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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

Comissão Especial Licitação 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 

6/20202508-01-TP-PMM/SEMMA, tipo TÉCNICA E PREÇO. 

 

Processo Administrativo Nº 160620-01, refe-

rente ao edital do TOMADA DE PREÇO Nº 
6/20202508-01-TP-PMM/SEMMA, tipo TÉC-

NICA E PREÇO,, cujo objeto é a AQUISIÇÃO FU-
TURA E EVENTUAL DE CONTAINERS PARA CO-

LETA SELETIVA DE LIXO 

 

Trata os autos de resposta à impugnação interposta pela empresa MAR-

COPLAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ 24.177.219/0001-29, que impugna os Termos do Edital TOMADA DE 

PREÇO Nº 6/20202508-01-TP-PMM/SEMMA, tipo TÉCNICA E PREÇO,, encami-

nhado ao Pregoeiro deste órgão que procedeu o julgamento da presente impug-

nação, informando o que se segue:  

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.  

Nos termos do item 8.5.1 Edital do TOMADA DE PREÇO Nº 

6/20202508-01-TP-PMM/SEMMA, tipo TÉCNICA E PREÇO,: 

8.5.1.A impugnação perante a Comissão Espe-

cial de Licitação dos termos do edital, por parte 

da(s) licitante(s), quanto a possíveis falhas ou 

irregularidades que o viciariam, deverá se efe-

tivar até o segundo dia útil que anteceder a 

data fixada para a licitação, sob pena de decair 

do direito de o impugnar posteriormente, tal 

impugnação deverá ser formalizada por escrito 

ao Presidente da Comissão Especial de Licita-
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ção, onde será processada a decisão do julga-

mento da impugnação Administrativa, será no-

tificada pela comissão aos interessados que ad-

quiriram o edital;  

 

Portanto, o que se vê é que o Impugnante respeitou o interstício legalmente 

previsto, reportando-se A PRESENTE IMPUGNAÇÃO EMINENTEMENTE TEM-

PESTIVA, razão pela qual é conhecida.  

 

II É BREVE O RELATÓRIO: 

Será analisado e respondido o questionamento em respeito ao direito de 

petição. 

A impugnante questiona a exigência do limite de anos de experiência da 

equipe técnica responsável pela execução do serviço, tais como para o Coorde-

nador Técnico Cientifico (15 anos), Gerente de projeto, doutorado em Enge-

nheira Civil (10 Anos) e e para especialista para a até de saneamento básico (10 

anos). 

 

11.5.1. Um Coordenador técnico-científico 

para a implantação do projeto, especialista em en-

genharia sanitária e saneamento básico, doutorado 

em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental ou En-

genharia Sanitária, com experiência mínima de 15 

anos em projetos do setor de saneamento básico, 

apresentando certificados de 10 desses projetos e 

pelo menos 5 ART de trabalhos realizados na área 

de resíduos sólidos; 
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11.5.2. Um Gerente do Projeto, Doutorado em 

Engenharia Civil, Sanitária ou Ambiental, experiên-

cia na gestão de projetos com experiência mínima 

de 10 anos em pro-jetos de engenharia sanitária e 

ambiental com apresentação de 10 certificados de 

projetos realizados na área do saneamento básico e 

3 ART de trabalhos na área de resíduos sólidos; 

11.5.3. Um especialista na área de sanea-

mento básico, formador no ensino superior univer-

sitário, com doutorado na área, e experiência mí-

nima de 10 anos; 

11.5.4. Um técnico Analista Ambiental ou si-

milar, para atividades técnicas de apoio aos coope-

rados na caracterização e segregação dos materiais; 

Da mesma for questiona o suposto excesso de exigências dos veículos a 

serem utilizados na execução do serviço.  

 

Por fim, pleiteia: a declaração de nulidade dos itens atacados, a determi-

nação de republicação do Edital excluindo os itens referentes à equipe técnica 

na forma apresentada. 

 

III – DA ANÁLISE 

 

No que tange a alegação de nulidade das exigências para a Equipe Técnica, 

esclarecemos que o Tribunal de Contas da União em 2015, já efetuou a analise 

das mesmas exigências constantes no Ato ora impugnado quando da análise de 

representação relativa à Coleta de Preços n.º 22/2015, cujo objeto consistia na 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

Comissão Especial Licitação 
 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

contratação de empresa especializada na elaboração de gestão integrada de re-

síduos sólidos (PMGIRS), ou seja, o mesmo objeto do Edital ora impugnado. 

