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Resposta 25/08/2021 16:09:56
 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ EQUIPE DE PLANEJAMENTO PREGÃO 04/2021 Impugnante: M & E
ELETRICIDADE, COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA Objeto: Edital do Pregão 04/2021 – UNIFAP que trata
da escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mini usinas fotovoltaicas. Do pedido Que 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. 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. Da Manifestação O objeto em tela é
aquisição de equipamento (mini usina) com instalação em comunidades ribeirinhas do rio Amazonas, no sul do Estado do
Amapá, portanto sem complexidade técnica e classificado nos autos como aquisição de bem comum. Por isso não foi exigido
comprovação de qualificação da equipe técnica pertencente ao quadro da licitante, uma vez que se buscou a ampliação da
concorrência. Sendo assim, não houve violação de nenhum dos 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. Para a O Pregão 04/2021 foi exigido somente: 9.11.1. Comprovação de
aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou
com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado. 9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos
executados com as seguintes características mínimas:9.11.1.1.1. Instalação de mini usina com no mínimo três placas
solares e duas baterias, com características técnicas igual ou superior ao objeto licitado; 9.11.1.1.2. Instalação em área
rural de no mínimo 50 (cinquenta) mini usina solar com características igual ou superior ao objeto licitado. No caso em tela,
o mais importante é a licitante comprovar que já instalou esse tipo de equipamento com características técnicas compatível
ao objeto licitado, em comunidade rural. Ademais, como o próprio art. 30, II, da Lei supracitada diz, o atestado de
capacidade técnica, deve ser solicitado em conformidade com o objeto licitado em características, quantidades e prazos. Da
Decisão Pelos motivos acima citados, indeferimos o pleito da impugnante. Macapá, 24/08/2021 Equipe de Planejamento
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