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A Empresa RDR  CONTRUÇÕES  E COMERCIO   LTDA, CNPJ n. 04.257.772/0001-

64, sediada na AV. Calama  1836 sala 01 bairro São João Bosco declara, neste ato 

representada pelo Senhor JOSE MARCELO DA SILVA, empresário e inscrito no CPF 

-685.948.012-20, e portador da cédula de identidade RG 523.909 SSP/RO vem a 

presença de Vossa Senhoria com fulcro no artigo (art. 41, §§1º e 2º) da Lei 8.666/93, 

e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 (art. 18   § 2º) a fim de 

 

 

I M P U G N A R  

 

 

os termos do Edital, previstos o que adiante especifica, o que faz na conformidade 

seguinte: 

 



 

I – DOS FATOS 

 

 

Trata-se de edital de Edital de Pregão Eletrônico a contratação de empresa 

especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do parque 

semafórico do município de porto velho, inclusive modernização relativos ao hardware 

e software de controle semafórico e os equipamentos existentes, fornecimento de 

comunicação em tempo real, via rede de dados móveis sob plataforma tecnológica 

com acesso on-line e todos os módulos de gerenciamento semafórico, visando 

atender à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SENTRAM 

conforme estimativas, no Projeto Básico. 

 

Contudo, equivocou-se a Administração Pública ao elaborar o ato 

administrativo, vez que deixou de incluir necessidades no edital, bem como solicitou 

documentos desnecessários para a licitação, motivo pelo qual foi embasado os 

argumentos da presente impugnação que se verá a seguir. 

 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Conforme prevê (art. 41, §§1º e 2º da Lei 8.666/93) e Decreto n. 5.450 de 

31 de maio de 2005 (art. 18   § 2º). 

Em consonância com o presente instrumento convocatório e o previsto em 

Lei, a data para a abertura e recebimento das propostas fora previamente marcada 

para 23/03/18 (sexta-feira). Assim sendo, tempestiva encontra-se a Impugnação ora 

apresentada, em razão de atender o lapso temporal devidamente normatizado, pois 

enviada em 20/03/2018 (terça-feira), conforme edital.  

 



II - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 002/2017/CPL/CIMCERO/RO. 

 

Em primeiro plano, ao analisar o Edital de licitações observou-se no item 

10.4 que trata da Qualificação Técnica, aduz o subitem 10.4.2 que transcrevo: 

 

“10.4.2. Atestado de capacidade técnico-profissional (is) de 

execução com serviço de MANUTENÇÃO, REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, 

equivalente ou superior emitidos pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA) ou CAU;” 

 

Considerando que o referido subitem solicita atestado de capacidade 

técnico-profissional, se faz necessário especificar quais profissionais tem a 

capacidade técnica para fins de comprovação da execução do referido serviço. 

 

Ressalta-se que no subitem 10.4.3 que também transcrevo: 

 

10.4.3. Atestado de capacidade operacional da empresa 

em serviços de MANUTENÇÃO, REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, 

equivalente ou superior fornecido por empresa pública ou 

privada, atestando a capacidade operacional da empresa 

participante, devidamente registrado e autenticado junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA) ou CAU. 

 

A referida solicitação de o atestado de capacidade técnica ter que está 

registrado no conselho de classe é desnecessário, uma vez que o edital já faz a 

exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

 

Observe o que reza o inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8666/93: 

 



 

§ 1 o É vedado aos agentes públicos: 

 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; (grifo 

nosso). 

 

 

A constituição Federal, no art. 37, instituiu princípios destinados à 

orientação do administrador, na prática dos atos administrativos, de molde a garantir a 

boa administração que se consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e 

no manejo dos recursos públicos, no interesse coletivo, com o que também 

assegura aos administrados o seu direito a práticas administrativas honestas e 

probas. (Cf. José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p. 561) (sem grifos no original) 

 

Insta salientar que entre eles, figura o princípio da licitação pública, previsto 

no inciso XXI do suso mencionado artigo, conforme o qual: “ressalvados os casos 

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

contratados medida 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...”. 

 

Constitui este, corolário do princípio da moralidade pública e do tratamento 

isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público. 

 

Aliter, frisa-se que a partir deste modelo constitucional, a Lei n. 8.666/93, editada para 

regulamentar o inciso XXI do art. 37 da Constituição, prevê em seu art. 3º, que a 

“licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e 



a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios 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”. 

 

Pelo exame sistemático dos dispositivos constitucionais e legal acima 

transcritos, é possível enumerar diversos princípios que o legislador positivou como 

norte para a atividade administrativa em procedimentos licitatórios. 

