil aue anteceder a abertura do , a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou

rregularidades que viciariam esse edital. hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (oritou-?fj: [
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se o impedimento de participação de empresa que esteja temporariamente suspensa

de licitação ou contratar com a Administração Pública direta ou indireta em qualquer
âmbito e instância. Assim dispõe o subitem 2.5.2, in vero/s:

2.5. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou

participar do contrato dela decorrente:

2.5.2. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de

licitação ou de contratar com a Administração, em qualquer órgão ou entidade,

seja federal, estadual, distrital ou municipal. da Administração Pública direta

ou indireta. (Parecer n' 202/201 1 - PROCAD/PGDFI

[...]

3. Ocorre, todavia, que a disposição editalícia acima transcrita

extrapola os limites legais, nomeadamente a regra contida no artigo 87, 111, da Lei n.

8.666/931 no artigo 5', $ 2', 1 e lli e no artigo 6', $ 2', ambos do Decreto distrital n.
26.851/2006, segundo as quais a suspensão temporária se restringe única e tão

somente ao órgão da Administração que tenha imposto essa sanção5

4. Além disso, o item do Edital acima transcrito vai de encontro ao

entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como à jurisprudência
consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Contas do

Distrito Federal (TCDF).

5. Assim, a presente impugnação se justifica como meio de garantir

a legalidade do certame e, por conseguinte, evitar a limitação desarrazoada da
Conco rrência

MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A ALTERAÇÃO DQÇEB!:êME

6. O tema da suspensão temporária de participação em licitação e

o impedimento de contratar com a Administração está contido no artigo 87, 111, da Lei
n. 8.666/93. E válido conferir a redação literal desse dispositivo:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções

111 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar ÇQn] g Administração, por prazo não superior a 2 Idoisl anosl

[...]

7. Existia certa controvérsia a respeito da interpretação do trecho

em destaque. Para alguns juristas e doutrinadores, a palavra "Administração" deve
ser entendida restritivamente, de maneira que a suspensão estaria circunscrita

apenas ao órgão ou entidade aplicador da penalidade. Já para outros, o termo teria B
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acepção mais ampla, englobando todos os órgãos e entidades da Administração
Pública.

8. A divergência não subsiste à interpretação sistemática da Lei n

8.666/93, a qual orienta o intérprete acerca da maneira correta de se ler o termo
'Administração". Os incisos XI e Xll do artigo 6' trazem a gs!!nlçãg..IÊsa! e a
extensão dos termos "Administração Pública" e "Administração", respectivamente.
Confira-se

Art. 6' Para os fins desta Lei, considera-se

XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as

entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder

público e das fundações por ele instituídas ou mantidasl

Xll - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a

Administração Pública opera e atua concretamente

[...]

9. Observe-se que a própria Lei enterra qualquer discussão sobre

o assunto, uma vez que determina que preconiza que o termo "Administração" tem

abrangência menor que "Administração Pública". Nesse sentido, o doutrinador Jessé
Torres Pereiras leciona que

A distinção, para os fins de aplicação desta lei, entre Administração e

Administração Pública encontra importantes aplicações. Ilustre-se com a

intrincada questão de estabelecer-se a extensão das penalidades de

suspensão e de declaração de inidoneldade. ambas acarretando a supressão

temporária do direito de participar de licitações e de contratar. Tratando-se de

suspensão, a supressão se dá em face da Administraçãol na hipótese de

inidoneidade, o cumprimento da punição é em face da Administração Público

10. Veja-se, ademais, que o artigo 87 da Lei n. 8.666/93 prevê uma

gradação de pena!!dêdSg, da menos grave para a mais grave. O legislador

entendeu que a suspensão temporária é ngngg grave que a declaração de
inidoneidade

11. Por esse motivo, a suspensão temporária abrange o órgão

aplicador da sanção, ao passo que a declaração de inidoneidade se estende a todos
os demais órgãos e entidades da Administração Pública. Basta ler os incisos do

artigo 87 para verificar a intenção do legislador:

3 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comenfádos à Leí das Licitações e confrafações da /qdmlnfsfração Púó/lca. 7. ed. Rio
de Janeiro: Editora Renovar, 2007. p. 125. .1}
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Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções

advertências

11 - multa, na forma prevista no instrumento convocatória ou no contratos

111 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a ADMINISTRAÇÃO, por prazo não superior a 2 jdoisl anos;

IV - dg;laracão de inidoneidade para licitar ou contratar com a

APMJNj$!RAÇÃO PtIBLICA enquanto perduraram os motivos determinantes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incisa anterior. IGrifou-se)

12 Nesse sentido é o entendimento do STF

DECISÃO: vistos; etc. Trata-se de recurso extraordinário, interposto com

suporte na alínea "a" do inciso 111 do art. 102 da Constituição Republicana.

