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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PROCESSO N°3750/2019 

Ref. Pregão Presencial n° 01312019 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL APRESENTADA EM 1310312019, SOB PROTOCOLO N° 

3750/2019. 

Trata o presente de resposta à impugnação apresentada por ETEWAND BERGER 

SCHULTZ encaminhada â Comissão de Licitação, interposta contra os termos do Edital do Pregão 

Presencial n° 01912019, informando o que se segue. 

DA TEMPESTIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O aviso de licitação referente ao Pregão Presencial n° 01312019 foi publicado em 

2210212019, com abertura prevista para o dia 1510312019. 

De acordo com o Edital, aAté  02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o presente 

Edital, mediante petição por escrito, protocolada neste órgão;"  

Portanto, tempestiva a IMPUGNAÇÃO apresentada. 

Instada a se manifestar sobre a presente impugnação a Comissão Permanente de 

Licitação assim afirmou: 

'Encaminhamos para análise e emissão de parecer, a Impugnação protocolada em 1310312019, sob o n °  

00375012019, pelo Sc. Stewand Berger Schultz, poitador do CPF n o  082.792.537-93, em razão do Edital 

de Pregão Presencial N °  01312019 - Proc. N °  00207612019, que tem com objeto a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de suporte de técnico em Informática e gestão da 

tecnologia da informação, visando atender as demandas do parque tecnológico do Município de 

Afonso Cláudio/ES. 

- Looso L.wuoIo - 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Quanto ao recurso apresentado, em sitense. as questões arguidas pelo Recorrente dizem respeito a 

apresentação de proposta gravada em midia digital - tem 7.1.1 do edital, exigência de qualificação 

técnica• item 8.5.2 do edital e aplicação da penalidde prevista no item 16.3.2 do edital. 

Acerca das questões enfrentadas, entendemos nos cumpre prestar os seguintes esclarecimentos: 

1) apresentação de proposta gravada em midia digital. o edital de licitação assim dispõe: 

Item 4.1 - Para a participação no certame e visando comunicação futura da Prefeitura Municipal, a 

licitante interessada deverá enviar email para o endereço: licitacaoafonsoclaudio.es.gov.br  ou 

pelo fax (27) 3735-4005, solicitando o arquivo de proposta digitalizada. 

Irem 7.1 - O Envelope 01 - Proposta Comercial, deverá conter a proposta comercial, impressa em uma 

via, conforme o modelo solicitado pelo licitante no item 4.1 do edita!, datada, assinada ou rubricada todas 

as folhas pelo representante legal da proponente. 

7.1.1 - Visando facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos, a proponente deverá também entregar a 

proposta em mídia digital, gravada e salva em CD.R ou pen drive, de acordo com o programa 

disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso CIáudioIES (a midia digital não poderá sob hipótese 

alguma ser confeccionada em Excel, PDF ou Word ou outro programa incompatível com o sistema 

disponibilizado, bem como também não poderá ser renomeada). 

O licitante ao solicitar a proposta digital por e-mail (item 4.1) obtêm o arquivo que é enviado pela 

Comissão, contendo inclusive, os valores médios adotados pela Administração Pública Municipal para 

balizar o procedimento. Nesta oportunidade a empresa deverá baixar o arquivo enviado e salvar a 

proposta em CD. 

Insta salientar que a midia digital é urna funcionalidade importante para a operacionalização do sistema 

quando da realização do certame, pois torna desnecessária a digitação dos valores propostos, item por 

tem, facilitando o andamento da licitação, ou seja, otimizando inclusive o tempo dos licitantes. Com  a 

midia a leitura da proposta é imediata, entretanto, a ausência do arquivo, ou seja, a não apresentação 

por parte do licitante não enseja sua desclassificação, assim não há que se falar em exigência 

restritiva e desarrasoada, é apenas um veiculo facilitador. 