Como a impugnação que ora se analisa visa à nulidade do item equipe 

técnica, exporemos no presente momento o que ficou decido sobre esse tópico 

no acórdão 3356/2015 do Plenário do TCU, referente à representação supraci-

tada: 

47. Em que pese a alegação apresentada pela em-

presa representante, quanto ao previsto no art. 22, 

da Lei 12.305/2010, no que concerne à designação 

de tão somente "responsável técnico devidamente 

habilitado" para a elaboração, implementação, ope-

racionalização e monitoramento de todas as etapas 

do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, in-

surge ressaltar que, diante das peculiaridades e ex-

tensão do trabalho a ser desenvolvido,considera-se 

plausível a contratação de equipe qualificada e ex-

periente que, efetivamente, venha a atender aos 

objetivos traçados.. 

48. Nesse contexto, convém transcrever trecho ex-

traído da resposta apresentada pela Agevap, no que 

concerne à qualificação técnica exigida (peça 17, p. 

4-5): 

"(...) O Decreto Regulamentador nº 7.404/2010 es-

tabeleceu a obrigatoriedade de elaboração de uma 

versão preliminar do Plano a ser colocada em dis-

cussão com a sociedade civil. Sendo assim, o pro-

cesso de elaboração do PMGIRS contará de ampla 
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discussão com a sociedade através de oficinas e au-

diência pública municipais. 

E, simultaneamente à audiência pública, ocorrerá o 

processo de consulta pública pela internet por um 

período mínimo de 30 (trinta) dias. Trata-se, por-

tanto, de um exaustivo processo de mobilização e 

participação social, justificada assim a necessidade 

de um profissional da área de comunicação. 

Para apoio administrativo a todo o trabalho que 

deve ser realizado, justificasse a exigência de um 

profissional da área administrativa. Como estão en-

volvidos muitos profissionais, e devido à complexi-

dade dos temas abordados a figura de um coorde-

nador torna-se essencial. 

Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente 

que devido ao alto grau de abrangência e aprofun-

damento técnico do PMGRIS, este, necessaria-

mente, deve ser elaborado por uma equipe multi-

disciplinar experiente, com a finalidade de obtenção 

de um produto de qualidade para a população be-

neficiada. 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a AGEVAP, ao 

elaborar seus termos de referência e orçamento, 

norteia-se pelo disposto nas Portarias nº 179 de 

25/07/2012 e nº 228, de 02/12/14 da Agência Na-

cional de Águas – ANA (anexo IV). 

Já no que tange ao item 15 do edital é importante 
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esclarecer que jamais houve exigência de tempo de 

experiência dos profissionais, a exigência estava re-

lacionada ao tempo de formação e experiência em 

resíduos sólidos. Esta exigência foi baseada na qua-

lificação exigida para equipe constante da tabela de 

preços de consultoria do DNIT (anexo III - ressalta-

se que conforme Acórdão 1.787/2011 - TCU - Ple-

nário a Tabela de Preços de Consultoria DNIT cons-

titui reconhecida referência de mercado). 

Quanto à área de formação exigida para o enge-

nheiro pleno, coordenador e especialista em resí-

duos sólidos, levou-se em consideração o disposto 

no art. 1º da Resolução do CONFEA nº 218 de 

29/06/73 que designa, dentre muitas as atividades 

dos profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agro-

nomia, a atividade de estudo, planejamento, pro-

jeto e especificação, na qual se enquadra o PMGIRS 

e, ainda, a formação já exigida no termo de refe-

rência para elaboração de Planos Municipais de Sa-

neamento Básico elaborado pela FUNASA em 2012. 

No termo de referência da FUNASA, são recomen-

dadas as formações em engenharia civil, sanitária 

ou ambiental, entretanto a AGEVAP, visando o am-

plo acesso de todos os profissionais tecnicamente 

habilitados à elaboração do PMGIRS, permitiu a par-

ticipação dos profissionais de áreascorrelatas, publi-

cando Errata I do Edital 22/2015." 
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49. Acerca do tema, como já abordado na instrução 

inicial, a jurisprudência deste Tribunal indica que a 

exigência de requisitos profissionais baseados ex-

clusivamente na formação e no tempo de experiên-

cia dos profissionais, salvo quando tais característi-

cas revelarem-se imprescindíveis à execução do ob-

jeto, configura medida de caráter restritivo, de-

vendo os motivos das exigências serem tecnica-

mente justificados de forma expressa no processo 

licitatório, assegurando-se de que os parâmetros fi-

xados são necessários, suficientes e pertinentes ao 

objeto licitado (Acórdão 653/2007 - TCU - Plenário) 

- grifo nosso. 

