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Gradiente GHT Construções ElRELl, CNPJ 23.672.526/000í-í3, com sede na Av. Dr. paulo
Japiassú Coelho, 350 sata 201, Cascatinha, CEP 36033€í0; Juiz de Fora, MG, e-maitqradiente@qladeqteif.com.br aqui representada por sua sócia Rachel Stroppa Cabral,
empresaria, GPF 796.587.256-00, identidade M5.449.422 Ssp-MG, vem apresentar

IMPUGNAÇÃO
DOCUMENTAÇAO HABt L|TATORIA

Do pregão presencial 01412019, pelos fundamentos que passa expor, em conformidade com os
itens 18.3 e 18.1 1 do referido.
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Por se tratar de tão especial licitação, para diversos e importantes municípios, com relevante
número de pontos a serem mantenidos, em compatibilidade com os recursos exigidos no item
10 do anexo ll, entendemos ser necessária a inclusão dentro do item 7.1.3 da exigência de
apresentação de balanço contábil do último exercício com índices que reflitam a boa situação
financeira das proponentes. Ainda para atestar a capacidade e dimensão da empresa
proponente, a não exigência de capital social mínimo no item 7.1.1 b) também relaliviza a
qualidade das proponentes. PEDIMOS ENTAO RETIFICAR O TEXTO INCLUINDO ESTAS
PONDERAÇOES.
Em face ao item 7.1.4letra d) informamos que não é possível a nenhum CREA emitir acervo de
atestado EM NOME DE EMPRESA, visto que, como pode ser comprovado no oficio/certidão
anexa, o acervo é sempre DO PROFISSIONAL. PEDIMOS EXCLUIR DESTA LETRA d) O
TERMO "da empresa" Pols A LETRA c) JÁ CONTEMPLA O QUE O CREA ATESTA COMO
ACERVO DE OBRAS, MANTENDO SOMENTE O RESTANTE DO PARAGRAFO.
Por tratar-se de procedimento licitatorio este deve seguir as regras da Administração Pública e o
mandamento constitucional constante do artigo 37, XXl, do CF, que diz:

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
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Neste sentido, e em conformidade com o dispositivo constitucional, estabelece os incisos um e
dois do parágrafo primeiro do artigo terceiro da Lei 8.666/93:

Art. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do princÍpio
constitucional da isonomia, a seleçáo da proposta mais vantajosa paa a

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
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básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.

§ 1o E vedado aos agentes públicos:

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razào da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o especÍfico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste aftigo e no ar1. 3o da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 199'1 ;

1.5. Desta forma deve se garantir a igualdades de direitos, reservando a casos excepcionais descritos
na lei as exceções para uso de critérios de reequilíbrio e justiça.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Juiz de Fora, 19 de novembro de 2019.
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