No presente edital não há que se falar em rigorismo excessivo, mas em cautela por parte da 

Administração Pública Municipal que pretende, além da funcionalidade importante no ato da realização do 
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certame, como já dito, a lisura entre as propostas, mostrando consonância entre a proposta física e a 

proposta digital, tendo cada uma destas, destinação diferente. 

É uni procedimento de praxe, já adotado por muitos anos pelo Município de Afonso CláudioIES, inclusive, 

adotado também, por outras municipalidades ao longo dos anos, vejamos 

Prefeitura Municipal de CampanhalMG 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N 00020/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 0001012014 

5.3.1 IMPORTANTE: AS PROPOSTAS DEVERÃO SER APRESENTADAS TAMBÉM EM 

MÍDIADIGITAL, DE PREFERÉNCIA EM CD, DE ACORDO COM O ARQUIVO 

DISPONIBILIZADOJUNTAMENTE COM O EDITAL NA PÁGINA OFICIAL: www.campanha.mg.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DELA VRAS 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 07112014 

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO N° 03212014 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL N° 03212014 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

8. DA PROPOSTA COMERCIAL. 

As propostas comerciais serão apresentadas no envelope n' 01, em uma única via, devendo estar 

digitadas, datadas, rubricadas e assinadas pelo representante legal da licitante, sem rasuras ou 

entrelinhas e deverão também ser apresentadas em CD, em conformidade com o arquivo de 

proposta de preços (de acordo com as instruções do ANEXO 1). 

Ao que vemos, trata-se de exigência rotineira e comum em procedimentos licitatõrios por todo o pais e que 

se tratam apenas de medidas modernizadoras e 'abilizadoras das propostas, no intuito de facilitar o 

arquivamento e análise das mesmas. 

Importante relatar ainda que o assunto já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado, que 

através do Ac&dão TC-29912019, entendeu que respectiva cláusula conbda no edital de Udtação não traz 

prejuizo á competitividade do certame. 

2) exigência de qualificação técnica, certificado, registro ou inscrição da licitante no Conselho 

Federal dos Técnicos: tal exigência é de cunho técnico, inserida no edital conforme descrita no Termo de 

Referência elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração. 
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1 exigência de qualificação técnica - item 85.2 do edital e aplicação da penalidade prevista no item 

16.3.2 do edital: entendemos que ocorreu um equivoco de interpretação por parte do licitante, CRC, trata 

de Certificado de Registro Cadastral. Assim, o item 16.3.2, trata de uma espécie de cominação 

legat/sançao administrativa - impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municipios e desaedenciamento no Certificado de Registro Cadastral do Municipio de Afonso 

Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos, a ser aplicada ao licitante/adjudicatário que: não assinar o termo 

de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; não retirar o instrumento que 

- substitui o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta: deixar de 

entregar os documentos exigidos; apresentar documento falso; ensejar o retardamento da licitação: não 

mantiver a proposta; cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidõneo. 

Por todo o exposto, encaminhamos para análise e emissão de parecer.. 

DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE 

Em linhas gerais, o Impugnante requer o sobrestamento do respectivo procedimento 

licitat&io, corrigindo-se e publicando novo aviso, de acordo com as alegações em síntese abaixo 

alinhadas: 

1 - Alega exigência restritiva no que conceme ao item 7.1.1 do Edital de licitação, 

considerando que não informa qual o programa disponibilizado pela Prefeitura, bem como, não informa 

qual o formato de arquivo a serem gravadas as informações de midia digital para tornar compatível o 

programa utilizado. 

Neste sentido, a Pregoeira Presidente da Comissão de Pregão e Licitação esclarece 

de forma majestosa o questionamento do Impugnante, informando que a ausência do arquivo, ou seja, a 

não apresentação por parte do licitante da mídia digital não enseja a desclassificação do licitante, 

portanto, não tendo que se falar de exigência restritiva, apenas um veiculo facilitador do certame, 

portanto, opinamos pela manutenção do item conforme consta do edital. 

