
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

TRATA-SE DE RESPOSTA AO EXPEDIENTE DE Nº (15185796). 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39200009730/2018-92 
REFERÊNCIA: PE SRP N° 028/2018 
 
OBJETO: O presente Edital tem como objeto a contratação de empresa especializada 
em elaboração de laudos de avaliação de imóveis, com vistas á prévia avaliação, sob 
demanda, dos imóveis comerciais e residenciais, de propriedade da CODHAB, a serem 
destinados à locação e/ou venda. Conforme as condições e especificações descritas 
no Anexo I Termo de Referência deste Edital. 
 

 DAS PRELIMINARES: 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa CMP CONSTRUTORA 
MARCELINO PORTO LTDA EPP, com fundamento na Lei 8.666/93. 

 DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

  A empresa impugnante contesta o subitem 10.2.1 do Edital. Alega que no Edital 
há apenas a exigência de apresentação de Atestados de Capacidade técnica simples, 
sem quantitativos mínimos. Afirma que desta forma, a especialização necessária para 
avaliar os imóveis de interesse da CODHAB não esta sendo materializada. 

DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

Requer a Impugnante: 

Inclusão de exigências complementares correspondentes ao subitem 10.2.1 

Que seja recebida, conhecida e provida a impugnação interposta. 

DA DECISÃO 

A CPL atenta sempre para que as exigências de qualificação técnica não sejam 
desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame, nem tolera atos 
de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam a participação 
do maior número de interessados no certame, indo de encontro ao posicionamento do 
TCU (BRASIL, TCU, 2009b):  

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não 
constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas 
pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-
operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo 
do certame, devendo tão-somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro 
contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Tais exigências 
(sic) ser sempre devidamente fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas 
inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado. 
(Grifo nosso)” 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=18543267&id_procedimento_atual=15784497&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010133&infra_hash=95285153cd55b1c88777f98998a52a21cef073dfdbad0b3b6dce8fff5da65a0f


Diante do exposto, conhece a impugnação apresentada pela empresa CMP 
CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA EPP, para, no mérito, negar-lhe provimento, 
aos termos da legislação pertinente, em concordância ao parecer da área técnica. 

Atenciosamente, 

  

Claylton Aragão 

Presidente - CPL/CODHAB 

 

 


