
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: Pregão de Eletrônico N º 30/2015.

PROCESSO: 0.00.002.000920/2015-01

IMPUGNANTE: H. MAANAIN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI – ME (CNPJ 
17.698.837/0001-59)

A empresa H. MAANAIN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI – ME
(CNPJ 17.698.837/0001-59),  interpôs impugnação tempestivamente  ao pregão em epígrafe,  nos
seguintes termos:

1. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

“H. MAANAIN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, pessoa jurídica
de direito privado, CNPJ 17.698.837/0001-59, estabelecida na Rua Alferes Paulo Saldanha,
692 A, bairro São Francisco, CEP. 69.305-306, Boa Vista, RR, vem respeitosamente, perante a
ilustre presença de Vossa Excelência,  impetrar o presente RECURSO DE IMPUGNAÇÃO,
fazendo-o mediante os fatos e fundamentos jurídicos que pede vênia para expor.

O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços terceirizados contínuos
de limpeza,  conservação,  jardinagem e higienização de veículos oficiais  nas dependências do
Conselho Nacional  do Ministério  Público,  em Brasília  –  DF,  conforme condições,  conforme as
especificações técnicas contidas no edital de regência.

Contudo, ao analisarmos o Edital, deparamos com a divergência entre os serviços a
serem contratados e a prestação de serviço de DEDETIZAÇÃO proposto no item 3.7 do Termo de
Referência, gerando imprecisão na elaboração da proposta.

Ocorre que o Edital e o Termo de Referência preveem a contratação dos seguintes
serviços: Limpeza e Conservação, Jardinagem e Higienização de veículos, e segundo a legislação,
nenhuma destas atividades está habilitada a realizar desinsetização, desratização e afastamento
de pombos, já que este tipo de serviço exige profissional especializado e material específico não
previstos neste instrumento editalício.

A Lei nº 8.666/93, em seus artigos 14, 38, caput e 40, inciso I, dispõe que o objeto da
licitação deve ser caracterizado de forma adequada, sucinta e clara.A indefinição do objeto leva a
lesão do princípio da isonomia e igualdade entre os licitantes, pois se o objeto não é claro, o
proponente não tem condições objetivas de análise para elaborar a proposta e consequentemente
não terá condições de elaborar demonstrativos de preços, conforme previsão do inciso X, do art.
40, da Lei 8666/93. 

Arrematando, o Tribunal de Contas da União sumulou o entendimento (Súmula 177,
TCU):

"A  definição  precisa  e  suficiente  do  objeto licitado  constitui regra
indispensável  da  competição,  até  mesmo  como  pressuposto  do
postulado  de  igualdade  entre  os  licitantes,  do  qual  é  subsidiário  o
princípio  da  publicidade,  que  envolve  o  conhecimento,  pelos
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo,



na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada
uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do
pregão."

 Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, 
com efeito para:

>declarar-se nulo o item atacado;

>determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado.

 Face  das  razões  expostas,  a  Recorrente  H  MAANAIM EMPREENDIMENTOS  E
SERVIÇOS EIRELI - ME requer desta mui digna Comissão Permanente de Licitação – CPL - o
provimento do presente  Recurso de Impugnação  para que se retifiquem as considerações ora
apresentadas  a  fim  de  tornar  transparentes  os  atos  públicos  decorrentes  de  tão  conceituada
Instituição e atendendo assim os princípios da licitação que estão elencados na Lei 8.666/93. “

2. DA RESPOSTA

Sem  adentrarmos  no  mérito  da  questão  ora  suscitada,  conheço  da
impugnação, por tempestiva, para dar-lhe provimento. O Edital será alterado e republicado. 

Em 04 de janeiro de 2016

Marciel Rubens da Silva
Pregoeiro/CNMP


