
 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 – Conselho Regional de Odontologia do RS 

 

Prezada Sra. Pregoeira  

 

CORMART COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., empresa inscrita no CNPJ nº 15.269.020-15, com endereço na Rua 

Colômbia, 132, bairro São Geraldo, Gravataí-RS, vem apresentar 

IMPUGNAÇÃO ao edital em epígrafe, e solicitar a imediata retificação pela 

Sra. Pregoeira, conforme item 11 do edital, pelas razões que seguem abaixo: 

1. Subitem b do item 10.15.15 – para fins de 

qualificação técnico-profissional. 

 

b)A comprovação de vínculo profissional será feita 

com a apresentação decópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste a licitante 

comocontratante, do contrato social da licitante 

em que conste o profissionalcomo sócio, do 

contrato de trabalho ou, ainda, de declaração 

decontratação futura do profissional detentor do 

atestado apresentado,desde que acompanhada de 

declaração de anuência do profissional. 

A exigência do edital de vínculo atual ou futuro e 

neste item deixando a entender que a declaração de contratação futura seria 

por CTPS esta em desacordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal de 

Contas da União.  

O vínculo do profissional Engenheiro ou Arquiteto 

do corpo técnico da licitante pode ser e usualmente o é por contratação de 

prestação de serviços, com contrato civil firmado entre as partes, prevendo 

as condições da prestação do serviço. O edital aceita uma declaração futura 



 
de contratação, que pela leitura induz a pensar que a empresa será obrigada 

a contratar pela CLT o profissional, em explícito engessamento e 

onerosidade para participação no certame.  

 Abaixo se cola parte extraída no Acordão TC 

019.948/2018-2 que traz em seu texto como paradigma da decisão o Acórdão 

1.988/2016-TCU Plenário de lavra do Ministro André de Carvalho. Em 

anexo segue a íntegra da decisão: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
Há evidente restrição a livre participação e 

competição na exigência ora impugnada, se impondo a necessidade de 

retificação do subitem “b” do item 10.15.15 do edital para ser aceito na 

comprovação de vínculo do profissional especificado na alínea “a” do item 

10.15.15 o contrato de prestação de serviços.  

2. Impugnação ao subitem “b.1” do item 

10.15.1.4 – Qualificação Técnica-operacional:  

b.1)Construção, reforma ou restauração de 

prédio público, comercial, industrial ou 

residencial, com 350m² (trezentos e cinquenta 

metros quadrados) de área mínima construída 

em um único atestado. 

 

Em primeiro lugar não se localizou no Anexo 1 

(plantas e memorial descritivo) a área total real do prédio de dois 

pavimentos, objeto da reforma. Se faria necessário e até imprescindível a 

presente informação para fins de análise do pedido referente ao atestado de 

capacidade técnica exigir que tenha o objeto de “350m²(trezentos e cinquenta 

metros quadrados) de área mínima construída”.  

 

Além disso, importante trazer a baila o previsto no 

artigo 30, inciso II e parágrafo 1º da Lei 8.666/93, visto que o edital conforme 

item 1 – introdução foi baseado nesta lei.  

 



 

  

Ou seja, exigir metragem mínima e num único 

atestado de capacidade técnica operacional esta ferindo o princípio de 

competitividade e livre concorrência do certame. Exigir que conste o item 



 
reforma predial seria o suficiente para atender a norma legal e resguardar o 

órgão na contratação de empresa com expertise para o objeto proposto.   

  

O Acórdão TC– Plenário - TC 019.948/2018-2 

anexo traz o entendimento do TCU acerca da matéria e é pacífico que este 

tipo de exigência fere a norma legal, ainda mais quando sequer as 

informações são claras no edital.  

 

Abaixo se cola parte da decisão, sendo a íntegra 

encaminhada em anexo. 

  



 
 

 

Assim, primeiro se faz necessário que o edital 

explicite de forma clara a área total real do terreno e as áreas reais privativas 

e comuns se houver, dos pavimentos a serem reformados de forma 



 
discriminada. E, segundo, retifique a exigência referente ao atestado de 

capacidade técnica para constar apenas reforma predial nos termos do 

preconizado pelo órgão de controle externo.  

 

3. Cronograma físico financeiro não está de 

acordo com os prazos do Memorial Descritivo Geral:  

No cronograma físico-financeiro têm-se os 

seguintes prazos:  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

Etapa Período  Percentual (%)  
 Percentual 

Acumulado (%)  

1ª 
Contrato 

5 5 

2ª 
30 dias 

15,00 20 

3ª 
45 dias 

30,00 50 

4ª 
60 dias 

25,00 75 

5ª 
150 dias 

15 90 

6ª 
180 dias 

10 100

 

No memorial que faz parte do Anexo 1 – há prazos 

iniciais para apresentação apenas dos projetos executivo e elétrico de 15 dias 

e 30 dias, respectivamente.  



