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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA CAMERA MUNICIPAL DE PARÁ 
DE MINAS. 
 
CONCORRENCIA N.º: 02/2012 
 
 
RHO SERVIÇOS E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. - pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, à Rua: Furtado de Menezes, 
N.º: 739 – Bairro: Jaraguá, CEP: 31.255-780, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 
06.994.907/0001-08, neste ato representada por seu sócio administrador, Ronan Honório 
de Oliveira e Silva, brasileiro, empresário, casado, portador da CI N.º: MG -  7.156.666, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º: 041.212.806-36, residente e 
domiciliado em Belo Horizonte à Rua Luiz Chagas de Carvalho, n.º: 318, apartamento 
301; Bairro: Dona Clara – CEP.: 31.260-200; vem respeitosamente à presença de V. Sa., 
tempestivamente, com fundamento no art. 41 e seus parágrafos da Lei Federal nº 
8.666/93 e com fundamento no Item 17.2 do Edital de Concorrência N.º 02/2012, oferecer 
ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, supra mencionado pelas razões de 
fato e de direito que passa a expor:  
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 
Preliminarmente, é de se assinalar que a presente impugnação é tempestiva, tendo em 
vista que a data marcada para a sessão de abertura da concorrência é 23/08/2012 
(quinta-feira) e que o item 17.2 dispõe que: até o dia anterior ao prazo limite para 
apresentação dos envelopes. Portanto, ao propor a impugnação na presente data 
(16/08/2012) verifica-se a tempestividade do procedimento. 
 
 
DA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E AOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 
 
O princípio da isonomia tem fundamento no art. 5º da Constituição Federal e está 
preceituado no art. 3º da Lei nº 8.666/93 como segue: 
 

“Art.3º 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  
§1º É vedado aos agentes públicos: 
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustem 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;” 
 

A seguir, nos motivos da impugnação perceber-se-á claramente a não observância dos 
referidos princípios, pois as exigências contidas nos editais de licitação devem ser 
isonômicas, garantindo a participação de todas as empresas que tem real condição de 
fornecimento, e serem razoáveis e proporcionais ao objeto licitado. 
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DO ITEM 2.4 f) - apresentação do treinamento ou certificação de NR10 e certificação em 
cabeamento estruturado e, no caso de supervisor de rede, apresentação em NR33 e certificação em 
cabeamento estruturado. 

 

O item 2.4 f trata acerca da exigência de treinamento em NR10 e NR33. Nele exige-se 
que as empresas apresentem treinamento ou certificação.Tal solicitação não se mostra 
necessária uma vez que o objeto da licitação é serviço de cabeamento estruturado de 
DADOS E VOZ não contemplando qualquer serviço de elétrica (NR10) e em espaço 
confinado (NR33)  

 
“ NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 
10.1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 
10.1.1 Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde 
dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade. 
 
NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS 
33.1 Objetivo e Definição 
33.1.1 Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços 
confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a 
garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente 
nestes espaços. 
33.1.2 Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que 
possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover 
contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.”  

 
 

Portanto, a exigência editalícia, no seu item 2.4f além de conflitar com o tópico do 
edital concernente a qualificação técnica, não guarda consonância com o Princípio da 
razoabilidade, eficiência e legalidade, nem tampouco se mostra compatível com o que é 
determinado e autorizado pela Lei 8.666/93, senão vejamos: 
 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

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;” 

 
 Caso seja mantida a exigência na forma descrita no item2.4f  ao ponto de inabilitar 
empresa que demonstrar ser capaz tecnicamente de executar o objeto da licitado, 
estaremos diante de uma afronta à norma que rege as licitações (Lei 8.666/93), pois, é 
vedado à Administração Pública em geral, qualquer exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais 
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação 
na licitação.   
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 Necessário frisar, ainda, que a Lei 8.666/93, admite a comprovação da capacidade 
técnica por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, conforme disposto no § 
3º do art. 30 da Lei 8.666/93, in verbis: 
 

3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior. 

