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Ilmo Sr Presidente da Comissão de Licitação Do Projeto COOPERAR 

/PB 

 

SOLICITAÇÃO DE OFERTAS 002/2022 

 

                 LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIOS E 

PROJETOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n° 09.326.532/0001-98, com sede na Rua Leonor Maria da 

Conceição Bezerra nº 440, Centro, Monteiro, representada neste ato por seu 

representante legal o Sr. José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima, 

brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.260.070, 

SSP/PB e CPF nº 576.363.624-49, vem apresentar  

                                 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

consoante razões de fato e de direito que passa a expor. 

DA TEMPESTIVIDADE  

                     A presente impugnação tem por objeto apontar equívoco 

contido no instrumento convocatório, cuja prévia correção se mostra 

indispensável à formulação de proposta para o certame em apreço.  

                     Conforme previsão expressa do artigo 41, § 2º, da Lei 

8.666/93, bem como Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital 

perante esta Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas 

ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso.   
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                     Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital 

por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo 

protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1º do art. 113 da referida Lei.  

                    Estando a abertura do certame agendada para o dia 20 de 

setembro do corrente ano, conclui-se, portanto pela TEMPESTIDADE da 

presente impugnação.  

                     Outrossim, demonstrado o requisito da tempestividade, deve a 

impugnação ser plenamente conhecida e após analisada, julgando-se 

procedente.  

                    Sendo assim, cumpre a esta administração analisar as razões da 

impugnação e decidi-la, sob pena de macular todo o certame e invalidá-lo.  

 

DO OBJETO  

                     O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 

vantajosa para contratação de empresa de engenharia (pessoa jurídica) para 

Locação e Perfuração de 200 (duzentos) Poços Tubulares de 6” em 

Cristalino, na Zona Rural de diversos municípios de abrangência do PB 

Rural Sustentável, mediante o regime empreitada por preço global. 

                

                     A ora Requerente, atendendo ao chamamento efetuado por 

este douto órgão da administração pública, através do Edital de Solicitação 

de Ofertas nº 002/2022, interessada em participar do certame, procedeu 

com a análise do Edital e seus Anexos. Entretanto, ao proceder ao exame 

do referido instrumento constatou que o mesmo apresenta ilegalidades, nas 

exigências que flagrantemente prejudica a competividade do certame, 
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sendo necessário a modificação dos itens a seguir dispostos, no Termo de 

Referência: que passa a expor  

(...) 

9.2-Equipe Chave 

 

   A empresa contratada devera se comprometer, caso 

considerado adjudicatario do objeto da licitação que dispora de 

pessoal técnico de competência reconhecida, para execução dos 

serviços, com equipe formada no minimo pelos seguintes 

profissionais. 

(...) 

93 Comprovação  de Capacidade Técnico Operacional 

(referente a profissionais de nível  superior): 

ç 

01 Engenheiro Civil Coordenador Tenha formação em 

Engenharia Civil mínima de 15 (quinze) anos e tenha 

exercido a função  de Responsável Técnico, referente a 

serviços   compatíveis  com o objeto  da licitação  e 

comprovado  através  de CAT (Certidão de Acervo 

Técnico); 

- 04 Engenheiro Civil (Pleno): Tenha formagâo em 

Engenharia Civil mínima de 10 (dez) anos e tenha 

exercido a fungâo de Responsavel Técnico, referente a 

servigos compativeis com o objeto da licitagao e 

comprovado através de CAT (Certidão de Acervo 

Técnico); 

- 02 Profissionais da Area de Meio Ambiente (Pleno): 

Tenham formaçâo superior na Area de Meio Ambiente 
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mínima de (5) (cinco) anos e tenham exercido a função 

de Responsavel Técnico, referente a servigos compatíveis 

com o objeto da licitação e comprovado através de CAT 

(Certidão de Acervo Técnico); 

- 02 Profissionais da Area de Geologia (Pleno): Tenham 

formação superior na area de Geologia, minima de 10 

(dez) anos e tenha exercido a função de Responsável 

Técnico, referente a serviços compatíveis com o objeto 

da licitação e comprovado através de CAT (Certidão de 

Acervo Técnico); 

 

                   Antes de adentrar impugnação das exigências acima transcritas, 

há de ser ressaltado algumas normas específicas do Banco Mundial, bem 

como as observações que devem ser seguidas, considerando as normas 

do mutuário, em especial a Constituição Federal.  

