
ELIO KETTERMANN – ME 

CNPJ: 17.059.360/0001-61 
ESTRADA AREA DOS PADRES, S/N, BAIRRO INTERIOR 

 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC 
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO/CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO – SC 

 

Oficio nº 03/2022 
 
Senhor Presidente da Comissão 
Diogo de Bem 
Nossas Saudações 

 
 
Assunto:IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

A Empresa ELIO KETTERMANN - ME, com sede à ESTRADA AREA DOS 

PADRES, S/N, INTERIOR, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO 

PROGRESSO – SC, CEP: 89.983-000, C.N.P.J. nº 17.059.360/0001-61, representada 

neste ato por seu representante legal o Sr. ELIO KETTERMANN, brasileiro, 

empresário, domiciliado na cidade de Maravilha – SC na Rua Pastor Armando Class, nº 

412, Bairro Morada do Sol,  portador do R.G. nº 374.683-1SSP/SC e CPF 023.171.729-

66, vêm, respeitosamente, com fundamento no Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e 

item 21 a 21.2 do Edital do Processo Licitatório nº 1241/2022 na modalidade Tomada 

de Preço nº 10/2022, interpor a impugnação ao edital de licitaçãopelas razões de fato e 

direito abaixo aduzidas: 

I - IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

            A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para 

protocolar o pedido é de 02 dias úteis contados antes da data fixada para abertura do 

certame (23/06/2022).  

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as 

razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de 

impugnação se dá em 21/06/2022, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente 

impugnação. 

II - DOS FATOS 

Foi publicado o Edital do Processo Licitatório nº 1241/2022 na modalidade 

Tomada de Preço nº 10/2022, Tipo Menor Preço, pela Prefeitura Municipal de Flor do 

Sertão -SC, representada neste ato por seu Presidente da comissão Sr. Diogo de Bem, 

em 07/06/2022, com a realização do referido certame no dia 23/06/2022, com a abertura 

dos envelopes a partir das 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal Flor do Sertão - 



SC, na sala do Departamento de Compras, localizada nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Flor do Sertão, sito na Av. Flor do Sertão, 696, tendo o respectiva Tomada 

de Preço o objeto SERVIÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO 

EM PAVER NA AVENIDA FLOR DO SERTÃO COM AREA TOTAL DE 

2.866,50m². 

 

             A subscrevente tem interesse em participar da licitação da CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO EM PAVER NA AVENIDA 
FLOR DO SERTÃO COM AREA TOTAL DE 2.866,50m². 

 

Sendo que ao verificar as condições para participação na licitação citada, 

constatou-se que o edital não está nos conformes da lei de Licitação no seu item: 

“5.1.17 - Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissionais de nível 

superior responsável pela empresa. O vínculo dos profissionais com a empresa deverá 

ser comprovado através de registro profissional na carteira do trabalho acompanhada da 

cópia autenticada do registro do profissional no livro de registro de empregados da 

empresa. Este profissional será o responsável técnico pela obra. Na hipótese do sócio 

ser também o responsável técnico pela empresa, deverá ser comprovado através do 

Contrato Social ou Alteração Contratual.”.  

 

III – DO DIREITO. 

            Conforme acima já destacado, consta do edital no item 5.1.17 que o vinculo do 

profissional responsável técnico pela obra com a empresa deve ser comprovado através 

de registro profissional na carteira do trabalho e em caso de sócio o responsável técnico 

pela empresa deverá ser comprovado através do Contrato Social ou Alteração 

Contratual. 

            Todavia, este item não deve permanecer nestes moldes, pois, não corresponde à 

Lei de Licitações, a qual não dispõe que a comprovação de técnico-profissional seja por 

meio de registro profissional na Carteira de trabalho ou o profissional seja sócio da 

empresa por contrato social ou Alteração Contratual. Sendo assim restritiva a 

habilitação de empresas que possuem em seu quadro profissionais responsáveis técnicos 

por meio de contrato de prestação de serviço, como é o caso da empresa requerente. 

Sendo assim necessário destacar o artigo 30, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/1993, 

que dispõe: 

“Art. 30, § 1º, inciso I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 

estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos; 



   Contudo, o vínculo profissional por contrato além de ser aceito pela Lei de 

Licitações, é aceito pelo órgão regulamentador dos técnicos-profissionais, CREAS. 

Ressalta-se que traz o artigo  3º, § 1º, inciso I da lei de Licitações que não deve 

haver condições que compromentam, restrinjam ou frustem o caráter competitivo, nos 

termos: “ 

I - 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 razão 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 §§ 5
o
 a 12 deste 

artigo e no art. 3
o
 da Lei n

o
 8.248, de 23 de outubro de 1991.  

 

IV – PEDIDOS. 

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

procedente, com efeito de alterar o Edital no item 5.1.17, para constar a necessidade de 

comprovação do vinculo com o técnico-profissional e com o CREA, sendo esta 

comprovação por meio de documento que comprove o vínculo de empregado, sócio ou 

prestador de serviço, seja por carteira de trabalho, contrato social ou contrato de 

prestação de serviço. Desta forma permitindo a habilitação de empresas que tenham 

profissionais contratados por meio de contrato de prestação de serviço. 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui 

pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei 

nº 8666/93. 

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

 

Flor do Sertão – SC, 21 de junho de 2022. 

 

 

 

ELIO KETTERMANN – ME 

CNPJ: 17.059.360/0001-61 

ELIO KETTERMANN  

REPRESENTANTE LEGAL 

RG: 374.683-1 / CPF: 023.171.729-66 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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