 

 

 Há necessidade de uma sincronia entre os prazos 

de preparação e inicio das obras efetivamente, sendo tudo previsto no 

cronograma físico financeiro.  Não há óbice legal para que o órgão deixe a 

critério do contratado a apresentação dos seus projetos executivo e elétrico, 

porém, os prazos de apresentação e contraprestação por cada etapa 

preparatória e executiva devem ser claras e especificadas pela Pregoeira no 

cronograma.   

4. Necessidade de retificação do Anexo III – 

Modelo de Proposta Financeira:  

 

A Pregoeira definiu no item 8 do edital que:   

 

8.1.2. A classificação para a fase de lances se dará 

com base no valor total global de cada proposta, 

apenas considerando a planilha orçamentária do 

Anexo I do Edital, ou seja, para fins de lance 

deverá apenas ser informado o valor total dos 

serviços, considerando toda a reforma objeto do 

certame. (grifo meu).  



 
Ou seja, resta claro que os lances serão pelo valor 

total global do contrato. Porém no Anexo III consta o seguinte texto:  

 

 

 

Há referência a valor mensal e de serviços gerais 

de limpeza, trazendo confusão as licitantes. Apesar de mero erro formal se 

faz importante a retificação a fim de não gerar confusão entre mensal e total 

na ocasião da classificação final.  

 

5. Impugnação do valor exigido na cláusula 

7ª da minuta do contrato para garantia da execução da obra:  

 

A minuta do contrato – Anexo VIII do edital prevê 

5% do valor total do contrato para fins de seguro/garantia, conforme segue:  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar à 

Administração da CONTRATANTE, no prazo 

máximode 10 (dez) dias úteis, contado da data que 

a CONTRATADA recebeu a sua via do 

contratoassinada, comprovante de prestação de 

garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor 



 
docontrato, mediante a opção por uma das 

seguintes modalidades: 

7.1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública; 

7.1.1.1. A garantia em apreço, quando em 

dinheiro, deverá ser efetuada na CaixaEconômica 

Federal, em conta específica, com correção 

monetária, em favor DO Conselho Regional de 

Odontologia do RS 

7.1.2. seguro-garantia, modalidade “Seguro-

garantia do Construtor, do Fornecedor e do 

Prestador de Serviço”; ou 

7.1.3. fiança bancária, observado o modelo de 

Carta de Fiança Bancária para Garantia de 

Execução Contratual, constante do Anexo X do 

Edital do Pregão Eletrônico n.º 001/2022 

7.2. A inobservância do prazo fixado para 

apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de 

multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor 

do contrato por dia de atraso, até o máximo de5% 

(cinco por cento). 

7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 

autoriza a Administração a promover o 

bloqueiodos pagamentos devidos à 

CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por 



 
cento) do valor anual docontrato, a título de 

garantia. 

7.3.1. O bloqueio efetuado com base no item 3 

desta cláusula não gera direito a nenhumtipo de 

compensação financeira à CONTRATADA. 

7.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá 

substituir o bloqueio efetuado com baseno item 3 

desta cláusula por quaisquer das modalidades de 

garantia, caução emdinheiro ou títulos da dívida 

pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

Os itens considerados no cálculo do BDI estão 

contemplados nas tabelas do Acórdão 2.622/2013, e também podem ser 

verificados no Art. 9º do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que 

estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia. 

 

O BDI – benefícios e despesas indiretas – aplicado 

pela Pregoeira constante na planilha de orçamento geral é de 24,00% (vinte 

e quatro por cento) estando em conformidade com o limite imposto pelo 

TCU para este tipo de obra: 

 

 



 
Ocorre que nos termos do Acórdão Nº 2622/2013 

– TCU – Plenário (Processo n. TC 036.076/2011-2), íntegra em anexo, a 

média definida para o seguro/garantia de obras considerando “construção de 

edifício” é de 0,80% do valor do contrato e não 5% como constou no edital 

(anexo VIII – minuta do contrato). 

 

 

 

 

 

 

6. Dos pedidos:  



 
6.1 Retificação do subitem “b” do item 10.15.15 do 

edital para ser aceito na comprovação de vínculo do profissional especificado 

na alínea “a” do item 10.15.15 o contrato de prestação de serviços; 

6.2 A complementação do edital com a 

especificação da área total real do terreno e as áreas reais privativas e comuns 

se houver, dos pavimentos a serem reformados;  

6.3 Retificação da exigência referente ao atestado 

de capacidade técnica operacional para exigir apenas reforma predial nos 

termos do preconizado pelo órgão de controle externo; 

6.4 Retificação do cronograma físico financeiro 

para constar os itens de serviços preliminares e iniciais de acordo com os 

prazos previstos no Memorial do Anexo1 do edital;  

6.5 Retificação do Anexo III – modelo de proposta 

financeira para constar valor total da obra em lote único no modelo;   

6.6 Retificação do seguro/garantia constante na 

minuta do contrato para 0,80% (zero virgula oito por cento) do total da obra, 

considerando a determinação do TCU.  

Nestes termos, pede deferimento 

Gravatai, 13 de janeiro de 2022. 

 

CORMART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 

 


