
Ilustríssimo(a) Senhor(a) Responsável pela Comissão Permanente de Licitação do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte. Referência - 

Tomada de Preço nº 01/2022. 

 

Ouro do Mar Construções e Comércio EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com endereço 

Rua Jornalista Abmael Morais, 218, Candelária, CEP 59.066-855, Natal-RN, inscrita no CNPJ 

sob o nº 34.054.302/0001-64, por seu representante legal, vem respeitosamente, com base no 

Art. 53 da Lei 9784/99; Art. 3º da Lei 8.666/93; Art. 30, inciso II da Lei 8666/93; § 2º do art. 41 da 

Lei 8666/93, apresentar de forma tempestiva 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

pelas razões listadas a seguir: 

 

Considerando o que está disposto: 

• No Art. 30, inciso II da Lei 8666/93, “A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos” 

 

• No inciso I do § 1º do Art. 3º da Lei 8666/93, “§ 1o  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, 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 §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;     

 

• No Art. 21 da Lei Complementar nº 055 de 27 de janeiro de 2004 do município de Natal-

RN “Toda e qualquer obra e/ou serviço só pode ser iniciado após obter licenciamento 

pelo Município, através da expedição do respectivo Alvará de construção, de ampliação, 

de reforma ou de demolição e, quando for o caso, da Licença Ambiental”; 

 

• No Art. 29 da Lei Complementar nº 055 de 27 de janeiro de 2004 do município de Natal-

RN “Em se tratando de reforma, ampliação ou demolição o Alvará concedido tem prazo 

de validade estipulado em um (1) ano, a partir da data de sua expedição”. 

 

 

Entende-se que: 

 

• O item 7.1.3 b.1.1) viola a determinação do Art. 30, inciso II da Lei 8666/93 quando 

solicita volumes de serviços ou obras executados pela empresa que tenham uma monta 

mínima de “Construção ou reforma em áreas de cobertura cerâmica (telhado) com 

estrutura metálica, com no mínimo 1.000m² (mil metros quadrados)” sendo este volume 

incompatível em quantidade com os serviços solicitados na Planilha de Orçamento e 



com a área construída da edificação. O serviço referente a telhado cerâmico constante 

na Planilha de Orçamento indica uma área de intervenção de apenas 20m² (item 

“Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do 

material - R!”). Além disto, para efeito de comparação, se considerarmos a área total 

construída da edificação a ser reformada (241,42 m²), constante no ANEXO I E – 

PROJETO ARQUITETÔNICO, ainda se identifica uma enorme discrepância com o 

mínimo exigido de comprovação técnica; 

 

• O item 7.1.3 b.1.2) também viola a determinação do Art. 30, inciso II da Lei 8666/93 

quando solicita volumes de serviços ou obras executados pela empresa que tenham uma 

monta mínima de “Pintura na área de reforma ou construção com aplicação manual de 

pintura acrílica, PVA ou similares com no mínimo 5.000m² (cinco mil metros quadrados)” 

sendo este volume incompatível em quantidade com os serviços solicitados na Planilha 

de Orçamento e com a área construída da edificação. O serviço referente pintura 

constante na Planilha de Orçamento indica uma área de intervenção de apenas 510,3 

m² (item “APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014”), um total quase dez vezes menor do que o 

mínimo exigido.  

 

• O Anexo II – Semurb – Alvará de Reforma apresenta alvará com validade expirada uma 

vez que o vencimento deu-se em 24/09/2021 após o prazo de 01 ano concedido pelo 

órgão licenciador. Há portanto inobediência ao Art. 21 da Lei Complementar nº 055 de 

27 de janeiro de 2004 do município de Natal-RN uma vez que o referido Alvará de 

Reforma não foi renovado, deixando com os licitantes a incerteza da exequibilidade da 

obra. 

 

 

Além das ilegalidades apresentadas, foi encontrado erro no cálculo do BDI, uma vez que o valor 

considerado na página 70 do ANEXO I A – Orçamento Obra é de 23% tendo sido, portanto, 

descontadas as casas decimais do resultado real de 23,25%. 

  

Em suma, os referidos itens 7.1.3 b.1.1) e 7.1.3 b.1.2) do Edital trazem critérios limitadores, 

de forma ilegal e irrazoável, da participação de empresas que poderiam ofertar propostas 

para a licitação referida, restringindo a competitividade do certame em prejuízo da 

vantajosidade e isonomia.  

 

Ante o exposto, pede-se que seja conhecida e provida a presente impugnação ao edital, com o 

escopo de alterá-lo, no sentido de que a capacidade operacional seja compatível em quantidade 

com os serviços solicitados e que os demais questionamentos sejam avaliados e corrigidos.   

 

Termos em que, 

Pede espera deferimento.  

 

Natal, 18 de março de 2022. 


