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ILUSTRÍSSIMO (a) SENHOR (a) PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ – AMAPÁ PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 04/2021 (Processo Administrativo nº 23125.003217/2021-92) M & E ELETRICIDADE, COMÉRCIO,
CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 19.725.788/0001-21, com sede à
Rua Margarida, nº 189, Sala 01, Bairro: Nova Esperança, Município de Rio Branco – AC, CEP: 69.915-218, neste ato
representado mediante instrumento público por EDNA MARIA NOGUEIRA DA COSTA, brasileira, solteira, empresária, natural
em Rio Branco - AC, portadora do RG sob o nº 1028208-4 SEPC/AC, inscrita no CPF nº 003.376.442-50 residente e
domiciliada à Rua Maria das Dores, nº 1034, Bairro: Conj. Esperança, CEP: 69.915-154, Município de Rio Branco - AC, vem
perante Vossa Senhoria, respeitosamente, IMPUGNAR o edital da licitação relativo ao certame acima epigrafado, ante os
fatos e fundamentos a seguir expostos: I - INICIALMENTE I.I - Da legitimidade para interposição da impugnação
Inicialmente, vale registrar que a presente peça poderá ser proposta por qualquer cidadão, a teor do que dispõe o §1º do
art. 41 da Lei 8.666/93, vejamos: Art. 41. A adminitsrção não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada. §1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes
dehabilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da
faculdade prevista no §1º do art. 113. Neste sentido, verifica-se tanto a legitimidade da impugnante quanto a
tempestividade da presente demanda, tendo em vista o protocolo dentro do prazo estipulado na legislação. II - Da
tempestividade da impugnação "Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital", como se observa, a presente
impugnação encontra-se tempestiva. III - SÍNTESE FÁTICA Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para a entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. IV - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS Com efeito, a Lei
nº. 8.666/93, em seu art. 30, § 1º, inciso I, numa interpretação literal, induz à conclusão de que o responsável técnico
deve possuir vínculo empregatício com a empresa, já que a norma prescreve a necessidade de que tal profissional integre o
“quadro permanente” da licitante. Vejamos: Art. 30 – A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se- à a: §1º, I
- Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante depossuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 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. Diante dos argumentos elencados acima, tem-se a certeza, que o procedimento
licitatório não deverá prosseguir, do contrário, colocará em risco o interesse público, requisito este primaz para a validade
de qualquer ato da administração Pública. Pede e aguarda DEFERIMENTO. Rio Branco – AC, 23 de agosto de 2021. ----------
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