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Acórdão

assim ementado IHs. 305): "MANDADO DE SEGURANÇA

CONSTITUCIONAL E ADM[NISTRATFVO - LICITAÇÃO - PREGÕES

HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DOS CONTRATOS - POSTERIOR

DECORAÇÃO DE INIDONEIDADE POR PARTE DE ENTE FEDERADO

DIVERSO PRINCÍPIO FEDERATIVO - AUTONOM[A - AUSÊNCIA DE

PREVISÃO LEGISUTIVA PARA A RECEPÇÃO DA RESTRIÇÃO

NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DIREITO

LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO - CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO

DA SEGURANÇA.

do jyjgamento e ê gd

à emoresa vencedora. com conseaüente assinatura dos contratos,

descabe a alegação de nulidade sob o argumento de impg$!çãQ de

sanção cadastral gplicad4.BQ$teriormente, por Estado-membro d verso

d

g

Estado-membro interferir nesta autonomia. Somente se existente

legislaçãoJoc

outra unidade da federação, poder-se-ia falar em extensão da re$!rlçã9

cadastral aplicada no Distrito Federg!. De todo modo, mesmo que fosse

possível estender o impedimento aplicado em Ente Federado diverso, a

ínvalidação da licitação por motivo de ilegalidade deveria ser precedida do
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competente processo legal. respeitado o direito de defesa da empresa licitante

que venceu o certame. Ausente a demonstração do direito líquido e certo,

impõe-se a confirmação da sentença que denegou a segurança." 2. Pois bem.

a parte recorrente alega ofensa ao capuz e incisa XXI do art. 37 da Magna

Carta de 1988. 3. A seu turno. a Procuradoria-Geral da República, em parecer

da lavra do Subprocurador-Geral Wagner de Castro Mathias Netto, opina pelo

não-conhecimento do recurso. 4. Tenho que a insurgência não merece

acolhida. Isso porque entendimento diverso do aditado pela instância

judicante de origem exigiria o reexame da legislação Infraconstituciona

pertinente (Lei 8.666/1 9931 e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos

autos (Súmula 270/STFI. Providências vedadas neste momento processual. j:

Reproduzo. plrê

do acórdão recorrido (fls. 313-316): "A Lei n. 8.666/9} ÊJ!!!nyçlQ$ê..Ê

dispões em seus artjg

orém, não há deter

obrigatoriedade de !e

temporária ou imp9

membro estranho à

do ç

iâFã a aplicaçêg d

menciona Lei. descabeDd

gnlplç$g licitante contratada. 1...1 Enfim, há um terceiro obstáculo à

procedência da pretensão da empresa impetrante, como se vislumbra pelo

minucioso relato dos fatos, quando da realização dos Leilões Presenciais

03/2006 e 06/2006, a empresa lltisconsorte não cumpria qualquer penalidade.

nem mesmo na data da assinatura dos contratos de prestação de serviços

l05/05/20061 havia qualquer mácula a contestar a sua idoneidade, ainda que

em outro Estado da Federação. Isto porque a declaração de inldoneidade ora

apreciada, emitida pela PMDF, somente foi publicada em 31/05/2006." Ante o

exposto, e frente ao caput do art. 557 do CPC e ao $ 1' do art. 21 do RI/STF,

nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 201 1
Ministro AYRES BRITTO Relator

IRE 639144. Relator(aj: Min. AYRES BRITTO. julgado em 30/05/2011,

publicado em DJe-l 1 1 DIVULG 09/06/201 1 PUBLIC 1 0/06/201 1)

