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Pedido de Impugnação nº 01 

Processo: 02987/19 

Pregão Eletrônico nº 003/2019 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Cadastro Técnico 

Georreferenciado dos Imóveis Rurais no Estado da Bahia e a Inscrição dos imóveis rurais no 

CEFIR, obedecidas as especificações descritas no Termo de Referência. 

 

IMPUGNAÇÃO 

Interposto de forma tempestivamente pela empresa Goias Geo Topografia Ltda., CNPJ 

07.130.355/0001-44, já publicado na íntegra nos sites www.flem.org.br e www.licitacoes-

e.com.br, onde o licitante alega existir inconformidades no Edital quanto ao item 12-Perfil do 

Profissional Exigido / Requisitos e Qualificações tendo como referência o posto no artigo 30, § 1º, 

inciso I, § 3º e § 5º da Lei n. 8.666/93 e o Art 3º da Lei nº 8.906/94. 

 

RESPOSTA 

Considerando o pedido de impugnação, cabe mencionar que: 

 

1 – Conforme informado na Seção I – Instruções aos Licitantes (IAL), preâmbulo e nas definições 

da seção II – Folha de Dados do Edital (FDE), preâmbulo, do Edital, o referido pregão, conforme 

faculta o § 5º do Art. 42 da Lei nº 8.666/931, é regido pelas Diretrizes para Aquisições de Bens, 
Obras e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimo do BIRD e Créditos e Doações da 
AID, revisada em janeiro de 20112 aplicando-se, subsidiariamente, no que couber e não conflitar 

com as Diretrizes, a Lei 8.666/93, com suas alterações. 

 

2 – Conforme consta nas Diretrizes, na Seção I – Introdução, Elegibilidade, destacam que: 

 

1.8 ... As condições de participação deverão se limitar às que forem essenciais 

para garantir a capacidade da empresa de cumprir o contrato em questão. 
 

1 § 5o Para a 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. 
2 Disponível em https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/brief/Brazil-procurement-documents-procedures 
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1.9 ... o Banco não permite que o Mutuário negue a participação em um processo 

de aquisição ou a outorga de contrato a uma empresa por motivos que não 

estejam relacionados a: (i) sua capacidade e recursos para cumprir inteiramente 

o contrato. ... 

 

3 – Conforme informado na Seção I – Instruções aos Licitantes (IAL), item 21.8 (b) (i)  

 

21.8 A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 

(b) 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; 

(i) Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

 

Desta forma, a Flem considera o pedido de impugnação parcialmente procedente, realizando 

ajustes nos Termos de Referência, de forma que a experiência mínima exigida para cada 

profissional seja equivalente em complexidade técnica e operacional ao objeto que está sendo 

licitado. 

 

10 de outubro de 2019 

Nilo Batista da Silva Junior 

Pregoeiro 