 

Importante destacar que o princípio da eficiência, inserido no texto 

constitucional a partir da Emenda nº 19, de 04 de junho de 1998, portanto instituído 

depois da edição da Lei de Licitações, reforçou a tendência já existente na prática, na 

doutrina e na jurisprudência, de busca pela qualidade nas contratações públicas. 

Realçou o entendimento de que o mais vantajoso nem sempre é o mais barato, e que 

o mais barato pode não ser o melhor ou o mais eficiente. 

 

Enleio aos princípios constitucionais e legais positivados pelo legislador 

para a regência dos processos de licitação, encontra-se analogicamente o da 

razoabilidade, na vereda da Lei n° 9.784/99, que trata do processo administrativo, que 

sendo posterior a Lei de Licitações, inova, trazendo ao contexto o disposto, no seu 

art. 2º, vejamos: 

 

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 

aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 

e eficiência. 

 

        Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 

observados, entre outros, os critérios de: 

[...] 



          II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a 

renúncia total ou parcial de poderes ou competências, 

salvo autorização em lei; 

        III - objetividade no atendimento do interesse público, 

vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

[...] 

      IX - adoção de formas simples, suficientes para 

propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito 

aos direitos dos administrados; 

[...] 

        XIII - interpretação da norma administrativa da forma 

que melhor garanta o atendimento do fim público a que se 

dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

(sem grifos no original)” 

 

Por este diapasão legal, então, percebe-se implicitamente que o princípio 

da razoabilidade é notado na concepção mais moderna do Direito Administrativo, 

razão esta que contempla que princípios jurídicos não positivados no diploma especial 

licitatório pelo legislador, como procedimentais das licitações públicas, também são 

aplicáveis no processo licitatório, de maneira subsidiária, a fim de dar lugar à 

aplicabilidade ao princípio da economicidade. 

  

Profícuo, assim, é declarar que o Direito em geral e o Direito Administrativo 

são riquíssimos em princípios jurídicos de regência. Todos eles construídos sobre 

sólidos fundamentos filosóficos, e que podem servir de instrução ao aplicador da Lei, 

no momento de uma decisão sobre matéria de fato que não tenha sido objeto de 

previsão legal. 

  

Merece, pois, pacificar, contudo, que os princípios não mencionados nos 

dispositivos aplicáveis às licitações, subsidiariamente podem instruir a atividade 

administrativa nos certames públicos, principalmente quando se simplifica atos que 

não prejudicam a concorrência, e se facilita procedimentos em favor da máquina 

estatal. 



 

O preceptivo e a definição dos princípios regentes da atividade 

administrativa em matéria de licitação pública já são objeto de farta doutrina. Para 

uma melhor compreensão destas palavras, porém, é bom que se diga apenas que o 

princípio da razoabilidade deriva do princípio da proporcionalidade, originário do 

Direito alemão. 

  

O princípio da razoabilidade recomenda, em linhas gerais, uma certa 

ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato. 

Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a 

“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e 

“exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 66- 67). 

 

A razoabilidade é comumente invocado para deixar de inabilitar ou de 

desclassificar concorrentes em certames licitatórios, ainda quando presentes motivos 

reais e suficientes para as suas exclusões das licitações. Na maior parte das vezes, o 

princípio da razoabilidade fundamenta decisões de caráter subjetivo mais que espraia 

finalidade contundente a gestão efetiva. 

 

Na circunstância da vida, o fundamento de decisões no princípio da 

razoabilidade vem, habitualmente, associado à rejeição ao excesso de formalismo, 

quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou 

comerciais apresentadas por licitantes. Daí porque esta explanação conjuga a 

abordagem do tema tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da 

rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em 

licitações públicas. 

 

O excesso de formalismo, com efeito, não deve permear as ações dos 

agentes públicos na execução das licitações. A doutrina e a jurisprudência 

repudiam o rigorismo formal e homenageiam as decisões administrativas que, a bem 

dos demais princípios regentes da Administração Pública, afastam a inabilitação e a 



desclassificação de concorrentes por fatos irrelevantes, que não afetam a objetividade 

e a efetividade de suas propostas perante o Poder Público e nem os põem em 

posição vantajosa em relação aos demais participantes. 

