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RESPOSTA IMPUGNAÇÃO MC ENGENHARIA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 12/2018 

 

OBJETO: Contratação de empresa para a execução das obras de implantação de infraestrutura externa 

(sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, Drenagem e pavimentação), ao 

empreendimento situado no Bairro Crixás em São Sebastião, sob as condições aqui estabelecidas, em 

atendimento à Política Habitacional do Governo do Distrito Federal. 

 

I – DO INTEIRO TEOR DOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO; 

A empresa MC ENGENHARIA apresentou o pedido de impugnação, na data de 10 de 

dezembro de 2018, relatando em breve resumo os seguintes pedidos: 

 

1- “IMPROPRIEDADE NA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE “VERBA” PARA ORÇAMENTO DA OBRA...” 

 

2- “INADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICOS OPERACIONAIS...”. 

 

II – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO; 

 

1-  Nas planilhas orçamentárias é vedado o uso unidades como “VB” – verba, pois as 

quantidades devem ser mensuráveis, porém o uso desta unidade não acarretou alteração do 

valor de proposta ou valor total do objeto desta licitação, configurando como erro formal, o que 

não torna inválido o documento. As alterações do edital de licitação, mesmo as mais singelas, 

que não impliquem em nova divulgação, estão disciplinadas no § 4° do artigo 21 da Lei 

8.666/1993, da seguinte forma: 

 

§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

A empresa responsável pela elaboração da planilha orçamentária foi informada sobre o 

equívoco, e já prontamente realizou as devidas correções, a presente planilha foi retificada e 

disposta através do portal www.codhab.df.gov.br, na aba Edital<concorrência 2018.  

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.codhab.df.gov.br/
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Desta forma, não cabe razão a impugnante a suspensão do presente certame quanto a inclusão 

da unidade “VB” nas planilhas orçamentárias, por se tratar de erro formal, não acarretando vicio 

na elaboração das propostas. 

  

2 – A ampliação da competitividade é um dos princípios que regem o procedimento licitatório e 

dão sentido a essa forma de aquisição adotada pela Administração Pública. Além de zelar pela 

impessoalidade e pela busca das melhores condições de compras de insumos, o procedimento 

licitatório deve buscar o maior número de competidores que apresentem proposta de modo a 

permitir à Administração escolher a mais vantajosa para si. O art. 30 da Lei nº 8.666/1993 trata 

da documentação necessária para a habilitação técnica em procedimento licitatório. Ali estão 

listados todos os elementos necessários para que uma empresa apresente à Administração 

Pública de modo a atestar que está apta a executar as obras ou serviços que serão contratados 

pelo Poder Público. 

O § 1º do art. 30 destaca que a comprovação de aptidão para o desempenho da atividade, 

no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades 

profissionais competentes.  

A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, veda que os agentes públicos pratiquem atos tendentes a restringir ou 

frustrar o caráter competitivo do certame, consoante se depreende da leitura de seu art. 3º 

(BRASIL, 1993): 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

 

 

http://www.codhab.df.gov.br/
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§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinja ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 

nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991; 

CRITÉRIO DE COMPATIBILIDADE OU SEMELHANÇA; 

 

Aceite a comprovação de capacitação técnica proveniente de obras diferentes daquela 

licitadas, passando a ter como critério a semelhança entre os serviços a serem comprovados, e 

não as obras em que foram executados. Por exemplo, abstendo-se de recusar serviços 

semelhantes prestados em obras ferroviárias ou de vias urbanas quando da comprovação de 

qualificação para executar obras rodoviárias. Acórdão 1502/2009 Plenário. 

 

Desta forma, não cabe razão à impugnante quanto à necessidade de alteração nas exigências de 

qualificação técnica estimados no Edital.  

 

DECISÃO:  

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa MC 

ENGENHARIA LTDA, quanto a suspensão do presente certame e NEGO PROVIMENTO, mantenho 

em seus exatos termos todas as condições e exigências descritas no instrumento Editalício. 

 

Brasília, 12 de dezembro de 2018. 

 

Fábio Castelo Branco 

Membro CPL/CODHAB 

http://www.codhab.df.gov.br/