 
O § 3º do art. 30, da Lei 8.666/93 é compatível com o edital de licitação vez que a 

dotação orçamentária constante no edital refere-se a serviço.  Assim, perfeitamente 
aplicável ao objeto a ser contratado. 
 
   
 
 CONCLUSÃO: 
 
Pelo exposto, espera a empresa RHO Serviços e Consultoria em Informática Ltda., o 
acolhimento e provimento da presente impugnação, a fim de que se corrijam os vícios do 
Edital que foram detectados, na forma da lei. 
 
Para tanto sugere que seja elaborada nota de correção com a retirada das disposições 
gerais da documentação para comprovação da qualificação técnica, a exigência de que o 
licitante apresente certificado de NR10 e NR33 e que seja mantida somente a exigência 
de certificação em cabeamento estruturado. 
 
 
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2012. 

 
 

Atenciosamente, termos em que pede e espera deferimento. 
 

 
 
 

___________________________________________________ 
RHO SERVIÇOS E CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA 

RONAN HONÓRIO DE OLIVEIRA E SILVA 
SÓCIO ADMINISTRADOR 
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Parecer Técnico nº. OFF/CMPM-02/2012                                                        Pará de Minas, 17 de Agosto de 2012. 
 
Senhorita Presidente da Comissão de Licitação, 

 
Com atenciosos cumprimentos, venho encaminhar Parecer Técnico atinente ao questionamento referente à 
elaboração do Ato Convocatório ao Edital de Concorrência Pública da 9ª. Etapa de construção constituída de 
serviços do Cabeamento Estruturado Dados e Voz a serem executados no CPD, primeiro e segundo pavimentos, 

terceiro pavimento e quarto e quinto pavimentos, na medida do necessário, tudo em conformidade com o projeto 
arquitetônico e seus complementares de Obra / Serviço de Edifício Sede da Câmara Municipal de Pará de Minas, 
em terreno conformado pelos lotes de nº. 10, 11, 12 e 13, da Quadra C-4, no Bairro Senador Valadares, no 
Município de Pará de Minas, situado nas esquinas da Avenida Presidente Vargas, com Avenida Orlando Maurício 
dos Santos e Rua Alemanha, conforme solicitação enviada por e-mail em 16 de agosto de 2012, às 19:25 h, pela 
empresa RHO SERVIÇOS E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, representada pelo DD Sócio Administrador, 
Ronan Honório de Oliveira e Silva, em cujo “Esclarecimento e Impugnação ao Edital” com solicitação de 
esclarecimento e tentativa de impugnação acerca o Item 2.4 do Edital, alínea “f” encaminhada na mesma data é 
questionado e já respondido o seguinte:  

 
1.  “O item 2.4 alínea “f” solicita apresentação do treinamento ou certificação de NR10 e 
certificação em cabeamento estruturado e, no caso de supervisor de rede, apresentação em NR33 e 
certificação em cabeamento estruturado. 
 
Sendo que para tanto predizem: 
 
1.1 “NR-10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE; 10.1 - 
OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO; 10.1.1 Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece os 
requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou 
indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 
1.2 “NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS; 33.1 
Objetivo e Definição; 33.1.1 Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para 
identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos 
riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que 
interagem direta ou indiretamente nestes espaços; 33.1.2 Espaço Confinado é qualquer área ou 
ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e 
saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a 
deficiência ou enriquecimento de oxigênio”. 
 
Sobre cujas definições tornam-se embasado o seguinte: 
 
1.3 “Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou inscrição 
na entidade profissional competente; 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;” 
 
Reiterado ainda pelo que se sabe do § 3º. do Art. 30 da Lei 8.666/93: 
 
1.4 “§ 3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras 
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”. 
 