13. Sob essa ótica, a suspensão temporária nêg possui âglbjtade f
aplicação nacj9Dê!. Conforme o entendimento do STF acima transcrito, um licitante \

que sofreu a aplicação dessa penalidade em determinado Estado da Federação não

pode ser impedido de participar em certame licitatório em Estado diverso por causa KI

dessa sanção. .y

tf)
8

g
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1 4. No presente caso, !Dgx ste lei no Distrito Federal que recepcione

a penalidade de suspensão temporária aplicada em outro Estado da Federação

1 5. Em realidade, o Decreto distrital n. 26.851/2006 -- que regula a

aplicação de sanções administrativas da Lei n. 8.666/1 993 e da Lei do Pregão (Lei

n. l0.520/2002) -- !gg111ngg a imposição de penalidades ao âmbito do Distrito
Federa l .

1 6. Pela leitura do artigo 5o, $ 2', 1 e lli e do artigo 6', $ 2o, do referido

Decreto, extrai-se que somente a sanção de declara
estende a todos os órgãos dq Adln!!!is!!a EÚbliça. A suspensão temporária limita-

se à Administração Pública do Distrito Federal

17. Cona ra-se

Art. 5' A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor

de participar de licitações e de contratar com a Ad!!!!n!$!!içãe, e, se

aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o

registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do

Distrito Federal, instituído pelo Decreto n' 25.966, de 23 de junho de 2005, e

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo

com os prazos a seguir:

$ 2'
Distrito Federal

se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na

hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento

icitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão

da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de

Preços, implicará na suspensão, por igual período, pçlante todos os

órgãos/entidades subordi

1999, e alterações posteriore$1

11 - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou

participante do Sistema de Registro de Preços. na hipótese do

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato,

implicará na suspensão perante o órgão sancionador

[...]

Art. 6' A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado

ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados

na instrução processual.
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$ 2' A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no

Diário Oficial do Distrito Federal. e seus efeitos serão extensivos a todos

os érgõ9$

Pi$tritp Eçdçrql: ç à Administração Púb ica, consoante dispõe o art. 87,

IV, da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993."

[...]

18. O tema foi exaustivamente debatido no âmbito do TCU. A

jurisprudência do Tribunal converge no sentido de admitir a interpretação restrita do

artigo 87, 111, da Lei n. 8.666/93. Confira-se

REPRESENTAÇÃO DE LICITANTE. EXCLUSÃO DE LICITAÇÃO POR

SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO. LIMITES DA PENALIDADE DO ART. 87. INCISO 111, DA

LE[ N. 8.666/1 993. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTE

DO PLENÁRIO.

impedimento de contratar ç

incisQJ ll

ao órgão QU entidade que a aplicou. ITCU. Acórdão 1064/2013. Segunda

Câmara. Rel. Min. Marcos Bemquerer. Data da sessão: 1 2.3.201 3). IGrífou-sel

REPRESENTAÇÃO DE LICITANTE. EXCLUSÃO DE LICITAÇÃO POR

[MPEDIMENTO/SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR

COM A ADMINISTRAÇÃO. CONHECIMENTO. ÇIMITES DA PENALIDADE

DO ART. 87. III. DA LEI 8.666/93. PROCEDÊNCIA DA REIBE$ENIAÇAQ

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão

Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em

9.1 . nos termos do art. 237, VII. do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art

1 13, $ 1', da Lei n' 8.666/93. conhecer da Representação para, no mérito.

considera-la procedentes

9.2. de

efetuadas com recyr$Q

111 do art. 8Z.lll.

órgão ou entidade contrgtê111g

9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o

fundamentam, à representante e à Prefeitura Municipal de Cambé/PR. ITCU.

Acórdão 3243/2013. Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguçar. Data da sessão:

28.11 .20121. (Grifou-sel

[...]

