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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0023 

 
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para limpeza e conservação com fornecimento de material para 
as Unidades Operacionais Escolas Sesc Ananindeua e Castanhal. 

 
ADENDO I - DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Belém-PA, 6 de maio de 2022 
 Impugnação ao edital da licitação em epígrafe, proposta pela empresa BRANORTE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, no dia 03/05/2022, e, considerando que a abertura da sessão pública do pregão está 
agendada para o dia 10/05/2022, a presente Impugnação apresenta-se tempestiva. 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

 Considerando que as regras e condições condutoras do certame licitatório ora combatido foram 
elaboradas em absoluta consonância com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc (Resolução 
1.252/2012), reconhecemos a IMPUGNAÇÃO interposta pela BRANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI. 

2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 
 EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 22/0023-PG   
 
  2. OBJETO   
 
A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para limpeza e conservação com 
fornecimento de material para as Unidades Operacionais Escolas Sesc Ananindeua e Castanhal, conforme 
especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital:    
 
  7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
7.3.1.1. No mínimo 1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da empresa licitante, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa desenvolveu 
serviços de limpeza e conservação com fornecimento de material, de no mínimo 12 meses. 
 
[...] Ao elaborar-se os requisitos de qualificação técnica, ao contrário dos princípios descritos na Lei n° 
8.666/93, de forma ímproba o autor do ato convocatório pautou-se em desenhar um caleidoscópio de 
exigências que notoriamente causam detrimento irreparável da competitividade, ao frustrar toda uma 
classe de empresas aptas no mercado ao desenvolvimento pleno do objeto licitado, mas que fatalmente 
não se encaixarão na moldura sutilmente construída.  
Reza o Edital de Licitação, em seu Subitem 7.3.1.1. que a empresa deve apresentar atestados que 
comprove que a empresa desenvolveu serviços de limpeza e conservação com fornecimento de material, 
destacamos:  
“7.3.1.1. No mínimo 1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da empresa licitante, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa desenvolveu serviços de 
limpeza e conservação com fornecimento de material, de no mínimo 12 meses.” (Grifo Nosso).  
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Pode em alguns casos, a Administração Pública exigir documentos decorrentes de legislação especial, 
desde que esta, em seu texto, nos diga que tal documento poderá ser exigido em licitações, além de 
capacidade técnicas específicas, quando se tratando de serviços de alta complexidade. Como informa a 
Lei das Licitações ainda em vigor, no seu rt. 30:  
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  
[...]  
§ 3° Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.”  
[...]  
§ 5° 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” (Grifo Nosso)[...] 
 
[...] III – DO REQUERIMENTO  
Requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, sendo analisados os pontos arguidos, e se 
faça a correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade, que macule 
todo o procedimento que se iniciará e que enfim sejam declarados nulos os itens atacados.  
 
Sendo isto, peço deferimento.  
Ananindeua, Estado do Pará, em 03 de Maio de 2022.  
Branorte Comércio e Serviços Eireli  
CNPJ: 20.505.553/0001-03 
 

3. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO: 
Considerando a solicitação de "[...] Requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, sendo 
analisados os pontos arguidos, e se faça a correção necessária do ato convocatório para que se afaste 
qualquer antijuridicidade, que macule todo o procedimento que se iniciará e que enfim sejam declarados 
nulos os itens atacados.,[...]" que após posição técnica do requisitante, informamos que se mantém a 
exigência subitem 7.3.1.1. No mínimo 1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da empresa 
licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa 
desenvolveu serviços de limpeza e conservação com fornecimento de material, de no mínimo 12 meses, já 
na fase de habilitação durante o certame licitatório, no sistema comprasnet. 
Reiteramos o segundo parágrafo, bem descrito no Edital: 
Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a presente licitação 
será regida pelas normas e procedimentos constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, 
aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc n° 1.252, de 6 de junho de 2012 e pelo presente 
instrumento convocatório. 
 
Que as regras editalícias estão em conformidade com a resolução Sesc 1252/12 e a constituição 
Brasileira. Portanto, objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços preservando 
melhores serviços oferecidos pelo Sesc-PA junto a clientela e ao público em geral.   
  

4. DECISÃO: 

          Diante do exposto, negamos o provimento da impugnação impetrada pela empresa BRANORTE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, informando que a data para abertura da licitação permanecerá no dia 
10/05/2022. 

Pregoeiro 