50. Conforme abordado pela Agevap em sua res-

posta, devido ao alto grau de abrangência e apro-

fundamento técnico do PMGRIS, este, necessaria-

mente, deve ser elaborado por uma equipe multi-

disciplinar experiente, com a finalidade de obtenção 

de um produto de qualidade para a população be-

neficiada. Desse modo, presume-se que a execução 

do objeto exige a determinação de requisitos profis-

sionais baseados no tempo mínimo de formação 

acadêmica e na experiência profissional dos contra-

tados (peça 17, p. 5). (O grifo é nosso). 

51. Assinala, em sua resposta, que quanto à área 

de formação exigida para o engenheiro pleno, coor-

denador e especialista de resíduos sólidos, levouse 
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em consideração o disposto no art. 1º da Resolução 

do Confea n. 218/73, que designa, dentre as diver-

sas atividades dos profissionais de Engenharia, Ar-

quitetura e Agronomia, a atividade de estudo, pla-

nejamento, projeto e especificação, na qual, efeti-

vamente, se enquadra o PMGIRS. Por esse motivo, 

caberia a exigência dessas áreas profissionais para 

o desenvolvimento do referido projeto (peça 17, p. 

5). 

(...) 

55. A respeito do questionamento trazido pela re-

presentante no que concerne ao tempo de formação 

acadêmica e experiência profissional, como já res-

saltado no item 19 desta instrução, a jurisprudência 

deste Tribunalindica que a exigência de requisitos 

profissionais baseados exclusivamente na formação 

e no tempo de experiência dos profissionais, salvo 

quando tais características revelarem-se imprescin-

díveis à execução do objeto, configura medida de 

caráter restritivo, devendo os motivos das exigên-

cias serem tecnicamente justificados de forma ex-

pressa no processo licitatório, assegurando-se de 

que os parâmetros fixados são necessários, sufici-

entes e pertinentes ao objeto licitado. 

56. Em contrapartida, como informado pela Agevap, 

não há evidências, no termo de referência, de exi-
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gência quanto ao tempo de experiência dos profis-

sionais, uma vez que a mesma está relacionada ao 

tempo de formação acadêmica e experiência em re-

síduos sólidos. Ressalta, ainda, que a exigência foi 

baseada na qualificação exigida para equipe cons-

tante da tabela de preços de consultoria do Dnit e 

que a mesma constitui referência de mercado con-

forme Acórdão 1.787/2011-TCU-Plenário (peça 17, 

p. 18). 

57. Desse modo, presume-se cabível a exigência de 

tempo de formação e experiência na área de resí-

duos sólidos, já que as características requeridas re-

velam-se imprescindíveis à execução do objeto, 

uma vez que se trata de projeto complexo, compre-

endendo períodos de consecução de curtos a longos 

prazos, para o qual exige-se conhecimento técnico 

especializado na área. Portanto, nesse caso, a Ad-

ministração não estaria impedida de resguardar 

seus interesses, exigindo das licitantes experiência 

profissional comprovada na área específica e tempo 

de formação profissional, evidenciando-se que tais 

exigências são apropriadas na fase de pontuação, 

como se verifica no presente processo. Desse modo, 

não estaria configurada medida de caráter restri-

tivo, devendo, no entanto, os motivos das exigên-

cias serem tecnicamente justificados de forma ex-

pressa no processo licitatório. 
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Conforme se observa, na análise de representação com o mesmo objeto 

da impugnação apresentada à Coleta de Preços n.º 24/2016 o TCU entendeu ser 

cabível a exigência de equipe técnica qualificada e experiente, tendo em vista a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, que compreende períodos de con-

secução de curtos e longos prazos, que requerem conhecimento especializado 

na área. 

Com relação as exigências dos veículos, não pode prosperar, pois as exi-

gências em nada limita a participação de licitante, já que temos inúmeras mon-

tadoras, concessionária e lojas de locação com as exigência de especificações 

cos veículos, tais como, bicombustíveis, 4 portas, motor 1.0, ano/modelo 2015, 

capacidade 5 passageiros, assim sendo, não pode prosperar visto que as exi-

gências em nada prejudica a participação de empresas. 

 

IV – DA DECISÃO. 

Pelo exposto, com base em tudo quanto acima dito, opinamos pelo pros-

seguimento do referido processo licitatório. Assim não fosse, ainda assim, não 

seria o caso de procedência, tendo em vista que nenhuma mácula há no proce-

dimento licitatório, conforme pontuado alhures. 

Decide este pregoeiro receber para não conhecer a peça impugnatória, 

mantendo o dia 16/10/2020 às 10:00 para realização da sessão referente ao 

TOMADA DE PREÇO Nº 6/20202508-01-TP-PMM/SEMMA, tipo TÉCNICA E 

PREÇO.  

É o que decidimos. 
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Marituba, 15 de outubro de 2020. 

 
 

 

Paulo Henrique Pinheiro 
Presidente da Comissão Especial 
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