$
I'K

D)

}'
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REPRESENTAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA

CONDUÇÃO DA CONCORRÊNCIA 1/2015. LICITAÇÃO CUSTEADA COM

RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS POR ME[O DE TERMO DE

COMPROMISSO. OITIVA. ARGUMENTOS APRESENTADOS

NSUFICIENTES PARA DESCARACTERIZAR A INABILITAÇAO INDEVIDA

DO AUTOR DA REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A ANULAÇÃO DO ATO QUE INABILITOU A

LICITANTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DE CIÊNCIA À PREFEITURA SOBRE

AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA

CORRETIVA ESTABELEC[DA E SOBRE A JURISPRUDENCIA DO TCU

ACERCA DA EXTENCÂO DA PENALIDADE DO ARTIGO 87, !NCISO 111, DA

LEI 8.666/1993

9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT que

9.3.2. a jurisprudência deste Tribunal tem se sedimentado no sentido de

aue a penalidade de suspensão temporária e de impedia

contratar prevista no artigo 87. incisa 111, da Lei 8.666/1993 incide somente

em relação ao órgão ou à entidade contratante, a exemplo do&Açórdão$

1:241/2Q12: 1:439/2012 e 1.064/2013. todos do Plenário. (TCU. Acórdão

2962/201 5. Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler. Data da sessão: 1 8.1 1 .201 5)

IGrifou-sel

[...]

[...]

lento den

FIEPRESENTAÇÃO. P]]VIPA$ $QBRE A ABRANGÊNCIA OAS
PENALIDADES CONTIDAS NO ART. 87 DA LEI 8.666r1993 E NO ART. 7'

DA LE! I0.520/2002. CONHECIMENTO. QUESTÃO PACIFICADA NA

JURISPRUDÊNCIA DO TCU. FALTA DE CLAREZA DO EDITAL

INSUF[CIENTE PARA MACULAR O CERTAME. FALHA FORMAL. C]ENCIA

À ENTIDADE. EMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECORAÇÃO.

CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO

8. No meu entender, a Leí l0.520/2002 criou mais uma sanção que pode

integrar-se às previstas na Lei 8.666/1 993. Se pode haver integração, não há

antinomia. A meu ver, o impedimento de contratar e licitar com o ente

federativo que promove o pregão e fiscaliza o contrato kart. 7' da Lel

1 0.520/20021 seria pena mais rígida que g Blçlg !yspensão temporária de

participação em licitação e impedimento de contratar com um órgão da

8dDJDjstração kart. 87, incisa lll.da 1:9t &66611993} e mais branda que a

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração

Pública (art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/19931. (TCU. Acórdão 2530/2015

[...]
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Plenário. Rel. Min. Bruno Dantas. Data da sessão: 14.10.201 5). IGrifou-se)

19.

TCU

O TCDF também tem esposado entendimento semelhante ao do

LICITAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPOFÚRIA PARA PARTICIPAR DE

LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

ALCANCE DAS PENALIDADES

A susoensão temoorária oara licitar tem aplicação restrita ao órgão ou

entidade aue aolicar a referida nunicão e o impedimento de licitar e

contratar se limita ao ente federativo ao qual pertence o órgão ou

entidade sancionadora

Decisão por maioria

ITCDF. Decisão n. 4543/2017. Boletim Informativo Decisões TCDF n

31/2017). (Grifou-sel

LICITAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPOFÚRIA PARA PARTICIPAR DE

LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO. DECORAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALCANCE DAS

PENALIDADES. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO

FINANCEIRA. CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL

1 . A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública produz efeitos perante todos os entes da Administração

Pública. nas três esferas de Governo. iá a sanção de suspensão temporária

de oarticioacão em licitação e impedimento de contratar..com a

Administração. grevista no incisa 111 do art. 87 da Lei n' 8.666/1993. opera

seus efeitos somente no âmbito da Administração do Distrito Federal, de

acordo com o Decreta distrital na 26.851/2006. (Art. 5o, $ 2'. incisos l e ll e

2. É exigível em edital de licitação a apresentação de certidão negativa de

recuperação judicial e de recuperação extrajudicial para a habilitação dos

icitantes, em substituição à certidão negativa da antiga concordata prevista no

nciso ll do art. 31 da Lei n' 8.666/93, nas situações surgidas após a edição da

Lei no 1 1 .1 01/2005.

Decisão por unanimidade

ITCDF. Decisão n. 4016/2017. Boletim Informativo Decisões TCDF n.

