DESPACHO DECISÃO
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2018
OBJETO: Registro de Preços para a locação de estrutura pelo período de 04 (quatro) dias,
tais como palco, iluminação, grupo gerador e outros para realização do 6º Festival
Gastronômico do Cerrado e 11ª Festa do Milho de Santo Antônio de Goiás e se realizar
entre os dias 27 a 30 de abril de 2018, conforme memorial descritivo anexo I deste edital.
Tipo: Menor Preço por Item
Empresa impugnante: L.D. EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA.

1 – BREVE RELATO DOS FATOS DA IMPUGNAÇÃO

Aos 06 dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, foi protocolizado
pela empresa L.D. EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.293.687/0001-87, estabelecida na Av. C-7, Qd.
78-A, Lt. 26/28, Setor Sudoeste, Goiânia – GO CEP 74.305-080, IMPUGNAÇÃO ao Edital
Pregão Presencial n. 010/2018 pelos fatos a seguir expostos.

A empresa alhures mencionada, formulou impugnação alegando suposta
ilegalidade e necessidade de adequação em face do item 6.5, “d” e “f” do Anexo VI do
Edital, sendo:
d) Prova de registro no CREA ou CAU, de acordo com o Art. 30, “I”
da Lei 8.666/93 para os itens 01, e 10 do termo de referência,
Anexo I deste Edital.

f) Atestado de capacidade técnica para comprovação de aptidão
para fornecimento de objeto desta licitação, através de no mínimo
01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, para a qual interessada já tenha fornecido e/ou prestado
serviços de natureza compatível com o objeto desta licitação.

Indagou que a documentação solicitada no Edital estaria incompleta,
sendo a seu ver necessário acrescer o inteiro teor do art. 30 da Lei 8.666/93 sendo “...

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”.

Continuou ensejando que o Edital não teria requerido a qualificação
técnica adequada, não estando a seu entender, sendo a habilitação requerida de forma
plena vez que não solicitou que o (s) atestado (s) deverá (ão) estar registrados nas
entidades profissionais competentes.

Requereu ao final, a procedência do recurso de impugnação, e de
consequência, a adequação do Edital conforme solicitado na impugnação.

É o breve relatório.
2 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso
administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação,
tempestividade, a inclusão de fundamentação e o pedido de reforma da decisão recorrida.

A Lei nº 8.666/93, utilizada de forma subsidiária neste processo, assim
disciplinou:
Art. 41 omissis
(...)
o

§ 2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite,
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso. (grifo nosso)

Do mesmo modo, o item 7 e seus subitens do Edital assevera:

7.1 – Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o
pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização
do Pregão, no endereço na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de
Goiás/GO – Av. Modesto Vaz Machado QD. 11 L. 43/46 Vila Florença,
Santo Antônio, Goiás (Sala de Licitações), das 08h às 11h e 13h às 17h,
de segunda a sexta-feira, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição
em até 24 (vinte e quatro) horas.
7.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a
licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente
existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto
vício não suspenderá o curso do certame.
7.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da
decisão a ela pertinente.
7.4 – Acolhida a petição, será designada nova data para a realização do
certame. (grifamos)

Isto posto, vê-se que o pedido de impugnação foi encaminhado no dia
06/04/2018 atendendo aos requisitos de admissibilidade disposto no § 2o do art. 41 da Lei
8.666/93 e item 7 do Edital Pregão Presencial n. 010/2018, passando a Pregoeira à análise
de mérito da peça.
3 – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO E DO MÉRITO

Pois bem, irresigna-se o impugnante, em primeiro momento, quanto à
suposta diminuição da qualificação técnica exigida no Edital, em especial aquelas descritas
no item 6.5, “d” e “f” do Anexo VI acima detalhadas.
Com efeito, entende a tanto a Pregoeira quanto a unidade técnica que
elaborou o Termo de Referência, que as especificações mínimas descritas no Edital são
suficientes para atender o interesse público, mantendo o princípio da isonomia e afastando
qualquer restrição à participação de concorrentes ao certame. È notório que promover
“detalhamento excessivo da qualificação técnica” de qualquer objeto disposto em
licitação, acarretaria no direcionamento a uma única empresa ou fornecedor, limitando por
conseguinte, o fornecimento/execução do objeto a fornecedores específicos, o que é
inadmissível em qualquer processo licitatório.

A Lei nº 8.666/1993, aplicável subsidiariamente à modalidade pregão por
força do disposto no art. 9º da Lei nº 10.520/2002, é bastante clara a respeito da restrição
à competitividade entre os licitantes, quando prescreve o seguinte:
o

Art. 3 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável 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.
o

§ 1 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. (grifei)

No mesmo sentido, cumpre registrar a previsão constante da Lei nº
10.520/2002:
Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: (...)
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição. (grifamos)

Vê-se, portanto, que as qualificações exigidas no Edital, além de atender
os preceitos dos arts. 27 a 30 da Lei 8.666/93, são suficientes para elaboração das
propostas pelos licitantes e para fazer prova da capacidade dos interessados em
atender o objeto almejado pelo município, além de atender o interesse da

administração, não havendo se falar em necessidade de restringir a gama de pretensos
licitantes que podem atendem o interesse da administração.
.
Não restam dúvidas que poderão participar do certame todos os
interessados que atenderem as especificações mínimas exigidas no edital e na Lei de
Licitações. Da mesma forma, não é necessário descrever todo o corpo da lei de licitações
em qualquer edital, pois que consabido por todos a necessidade de atendimento aos
preceitos legais ali dispostos. Nesse sentido, o legislador deixou patenteada a
obrigatoriedade de respeito estrito ao princípio da isonomia entre os licitantes, acrescido
da proibição de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo, que, caso se encontrem presentes no edital dos certames,
maculá-lo-iam de forma cabal, sentenciando-os à ilegalidade.