                   Conforme previsão do Banco Mundial, nos procedimentos 

licitatórios, será dada ênfase, por via de consequência, aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Obviamente, princípios matrizes da Constituição, princípios 

constitucionais, enumerados no art. 37, caput. 

                    Então, sempre deve ser realizado o confronto entre as 

modalidades de licitação oriundas do Banco Mundial e os princípios 

constitucionais da Administração Pública, com a finalidade de observar se 

as modalidades de licitação estão em consonância com os princípios 

basilares que regem os atos emanados da Administração. 
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                    É certa a escassa literatura acerca da permissibilidade, 

aplicabilidade e constitucionalidade das modalidades de licitação oriundas 

de organismos internacionais no Brasil, mais especificamente das normas 

oriundas do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.  

                   O Banco Mundial, para execução de atividades no Brasil, 

utiliza-se, como instrumento vinculante entre as partes, Acordos, 

protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo 

Congresso Nacional, em que conste expressamente sua exigibilidade, sem 

fazer, todavia, menção aos princípios constitucionais da Administração 

Pública. Estes princípios, no entanto, são de fundamental importância no 

Direito Administrativo, calcados na moralidade administrativa, sendo, 

portanto, requisito de eficácia dos atos. 

                       Segundo o art. 42, §5º, da Lei 8.666/93, 

“para realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens 

com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de 

agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro 

multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na 

respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, 

convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso 

Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, 

inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de 

avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento 

ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento 

objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do 

contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente 

superior” [grifo nosso]. 
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                   Como se percebe, os acordos do Brasil e de todos os países 

tomadores de empréstimo com o Banco Mundial são resultantes de um 

tratado internacional do qual tais países são signatários. No caso brasileiro, 

os Acordos de Empréstimo devem ser formalizados por agente capaz, tendo 

objeto lícito e forma prescrita, não sendo dispensada a manifestação do 

Congresso Nacional, por intermédio do Senado Federal, em face do 

disposto no art. 49, I da Carta Magna. 

                     Para que o Acordo de Empréstimo celebrado possua eficácia 

plena no mundo jurídico, mutuário deverá obedecer a alguns requisitos. 

Trata-se das condições impostas pelo Banco para que o Acordo possua 

eficácia no mundo jurídico, como, por exemplo, a utilização das normas do 

órgão financiador para as licitações a serem realizadas no âmbito do 

Acordo de Empréstimo, afastando a aplicação da Lei 8.666/93. São, 

portanto, pressupostos previstos no próprio Acordo, assumindo, 

normalmente, a forma de condições suspensivas. 

                   Ao abrigo dos argumentos acima arrolados, cumpridos todos os 

requisitos de eficácia, o Acordo de Empréstimo estará apto a produzir 

efeitos no mundo jurídico, recebido que é pelo ordenamento jurídico 

nacional. 

                   Os procedimentos constantes nas diretrizes aplicam-se a todos 

os contratos de bens e obras financiados, total ou parcialmente, por 

empréstimos do Banco. No entanto, nos contratos de bens e obras que não 

forem financiados por empréstimos do Banco, o mutuário pode adotar 

outros procedimentos de aquisição. 

                    De acordo com as Red Guidelines, mesmo nesta hipótese, o 

Banco recomenda, todavia, que os procedimentos a serem utilizados 

atendam às obrigações do mutuário no sentido de que a implementação do 
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projeto se dê com diligência e eficiência e que os bens e obras a serem 

adquiridos: (a) sejam de qualidade satisfatória e que sejam compatíveis 

com as características do projeto; (b) sejam oportunamente entregues ou 

finalizados; e (c) sejam oferecidos a preços que não afetem adversamente a 

viabilidade econômico-financeira do projeto..  

                      Em igual sintonia se encontra o Parecer n.º 

100/PGF/PF/FUNASA/2005/BCG. Segundo o parecer, não há 

impedimento para a utilização das normas do Banco Mundial na 

contratação de consultores desde que tais regras estejam em conformidade 

com os princípios que pautam os procedimentos licitatórios e os atos 

administrativos em geral, em especial os princípios do julgamento objetivo 

e da isonomia. Indo mais além, para dar total segurança ao procedimento 

licitatório, mister se faz que os procedimentos obedeçam objetivamente os 

princípios que regem a Administração Pública constantes do art. 37 da 

Carta Magna.  