 

As temáticas do excesso de formalismo, da irrelevância das falhas e da 

aplicação da razoabilidade em licitações públicas, foram objeto de decisão unânime 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal: 

 

 

RMS 23714 / DF - DISTRITO FEDERAL 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE 

Julgamento:  05/09/2000            Órgão Julgador:  Primeira 

Turma 

   

Publicação 

DJ 13-10-2000 PP-00021          EMENT VOL-02008-02 PP-

00226 

Parte(s) 

RECTE. : UNISYS BRASIL LTDA 

ADVDOS. : SÉRGIO CARVALHO E OUTROS 

RECDO. : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

LIT.PAS. : PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA 

ADVDA. : LÚCIA REGINA TUCCI 

ADVDOS. : LUIZ CUSTÓDIO DE LIMA BARBOSA E 

OUTROS 

   

Ementa 

 

EMENTA: Licitação: irregularidade formal na proposta 

vencedora que, 

por sua irrelevância, não gera nulidade. 
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Pelo transcrito é facilmente perceptível a orientação do entendimento do 

STF pelo princípio da razoabilidade, na questão em debate. 

  

E, ainda, a doutrina mais autorizada assenta que o princípio da 

proporcionalidade e o princípio da razoabilidade dele derivado instruem o exercício do 

poder discricionário do agente público. A discricionariedade, porém, em termos de 

licitação pública, não é absoluta e está pautada pelos limites que a própria Lei 

de Licitações impôs ao seu exercício. Em diversos pontos a Lei n. 8.666/93 

faculta ao agente público agir de uma maneira ou de outra; permite impor aos 

licitantes e à própria Administração requisitos mais ou menos rigorosos; faculta 

também a formulação de exigências variáveis de acordo com a complexidade e a 

relevância do objeto licitado, sempre respeitada a espinha dorsal da Lei. 

  

O exercício dessas opções deve se dar na fase interna da licitação, quando 

a Administração definirá, de acordo com suas necessidades e com o interesse público 

subjacente, o objeto a ser licitado, sua especificação, quantidade, qualidade, prazo de 

execução ou de fornecimento, etc. Definirá também quais exigências serão opostas 

aos pretensos concorrentes, para que assim se minimizem os riscos de contratar com 

licitantes incapazes de concretizar o objeto, e se assegure a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração dentre aquelas formuladas por concorrentes 

aptos a contratar com o Poder Público o objeto licitado. 

 

Nesse momento, a atividade do administrador deve ser instruída pelos 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da rejeição ao excesso de 

formalismo, além de outros igualmente relevantes; tudo dentro da pauta da Lei, mas 



sempre objetivo de ampliar ao máximo o espectro de concorrentes capazes de 

contratar com a Administração. 

 

O Tribunal da Cidadania, STJ, segue esta linha, vejamos: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. 

ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL 

PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE 

FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir 

a atos que acabem por malferir a própria finalidade do 

procedimento licitatório, restringindo o número de 

concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 

2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, 

mormente tendo em conta que não houve falta de 

assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora 

do local preestabelecido, o que não é suficiente para 

invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de 

formalismo. Precedentes. 

3. Segurança concedida. 

(MS 5.869/DF, Rel. Ministra  LAURITA VAZ,  PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 11.09.2002, DJ 07.10.2002 p. 163) 

(grifos nossos) 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 

EXIGÊNCIA EXCESSIVA. 

1. É excessiva a exigência feita pela administração pública 

de que, em procedimento licitatório, o balanço da empresa 

seja assinado pelo sócio-dirigente, quando a sua 

existência, validade e eficácia não foram desconstituídas, 

haja vista estar autenticado pelo contador e rubricado pelo 

referido sócio. 



[...] 

3. O procedimento licitatório há de ser o mais 

abrangente possível, a fim de possibilitar o maior 

número possível de concorrentes, tudo a possibilitar a 

escolha da proposta mais vantajosa. 

4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, 

por meros detalhes formais. No particular, o ato 

administrativo deve ser vinculado ao princípio da 

razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter 

substancial. 

5. Segurança concedida. 

(MS 5631/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13.05.1998, DJ 17.08.1998 p. 7) 

(grifos nossos) 

 

 

No tocante ao que o Projeto Básico anexo ao Edital aduz no item 9 que 

trata da vigência e reajuste do futuro contrato que será de 12 (doze) meses. Contudo, 

compreende-se por regime continuo a execução ininterrupta dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva por período igual ou superior a 12 (doze) meses. 

 

Pois bem. Considerando o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 prevê a 

possibilidade de prorrogar a duração de contratos cujo objeto seja a execução de 

serviços contínuos, até sessenta meses. 

Apesar disso, a Lei de Licitações não apresenta um conceito específico 

para a expressão mencionada. 