Nesta trilha, nunca é demais lembrar, a legislação aplicável à matéria é
assente na proibição de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato. De outro modo não poderia ser, já que o princípio basilar a
ser observado é o da isonomia, pedra angular da competitividade, não havendo espaço, de
forma alguma, para direcionamentos para esse ou aquele fornecedor, já que há diversos
fornecedores dos serviços/locações pretendidos pelo município capazes de cumprir o
objeto licitado.
Frisa-se neste diapasão, que esta administração sempre se pautou
pelos princípios que regem a administração pública e jamais deixaria de corrigir
vício ou obscuridade ocorrida em qualquer certame ou ainda avaliar de forma parcial
qualquer impugnação ou recurso protocolizado junto a Pregoeira e Equipe de Apoio.

No caso em tela, não demonstra a impugnante ter qualquer dúvida sobre
o objeto licitado, o que de pronto seria sanado por esta Pregoeira e Equipe de Apoio, mas
sim, mero inconformismo, vez que a descrição delineada permitirá a participação de um
número maior de licitantes.

Desta forma, que pese o conhecimento do Recurso impetrado pela
empresa impugnante, a peça trazida a baila, com a devida vênia, mostra-se totalmente

carente de validade jurídica quanto aos fatos articulados, dando a aparência de interesse
unicamente em afastar pretensos interessados na participação do certame.
Tal discussão, ou seja, a exigência capacidade técnico-operacional por
meio de atestados registrados no CREA ou que os atestados necessariamente estejam
acompanhados de ART do engenheiro que acompanhou o serviço, foi pauta de discussão
recente no TCU que assim decidiu por meio dos Acórdãos 128/2012 – 2ª Câmara e o
recém-publicado Acórdão 655/2016 do Plenário:

1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação
de empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de
registro no CREA dos atestados para comprovação da capacitação
técnica operacional das licitantes, tendo em conta a recomendação
inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem
1.5.2 do Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais
para aplicação da Resolução CONFEA nº 1.025/2009, aprovado
pela Decisão Normativa CONFEA nº 085/2011”.

(Acórdão

128/2012 – 2ª Câmara)

9.4. dar ciência ao Município de Itagibá/BA, de modo a evitar a
repetição das irregularidades em futuros certames patrocinados
com recursos federais, de que: (…) 9.4.2. a exigência de
comprovação de aptidão técnica devidamente registrada junto ao
Crea, dando conta de que a empresa interessada já desenvolveu
serviços idênticos/semelhantes ao previsto no objeto do edital,
contraria a Resolução 1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012
– TCU – 2ª Câmara; (Acórdão 655/2016 do Plenário)

Mais adiante, em 2017, esse entendimento foi confirmado por meio da:
“[Atualização – 1] Em fevereiro de 2017, foi publicado o Acórdão 205/2017 que confirma o
entendimento do Plenário do TCU no sentido de configurar falha a “exigência de registro
e/ou averbação de atestado da capacidade técnica-operacional, em nome da empresa
licitante, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, o que não

está previsto no art. 30, § 3º, da Lei 8.666/1993, que ampara a exigência do referido
atestado, contida no item 8.7.2 do instrumento convocatório, e contraria a Resolução
Confea 1.025/2009 e os Acórdãos 128/2012-TCU-2ª Câmara e 655/2016-TCU-Plenário”.

Como visto, tal exigência não pode ser disposta no Edital na forma
requerida pelo impugnante por trazer traços de frustração do caráter competitivo do
certame, o que é inadmissível. Isto porque, o que deve estar registrado nos órgãos
competentes, em especial CREA e CAU são as empresa e seus profissionais, não tendo
os atestados essa premissa conforme entendimento do TCU e sequer amparo no art. 30
da Lei 8.666/93.

Ademais, é cediço que a Equipe de licitação deve se ater aos requisitos
de habilitação dispostos nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, sob pena de constituir novo
requisito de habilitação, invadindo competência privativa da união (22, inciso XXVII da
Constituição Federal), o que colacionamos somente para fins de esclarecimento.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido
o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (grifamos).

Insta-nos ainda ponderar que o Edital dispõe sobre a qualificação técnica
de forma adequada, onde a apresentação dos documentos solicitados demonstrará a
capacitação técnica das licitantes em atender o objeto almejado pelo município, não sendo
sequer razoável estender essa exigência de forma a limitar um número mínimo de
licitantes.

,Assim, não pode a Pregoeira agir consubstanciada em singularidade,
para acolher no Edital requisito de habilitação que não encontra amparo legal ou que
afaste pretensos participantes que possam atender ao interesse público, sob pena de

tornar o ato maculado e temerário conforme farta jurisprudência do TCU. Pois, como já
dito, as especificações mínimas descritas atendem o interesse público e a necessidade
desta administração. Assim, atendidas as especificações dispostas no Edital, qualquer
interessado poderá participar do certame em elogio aos princípios da isonomia,
economicidade, além da competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a
administração.
4 - DA DECISÃO

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso de impugnação
apresentado pela empresa L.D. EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.293.687/0001-87, por ser próprio e
tempestivo para no mérito IMPROVÊ-LO, pelos motivos acima delineados, permanecendo
inalteradas as disposições do instrumento convocatório ora atacado.

Comunique-se a impugnante a decisão tomada, bem como os demais
interessados por meio de publicação no sítio oficial do município.

Sala da Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Goiás,
Goiás, aos 09 de abril de 2018.