2 - Alegou ainda equivoco na exigência prevista no item 8.5.2 onde requer 

certificado, registro ou inscrição da licitante no CTF (Conselho Federal de Técnicos Industriais), 
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afirmando que o conselho e as atribuições que lhe são conferidas fogem totalmente do objeto a ser 

licitado, o que ocasionada menor competitividade. 

No que se refere á alegação do item acima listado sobre a exigência de registro no 

CU, à qual, segundo o impugnante ocasionaria menor competitividade, passamos a tecer as 

seguintes considerações. 

A Constituição Federal prevê o dever geral de licitar, dispondo que exigências de 

qualificação técnica devem ser apenas as indispensáveis para assegurar o cumprimento do contrato 

(art. 37, XXI). 

Conforme art. 3 1 , § 1 1  da Lei n°8.666/1993: 

§ 1 0  É vedado aos agentes públicos: 

- 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 domicilio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância Impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do 

contrato'; (grifei) 

Trata-se de regra em prol da ampla competitividade, da isonomia, impessoalidade. 

O exame das condições do direito de participar da licitação, denominado habilitação, consiste no 

conjunto de atos orientados a apurar a idoneidade e a capacitação de um sujeito para contratar com a 

Administração Pública. 

Consoante art. 27 da Lei n° 8.66611993, na habilitação exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 1 - habilitação jurídica; II qualificação 

técnica; III - qualificação econômico-financeira; IV- regularidade fiscal e trabalhista e; V - cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do art. 7 0  da Constituição. 
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art. 28 da Lei no  8.66611993 se refere à habilitação jurídica, o art. 29 se refere à 

regularidade fiscal, o art. 30 alude à qualificação técnica e o art. 31 à qualificação econômico 

financeira. 

Neste sentido, insta destacar que as exigências de respectivos profissionais 

capacitados consta do item 8.5.3, ocasião em que os respectivos profissionais deverão atender às 

exigências Legais para o exercício regular da profissão. Destaco o item acima pontuado no que se 

refere ao Edital de licitação: 

1.5.3: Declaração da licitante com indicação de 01 (um) Gestor em 

Tecnologia da inFormação e 02 (dois) Técnicos com Formação em Curso 

Técnico em Informática para atuar na prestação dos serviços, objeto do 

presente certame.' 

De acordo com o TCU: 

'Observe rigorosamente as disposições contidas no ad. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988 ele o ad. 30  da Lei n°8.66611993, obedecendo 

aos princípios constitucionais da publicidade, da igualdade, da isonomia e 

da impessoalidade, de modo a impedir restrições à competitividade'. 

(Acórdão 819/2005 Grupo 1 / classe VII /Plenário Relator Marcos 

Bemquerer) 

A violação de princípios básicos da razoabilidade, da economicidade, da 

legalidade e da moralidade administrativa, e a desobediência às diretrizes 

fundamentais da licitação pública, no caso, a isonomia entre licitantes, o 

julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento convocatório, bem como o 

caráter competitivo do certame constituem vicios insanáveis que enseja a 

fixação de prazo para exato cumprimento da lei, no sentido de declarar a 

nulidade do certame'. (Acórdão 6198/2009, Primeira Câmara (Sumário), 

Relator: Walton Alencar Rodrigues) 

Marçal Justen Filho esclarece que a lei reprova restrições fundadas em critérios 

não relevantes para o objeto da contratação e ressalva expressamente sobre: 'a impossibilidade de 
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avaliar, de modo abstrato e em condições hipotéticas, a validade de qualquer cláusula discriminatória 

adotada em uma licitação, sendo necessário, para tanto, analisar as características do objeto 

concreto da licitação. 

O TCU também já entendeu como abusiva a exigência de profissional vinculado à 

empresa por meio de cópia da CTPS (neste sentido: acórdãos 2.29712005 e 36112006 - Plenário). 