                   Portanto, o art. 42, §5º, da Lei Federal n.º 8.666/93, com 

natureza de norma geral, respalda a aplicação das normas do Banco 

Mundial nas licitações promovidas no bojo dos projetos internos 

executados com recursos do referido Banco, ainda que parcialmente. 

Importante salientar também que, embora na referida norma haja um 

caráter facultativo da utilização das normas do organismo financiador, a 

adoção das normas do Banco se dá por força de previsão contratual. 

                    Como se vê, os princípios constitucionais devem ser 

respeitados, em especial o atendimento ao caráter competitivo que deve ser 

respeitado nos procedimentos licitatórios, fato que comprovadamente foi 

desrespeitado no caso em tela, senão vejamos: 
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                    Em caso idêntico ao do presente, o Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina assim decidiu:  

                        ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE 

SE-GURANÇA, DENEGANDO A MEDIDA LIMINAR. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL QUE EXIGE A 

COMPROVAÇÃO DE TEMPO MÍNIMO DE ATUAÇÃO 

DOS LICITANTES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA CANIL DA POLÍCIA 

MILITAR. CLÁUSULA QUE MALFERE OS 

PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 

COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO. VEDAÇÃO 

LEGAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXPUNGIR DO 

EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA. Em reverência ao 

princípio da competitividade, ínsito à licitação, cujo escopo 

é o de selecionar a proposta mais vantajosa para o poder 

público; e aplicando-se os preceptivos 4/9 legais de regência 

(art. 3º, § 1º e art. 30, § 5º da Lei n. 8.666/93), que vedam a 

adoção de limitações temporais desimportantes, exceto 

quando indispensáveis, em se tratando, por exemplo, de 

obras e serviços de engenharia, aflora desproporcional e 

desarrazoada a norma editalícia invectivada pela agravante, 

que assim o faz. (TJSC, AI nº 2009, des. Rel. João Henrique 

Blasi, 30/03/2010. 

                  O próprio Tribunal de Contas da União consolidou seu 

entendimento neste sentido:  

mailto:lvrconstrucoes@gmail.com


 

CNPJ Nº 09.326.532/0001-98 
Rua Leonor Maria Conceição Bezerra, 440 - Centro - Monteiro-PB 

CEP: 58.500-000 - Fone: (0XX83) 9 9916 0641 
E-mail:lvrconstrucoes@gmail.com 

                  Representação versando sobre licitação pública nacional 

promovida pela Agência Nacional de Águas (ANA), para contratação de 

serviços técnicos especializados de produção editorial com recursos 

financiados pelas instituições que compõem o grupo Banco Mundial, 

apontara, dentre outras irregularidades, "cláusula editalícia restritiva à 

competição, consubstanciada na exigência de tempo mínimo de experiência 

[dez anos] para as empresas participarem do certame". Segundo o 

representante, tal restrição "violaria os princípios e normas disciplinadoras 

do procedimento licitatório, estabelecidos na Constituição Federal de 1988 

e na Lei n. 8.666/1993". 

                      Em juízo de mérito, realizadas as oitivas regimentais após a 

suspensão cautelar do certame, o relator anotou que "a Lei n. 8.666/1993, 

em seu art. 42, § 5º, possibilita a realização de processos licitatórios que 

obedeçam às condições previstas em contratos assinados com instituições 

financeiras multilaterais e, ainda, a adoção de procedimentos por elas 

exigidos". Ponderou, contudo, que "o entendimento desta Corte acerca 

de tal dispositivo é o de que o contrato de empréstimo internacional 

não pode conter cláusulas conflitantes com a Constituição Federal, 

uma vez que os princípios constitucionais prevalecem em caso de 

divergência com as normas dos organismos de financiamento, sendo 

cabível, ainda, a aplicação subsidiária dos ditames da Lei n. 8.666/1993 

(Decisão n. 1.640/2002 – Plenário)" grifo nosso. 