Dentro dessa perspectiva, formou-se a partir de normas infralegais e 

entendimentos doutrinário e jurisprudencial, consenso de que a caracterização de um 

serviço como contínuo requer a demonstração de sua essencialidade e habitualidade 

para o contratante. 



A essencialidade atrela-se à necessidade de existência e manutenção do 

contrato, pelo fato de eventual paralisação da atividade contratada implicar em 

prejuízo ao exercício das atividades da Administração contratante. 

Já a habitualidade é configurada pela necessidade de a atividade ser prestada 

mediante contratação de terceiros de modo permanente. 

Nesse sentido é a definição apresentada no Anexo I da Instrução 

Normativa nº 2/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

“I – SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja 

interrupção possa comprometer a continuidade das 

atividades da Administração e cuja necessidade de 

contratação deva estender-se por mais de um exercício 

financeiro e continuamente”. 

Segue o mesmo raciocínio o conceito atribuído pelo Tribunal de Contas da 

União: 

“Voto do Ministro Relator 

[…] 

 Sem pretender reabrir a discussão das conclusões obtidas 

naqueles casos concretos, chamo a atenção para o fato de 

que a natureza contínua de um serviço não pode ser 

definida de forma genérica. Deve-se, isso sim, atentar para 

as peculiaridades de cada situação examinada. 

 Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um 

determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a 

integridade do patrimônio público de forma rotineira e 

permanente ou para manter o funcionamento das 



atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que 

sua interrupção possa comprometer a prestação de um 

serviço público ou o cumprimento da missão institucional.” 

(TCU. Acórdão n° 132/2008 – Segunda Câmara. Relator: 

Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008.) 

Com base nisso, não há como definir um rol taxativo /genérico de serviços 

contínuos, haja vista a necessidade de analisar o contexto fático de cada contratação, 

a fim de verificar o preenchimento ou não das características elencadas. 

O importante é deixar claro que a necessidade permanente de execução, 

por si só, não se mostra como critério apto para caracterizar um serviço como 

contínuo. O que caracteriza um serviço como de natureza contínua é a 

imperiosidade da sua prestação ininterrupta em face do desenvolvimento 

habitual das atividades administrativas, sob pena de prejuízo ao interesse 

público.  

 O objeto da licitação trata de serviço contínuo que envolve trabalhadores e 

nessa esteira não se pode deixar de  enfatizar que há convenção coletiva para os 

trabalhadores o que deve ser enfatizado por meio de Repactuação, conforme os 

índices mensurados na referida convenção coletiva. 

Ressalta-se ainda há a falta ainda da Planilha de composição de custo pois 

é necessários para “Serviços contínuos: caracterização”, a Lei n° 8.666/93, em seu 

art. 57, inc. II, permite aos contratos de prestação de serviços, desde que dotados de 

habitualidade e essencialidade, a possibilidade de se estenderem para além de seu 

exercício financeiro, sendo, portanto, uma das exceções ao disposto no caput do 

referido artigo.  

Ao analisar o dispositivo legal mencionado, vemos que seu texto é claro ao 

afirmar que a prorrogação é cogitável apenas para a “prestação de serviços a serem 

executados de forma contínua”.  



Inclusive, o TCU posicionou-se neste sentido ao determinar que “deve ser 

observado atentamente o inciso II do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993, ao firmar e 

prorrogar contratos, de forma a somente enquadrar como serviços contínuos 

contratos cujos objetos correspondam a obrigações de fazer e a necessidades 

permanentes” (Decisão n° 1.136/2002). 

Tal entendimento foi reiterado pela Corte de Contas ao longo dos anos 

(Acórdão 100/2008 – Plenário, a exemplo), e ainda mostra-se vigente, conforme 

demonstra o Acórdão n° 3891/2011 – Segunda Câmara, onde o Ministro Relator 

Aroldo Cedraz, afirma que, no caso em apreço, as “prorrogações não observaram que 

o objeto do contrato (fornecimento de bens de consumo) não admitia a realização de 

prorrogações sucessivas com base no inciso II do art. 57 da Lei 8.666, de 1993”. 

Vê-se, portanto, sedimentado o entendimento do Tribunal de Contas da 

União neste sentido. Contudo, seguindo a máxima de que “para toda regra há uma 

exceção”, neste caso não haveria de ser diferente. 