Reposta:  
 A exigência constante na alínea “f) apresentação do treinamento ou certificação de NR10 e 
certificação em cabeamento estruturado e, no caso de supervisor de rede, apresentação em NR33 e 
certificação em cabeamento estruturado” se faz necessária em virtude da existência de instalações 
prediais elétricas ainda em execução consonante com a “NR10 – NOVA NORMA 
REGULAMENTADORA Nº 10”, que “Dispõe sobre as diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos, destinados a garantir a segurança e a saúde dos 
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trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade nas fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, 
construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas, e quaisquer trabalhos 
realizados nas suas proximidades”. Torna-se evidente e necessária acuidade com as instalações 
prediais, na interação com QDC’s, CD’s, QMG’s, CPP’s e CPS’s, QGBT’s, bem como de seus 
respectivos cabeamentos de fase, neutro, e terra, seus disjuntores e demais dispositivos para o perfeito 
funcionamento dos circuitos, dentro dos parâmetros técnicos normatizados, na totalidade da 
energização da edificação em construção; e, também da existência de espaços se não confinados, semi-
confinados, a exemplo do Plenário que será propenso à ocupação humana definitivamente quando da 
sua climatização. É importante salientar que a edificação está em fase final de construção e que tais 
instalações prediais como do ar condicionado da climatização do Plenário ainda não foram executadas, 
o que proporciona ao ambiente sem iluminação e ventilação diretas, a condição de espaço semi-
confinado no mínimo, o que pode ser agravado quando da concomitância de serviços prestados com 
exalação de odores de tintas, colas e solventes, bem como suspensão de poeiras, tornando o espaço 
claustrofóbico, restrito e hostil à presença humana. Soma-se ao ambiente do Plenário, a contingente 
necessidade de cabeamento perpassado por sobre o forro de gesso, donde eventualmente poderá 
ocorrer necessidade de emersão no espaço delimitado entre o forro de gesso e a laje, considerado 
espaço semi-confinado.  
 Outrossim, o item “2.4 - Documentos para comprovação da qualificação técnica” elenca quais 
documentos necessários para participação do certame, entre os quais a prova de capacitação técnica 
indicados na alínea “b) atestados de capacidade técnica, decorrentes de contratos anteriores, em 
número mínimo de 2 (dois) para a atividade de maior relevância técnica e de valor significativo, 
descrita na letras “a” do subitem 2.4.1, nos termos prescritos nos subitens 2.4.1 a 2.4.1.2”; sendo 
assim a ART registrada junto ao CREA/MG a ser apresentada e exigida na alínea “e) ART do serviço 
expedido pelo CREA\MG” se refere a este serviço atestado. É evidente que a ART a ser registrada 
referente aos serviços a serem prestados, objeto da licitação, será devidamente recolhida e apresentada 
pela empresa licitante vencedora somente após sua contratação. 
 Fica ainda como sugestão, o cumprimento da alínea “d) comprovação, fornecida pelo setor 
responsável do órgão licitante, de que a empresa licitante tomou conhecimento das informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, nos termos prescritos nos 
subitens 2.4.2 a 2.4.2.6”, quando então todas as dúvidas dessa ordem serão sanadas. 

 
Firmado esta em aferição da verdade, e aos assentamentos da Câmara Municipal de Pará de Minas, 

reportando a resguardar as informações retro prestadas. 
 
Sendo o que se apresenta para o momento, reiterando os protestos da mais alta estima e consideração. 

 
Atenciosamente, 

 

Osvaldo FonsecaOsvaldo FonsecaOsvaldo FonsecaOsvaldo Fonseca    
arquitetura engenharia artes 

 
 

_____________________ 
Osvaldo da Fonseca Filho 

Engenheiro Arquiteto 
CREA-MG: 52.940/D 
CPF: 613.824.006-59 

Rua Coronel Domingos Justino, 509 - Centro - Pará de Minas - MG - Telefax: (37) 9935-1000 
e-mail: osvaldofonseca@camarapm.mg.gov.br 

 
Ex.mo. Srta. 
Danielle de Souza Alves 
DD. Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 
PARÁ DE MINAS / MG 
A/C Sr. Dr. Antônio Carlos Lucas 
DD. Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Pará de Minas 