Nestes julgados, temos a possibilidade de a contratada contar com profissional qualificado, vinculado 

à empresa por contrato de prestação de serviços, de acordo com a legislação civil comum e a previsão 

expressa no Edital. 

Portanto, a exigência editalicia para ser adequada, além de compatível com a Lei, 

deve ser de fato relevante para a prestação do objeto principal do serviço em questão. No entanto, 

com foco no objeto do contrato, o poder público poderá dispor das condições necessárias para a 

execução contratual, de forma objetiva. 

Não bastasse, com a exigência de profissional qualificado, cabe tecer 

considerações de acordo com o que dispõe o artigo 12, inciso V da Lei Federal n° 13.63912018, à 

qual criou os Conselhos Federal e Regional de Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas, ocasião 

em que é expresso na legislação a exigência de profissionais habilitados na forma da Lei à emitir o 

registro e identificação destes no respectivo conselho. Vejamos: 

Art. 12. Compete aos conselhos regionais: 

- elaborar e alterar os seus regimentos e os demais atos; 

li - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no regimento interno e nos demais 

atos normativos do respectivo conselho federal e em seus próprios atos, no âmbito 

de sua competência: 

III - criar representações e escritórios descentralizados na sua área de atuação, na 

forma do regimento interno do respectivo conselho federal; 

IV - criar colegiados coei finalidades e funções especificas; 

V - cadastrar os profissionais e as pessoas jurídicas habilitadas na forma 

desta Lei e emitir o registro de sua carteira de identificação; (grifei) 
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Assevera-se que a Lei no. 5524168 dispõe sobre a profissão de Técnico 

Industrial, trazendo a expressa previsão em seu artigo 4 0  de que "Os cargos de Técnico Industrial de 

nível médio, no serviço público federal, estadual ou municipal ou em órgãos dirigidos indiretamente 

pelo poder público, bem como na economia privada, somente serão exercidos por profissionais 

legalmente habilitados (gritei). 

Neste contexto, firme nesses argumentos opinamos pela manutenção da 

exigência prevista no item 8.5.2 do edital de licitação, o qual exige o Certificado, registro ou inscrição 

da licitante no CFT (Conselho Federal de Tecnicos), diante de sua total pertinência, inclusive, 

resguardando o Município da Execução de contratos que empreguem profissionais exercendo de 

forma irregular a profissão, sem os respectivos registros exigidos por lei. 

3 Alegou o lmpugnante ainda, incorreção no item 16.3.2 do Edital acerca da 

sanção de descredenciamento da licitante no CRC/ES pelo prazo de até cinco anos, ocasião em 

que não guarda qualquer relação com o ramo de atividade das licitantes, visto que não são 

registradas no citado conselho profissional. 

Diante da alegação, há de que se destacar que conforme esclarecido pela 

Pregoeira Presidente da Comissão de Pregão e Licitação, o CRC ao qual se refere o edital no item 

16.3.2 é o Certificado de Regularidade Cadastral do Município de Afonso Cláudio e não um conselho 

profissional conforme entendido pelo lmpugnante, ocasião em que pugnamos pelo prosseguimento do 

feito e designação de nova data para o Pregão Presencial de n° 01312019, adequando-se o item 

16.3.2 para que passe a constar do edital "Certificado de Regularidade Cadastral do Município de 

Afonso Cláudio e não 'CRC/ES" conforme consta, visando evitar maiores questionamentos. 

S.M.J. 

É o Parecer. 

Afonso Cláudio - ES, 15 de março de 2019. 

s 
Sebastião Wéliton Coutinho 

Procurador Geral 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO N°2076/2019 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°00001312019 

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

Diante o exposto. ratifico o parecer da Douta Procuradoria. 

Comunique ao interessado. 

Afonso Cláudio - ES, 19 de março de 2019. 

EDÉLIO FRA 

PREFEITO M 
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