Em situação excepcional, o TCU, por meio do Acórdão n° 766/2010 – 

Plenário, admitiu que os contratos de compra/fornecimento fossem considerados 

serviços de natureza contínua, possibilitando, assim, a prorrogação dos respectivos 

ajustes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 

8.666/93. Vejamos: 

“Voto (…) 

Esta Corte, no presente trabalho, analisou sete licitações 

para compra de FVIII, ocorridas no período de 2006 a 

2009, dos quais três fracassaram. Os motivos foram muito 

bem identificados pela equipe de auditoria. Em resumo, 

eles podem ser assim colocados: (…) 

e) dificuldade para seguir os ditames da Lei n.º 8.666/93 no 

que diz respeito à duração dos contratos, em razão da 



limitação relativa à vigência dos créditos orçamentários; 

(…)” 

Nessa busca por soluções, a equipe de auditoria apresentou propostas, 

sendo que a mais importante, no meu entender, é, justamente, permitir a aplicação, 

em caráter excepcional, do inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993. O citado inciso 

possibilita que, nos casos de prestação de serviços executados de forma contínua, 

seja viável a celebração de contratos com vigência superior aos respectivos créditos 

orçamentários. 

Conforme precedente deste Tribunal, ao qual farei referência adiante, as 

características necessárias para que um serviço seja considerado contínuo são: 

essencialidade, execução de forma contínua, de longa duração e possibilidade de que 

o fracionamento em períodos venha a prejudicar a execução do serviço. Manifesto 

minha anuência com a equipe de auditoria no sentido de que essas características 

encontram-se presentes nas contratações para entrega de fatores de coagulação. 

Não tenho dúvida de que se trata de serviço essencial, pois qualquer 

interrupção no fornecimento de hemoderivados deixará à própria sorte indivíduos que 

dependem desses medicamentos para se manterem saudáveis. 

Ademais, a duração dos contratos por períodos que não ultrapassam o ano 

civil, dentro, portanto, da vigência dos créditos orçamentários, é, com efeito, uma 

limitação à atuação do gestor. Ante as peculiaridades que se apresentam, ainda que 

todo o processo licitatório estivesse concluído em fevereiro de cada ano, 

considerando o prazo de 120 dias para a entrega do primeiro lote de medicamentos, 

toda a demanda anual deveria ser suprida em apenas 7 meses, o que pode ser 

considerado muito arriscado. 

É uma situação limite, que realmente coloca em risco os hemofílicos. 

Solução alternativa, portanto, deve ser adotada. A meu ver, a admissão dessas 

compras com fundamento no inciso II do citado art. 57 é factível, principalmente se 

levarmos em consideração que as demais características necessárias para se 

considerar a excepcionalidade também estão presentes neste tipo de aquisição. (…) 



Acórdão 

   (...) 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas 

pelo Relator, em: 

9.3. admitir, em caráter excepcional, com base em 

interpretação extensiva do disposto no inciso II do artigo 57 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que as 

contratações para aquisição de fatores de coagulação 

sejam consideradas como serviços de natureza contínua.” 

(Destacamos). 

Do raciocínio acima, é possível a interpretação extensiva do art. 57, inc. II, 

da Lei de Licitações para os casos de fornecimento e compras, desde que 

preenchidos os requisitos legais (inclusive a previsão em edital, em concordância com 

o art. 41 da Lei n° 8.666/93), e desde que a natureza do objeto face à finalidade do 

órgão e ao seu escorreito funcionamento justifique esta medida. 

Válido dizer, a despeito de em algumas Cortes de Contas estaduais já 

existir precedentes em sentido similar (vide Consulta TC 000178/026/06, do TCE-SP), 

no âmbito da União, esta situação é excepcionalíssima. 

Por fim, como se pode obter do texto transcrito é que para os serviços de 

forma contínua deve existir a planilha de composição de custo, pois se o próprio edital 

aduz a possibilidade de prorrogar e também deve ser descritos em forma de planilha 

como será os custos, bem como apresentar quantos funcionários há a necessidade 

de ficar em plantão para a manutenção, para que haja uma proposta mais 

consolidada, e o edital não faz aduz a necessidade. 

 



 

III – DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito para: 

 

a) Que seja incluído a especificação do profissional que se enquadra no subitem 

10.4.2, ou seja qual a especialidade necessária que atenderá; 

b) Que seja excluído das exigências do subitem 10.4.3 a necessidade dos atestados 

de capacidade técnica está com registro no CREA, uma vez que o edital solicita 

ART; 

c) Que haja a inclusão de planilha de composição de custo, uma vez trata-se de um 

serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva; 

 

 

Nestes Termos, 

Pede e espera o Deferimento. 

 

 

Porto Velho, 20 de março de 2018. 

 

 

 

 

Anexos: 

Contrato Social, 

Documento dos Sócios 