.                 Sobre o precedente alvitrado, destacou ainda que "a definição de 

regras licitatórias pelos organismos estrangeiros não invalida a 

preeminência na licitação de normas nacionais, quando não conflitantes 

com aquelas ou quando, ainda que conflitantes, sejam requeridas por 

dispositivos ou princípios da Constituição”.  
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                     Assim, concluiu o relator que, "sendo aplicáveis os preceitos 

constitucionais e, de forma subsidiária, as regras insculpidas na Lei de 

Licitações, eventual cláusula restritiva do caráter competitivo de 

determinada licitação custeada com recursos de instituições financeiras 

multilaterais afrontaria disposição do texto da Carta Maior". 

                     No caso concreto, ressaltou que a cláusula editalícia 

questionada caracterizara "evidente restrição à competitividade", na medida 

em que demanda "experiência mínima anterior de longo interregno" no 

fornecimento dos serviços.  

                     Diante da ausência de justificativa técnico-econômica para a 

inclusão da cláusula, inquinada do "vício insanável da restrição à 

competitividade", o Tribunal, ao acolher o voto do relator, fixou prazo para 

que a agência adotasse medidas destinadas à anulação do certame. Acórdão 

645/2014-Plenário, TC 031.112/2013-7, relator Ministro-Substituto Marcos 

Bemquerer Costa, 19.3.2014. 

 [...] 

                     Em suma, dever-se-á examinar as circunstâncias de cada caso 

para identificar os requisitos de qualificação técnica a exigir (in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed., Ed. 

Dialética, p. 329). 6/9 No caso sob exame, entrementes, não há justificativa 

para exigência questionada, até porque o próprio edital já previu a 

comprovação da capacidade técnica através da apresentação de atestado 

que comprove a execução de serviço compatível. Com efeito, o art. 30 da 

Lei n. 8.666/93 é peremptório quando elenca as condições relativas à 

qualificação técnica dos participantes do processo licitatório, ao não 

permitir que dentre estas insira-se exigência atinente a tempo mínimo de 

atividade 
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 Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

[...]  

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos trabalhos; III - comprovação, fornecida pelo 

órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; IV - prova de atendimento 

de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso 

. [...] 

 § 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 

quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 

licitação. 

[...] (grifei). 

 E mais: versando expressamente o caráter de competitividade, intrínseco 

ao certame licitatório, dispõe o art. 3º, § 1º, da mesma Lei n. 8.666/93:  

Art. 3º  

[...]  

§ 1o É vedado aos agentes públicos:  
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I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo 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;  

                      Neste sentido, tem-se que a imposição de comprovação de 

tempo mínimo de execução de serviço terceirizado afigura-se totalmente 

desproporcional, pois fixa um parâmetro que facilita o direcionamento da 

licitação e a frustração do seu caráter competitivo, o que é proibido. 

                     Com endosso no escólio de Marçal Justen Filho faz-se 

pertinente citar o seguinte excerto:  

                     O princípio da regra da razão expressa-se em "procurar a 

solução que está mais em harmonia com as regras de direito existentes e 

que, por isso, parece a mais satisfatória, em atenção à preocupação primária 

de segurança, temperada pela justiça, que é a base do direito [...]". (ob. cit., 

p. 313 a 315). Destarte, reverenciando-se o princípio da competitividade, 

ínsito à licitação, cujo escopo é o de selecionar a proposta mais vantajosa 

para o poder público; e aplicando-se os preceptivos legais de regência, retro 

citados, que vedam a adoção de limitações temporais desimportantes, aflora 

desproporcional e desarrazoada, pelos fundamentos antes expostos, a 

norma editalícia invectivada pela agravante. Aliás, o próprio art. 37, inciso 

XXI, estabelece:  

                     Desta forma, deve o Órgão licitante se limitar a exigir 

“Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação,  extirpando 

do edital as exigências contidas no item 9.3,  no tocante  a formação dos 
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profissionais, por períodos,  de 15 anos, 10 anos 5 anos e 10 anos, 

respectivamente ”, sob pena de violação aos princípios que regem os 

processos licitatórios, com a indevida restrição do caráter competitivo do 

certame. Assim sendo, requer seja acatada a presente impugnação para 

retirar do edital a exigência de limitação temporal contida no item 8.6.2, 

sanando assim a violação ao caráter competitivo da licitação acima 

apontado.  