27/2017j. IGrifou-se)

art. 6o 2o

a)Ü

Q
Assim, o Edital de Concorrência n. 007/2018 padece de\] F20
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!!SSaligagS, porquanto ultrapassou os limites do artigo 87, inciso 111, da Lei n
8.666/93 ao vedar a concorrência de empresa que estivesse proibida de
licitar/contratar com órgão distinto da Administração Pública do Distrito Federal.

21 . Tal ilegalidade atinge diretamente a ora Impugnante, pois está
ela, atualmente, suspensa de licitar única e tão somente com a Universidade

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). As informações oficiais constantes do s/fe do

SICAF confirmam isso. Basta verificar a declaração do SICAF e demais anexos

juntados a este recurso (geg:.l) para constatar que o âmbito de aplicação da
penalidade foi muito bem definido pela UFTM. Veja-se

CNPI/ CPF: 36.772.05i/0001 89

Razão Social/ Nome: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A

22. Inclusive, o Dr. Paulo Roberto Roque Antõnio Khouri, na
qualidade de advogado representante da Recorrente, solicitou a retificação da
sanção aplicada à DHE com o objetivo de deixar ainda mais claro o escopo da
suspensão temporária de licitar/contratar.

23. Em resposta, a Coordenação-Geral de Normas do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão emitiu o Ofício n. 78870/201 7-MP por

meio do qual informou que
aue o âmbito do impedimento de licitar se restringia à UFTM, nãQ $Q

24. O referido Ofício encontra-se anexado a este recurso (geç:2)

25. Aliás, a Instrução Normativa n. 02 de ll.l0.2010 que
estabelece normas para o funcionamento do SICAF no âmbito dos órgãos e
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG) prevê que a
suspensão temporária se limita ao órgão ou entidade responsável pela aplicação da

sanção. Confira-se

Art. 40. São sanções passíveis de registro no SICAF, além de outras que a lei

possa prever:

11 - suspensão temporária, conforme o incisa 111 do art. 87 da Lei n' 8.666, de

1993;

[...]

[...] .)
0

a)

Q.
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$ 1' A aplicação da sanção prevista no incisa 111 deste artigo impossibilitará o

fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos, no

âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção

26. À vista disso, e da interpretação restrita do artigo 87, 111, da Lei
n. 8.666/93, tem-se que o Edital de Concorrência n. 007/2018 da CODHAB, em seu

item 2.5.2, extrapgjg 9$ 1111111szdaleoa!!dado, restringindo o âmbito de participação

da ora Impugnante no certame licitatório

27. Não há dúvidas de que a presente impugnação deve ser acatada

para reduzir a abrangência do subitem 2.5.2 à proibição de participação ggmgDlg

daquelas empresas que estejam temporariamente suspensas de licitar ou contratar

com a Administração do Distrito Federal

28. Entender diferentemente implicaria no glgrggnç tQ gQ escapo

da saDçãQgdministrativa aplicada pela UFTM por me

Ou seja, um órgão da Administração interferiria !11dsvlgansnle em outro, causando

extrema insegurança jurídica para os licitantes em quaisquer processos licitatórios

de que participassem

111 - PEDIDO

29. Diante do exposto, e em observância aos princípios

constitucionais e administrativos aplicáveis à espécie -- nomeadamente o princípio

da legalidade --, requer:

a) O acolhimento da presente impugnação

b) A imediata alteração do subitem 2.5.2 do Edital de
Concorrência n. 007/2018 com o objetivo de que a

proibição de participação no certame $S...reg!!!nia
exclusivêHg111g às empresas proibidas de licitar ou

contratar com a Administração do Distrito Federal, nos
termos do artigo 87, 111, da Lei n. 8.666/931 do artigo 5', $
2', 1 e 11, e do artigo 6o, $ 2', ambos do Decreto distrital n

26.851/2006, corrigindo, assim, o vício de legalidade do
instrumento convocatório;

c) Após a reformulação do Edital, nos termos acimaÍ'\
descritos, seja o instrumento convocatória !gpUb!!gago, Ç.
de modo a estabelecer prazo hábil para sua apreciação \

por parte de todos os interessados, preservando, assim, \h

os interesses da Administração Pública. ,,51 a.
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30

31

Nesses termos. pede deferimento

Goiânía(GO), 21 dejunho de 2018

DAN HEBERT ENGENHARIA S.A.
SUELY DA

DIRETORA

a.
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