                         Porém, não obstante a aplicação das regras impostas pelo 

organismo internacional deve-se manter a primazia das normas 

constitucionais, especialmente no tocante aos princípios consagrados pela 

Constituição, como por exemplo, o da competitividade, da economicidade 

e da impessoalidade. 

                       Afinal, para que uma licitação internacional seja lícita, deve 

haver a compatibilização entre as normas alienígenas e as norteadoras da 

Administração Pública, dado que o art. 42, §5º, da Lei 8.666/93, somente 

garante que normas-regra (prazos, formas de publicação, critérios de 

julgamento, etc.), podem ser afastadas, não sendo concebível a supressão 

ou o afastamento de normas-princípios diretores da Administração Pública 

(PEDRA, 2006, p. 17).  

                       Portanto, respeitada a Constituição Federal, o melhor 

entendimento é aquele que compreende a observância das regras e 

procedimentos do BIRD, sem olvidar-se da aplicação do labirinto da 

codificação do Direito Internacional Privado Anais do II Congresso de 

Processo Civil Internacional, Vitória, 2017. 433. E, na hipótese de 

insuficiência dessas regras e procedimentos aplicáveis aos certames 

licitatórios internacionais, sejam aproveitadas subsidiariamente as 

prescrições da referida norma geral de licitações. 
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                       Se faz mister destacar que toda licitação, tal como prevê a 

Lei de Licitações tem como finalidade a seleção da proposta mais vantajosa 

para contratar com a Administração Pública, ou seja, objetiva contratar o 

participante do certame que possua o melhor preço conforme estabelecido 

no edital. 

                       O art. 3º da Lei 8.666/93 reza que as licitações são 

condicionadas aos princípios constitucionais a legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Igualdade, Publicidade, Eficiência, Probidade Administrativa, 

Vinculação ao Instrumento Convocatório e do Julgamento Objetivo, bem 

como aos princípios correlatos da Razoabilidade, Competitividade e 

Proporcionalidade em total consonância com o artigo 37 da nossa 

Constituição Federal que preconiza, in verbis:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: XXI - ressalvados os casos especificados 

na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das 

obrigações. Frisa-se que o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal (parte 

final) prevê que somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Já 

especificamente no que tange as condições de habilitação das licitantes em 

qualquer prélio licitatório, estas vem estampadas no artigo 30 da Lei nº 

8.666/93. Portanto, conclui-se, e não poderia ser diferente que é 
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manifestamente ilegal a exigência do Edital que determina a apresentação 

de pregão. Assim, não se pode exigir como condição para participação de 

qualquer licitante, documentos que não consta referida legislação, por ser 

uma afronta direta ao princípio da legalidade, bem como caracteriza uma 

significativa restrição a participação de licitantes, contribuindo 

negativamente para o devido certame. 

DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS LICITANTES  

Ao INCLUIR no item 9.3 do Termo de Referência “Exigências 

Habilitatórias, parte integrante do referido edital, nos deparamos com 

exigência que fere nossa Constituição Federal, e ainda, toda a legislação 

vigente aplicada à matéria em tela, violação essa se mantida, restringirá 

amplamente a participação de empresas aptas a prestar o fornecimento a ser 

contratado, tudo conforme passamos a demonstrar:  

DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO  

 Diante de todo o exposto, por respeito aos princípios constitucionais da 

legalidade, da isonomia e da ausência de danos ao interesse público, 

requeremos a exclusão da exigência temporal da capacidade técnica DO 

EDITAL DE SDO 0002, que tende a vícios, bem como, para evitar a 

restrição de participação de outros licitantes, e ainda, que seja prorrogado o 

prazo para apresentação da oferta. 

 Caso não seja esse o entendimento dessa mui digna comissão, que então 

remeta a presente para a autoridade competente, qual seja, o Banco 

Mundial, para que, tomando conhecimento dos termos da presente 

impugnação, faça-se as devidas alterações aqui requeridas.  

Termos em que  
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Pede deferimento.  

Monteiro/PB, 14 de setembro de 2022. 

 

 

 

______________________________________________________ 

José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima 

Representante Legal 
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