
À: Prefeitura Municipal de Silva Jardim
A/C: Comissão Permanente de Licitação

Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP N.° 41/2017 - SEMOSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4007/2017

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em
gestão informatizada de manutenção do sistema de iluminação pública.

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

Vossa Senhoria interpor tempestivamente IMPUGNAÇÃO ao Edital de Pregão Presencial
nº 41/2017, Processo Licitatório nº 4007/2017 – SEMOSP para que sejam corrigidas as
inúmeras ilegalidades/incorreções elencadas a seguir ou, na impossibilidade da correção

do edital, a ANULAÇÃO do certame em tela.

DA ANÁLISE DO EDITAL

A Impugnante, após analisar o edital, detectou as seguintes
ILEGALIDADES/INCORREÇÕES :

I MODALIDADE LICITATÓRIA. OBJETO NÃO



CARACTERIZADO COMO SERVIÇO COMUM.
 

II                       QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 
III                    ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PARCELAS DE
MAIOR RELEVÂNCIA

 
IV                     VISITA TÉCNICA

 
 
 

I - MODALIDADE LICITATÓRIA. OBJETO NÃO CARACTERIZADO COMO
SERVIÇO COMUM.

 
Tendo em vista que a escolha do objeto a ser licitado, onde para elaboração das propostas
há uma gama de especificações e exigências de nível técnico, demonstrado assim, que o
objeto pretendido apresenta peculiaridades que afastam a hipótese de execução comum,
tornando-se inexigível a realização na modalidade de Pregão. Vejamos o que diz a Lei nº
10.520/2002.
 

Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida por esta Lei.
 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.

 
O objeto descrito no edital em tela se refere a  “gestão informatizada de manutenção do
sistema de iluminação pública”. Ao lermos o Termo de Referência, nos deparamos com
uma justificativa que declara que não se trata de qualquer tipo de serviço, vejamos:
 
Termo de Referência (Parte integrante do Edital)
 

I – CONCEITO E JUSTIFICATIVA
 
A extensão do sistema de iluminação pública, a sua capilaridade e a sua
diversidade conferem à mesma uma significativa complexidade face ao seu
processo de manutenção e melhoria. As ações de manutenção não podem
ser isoladas, nem focadas exclusivamente nos serviços pontuais. O
processo necessita de visão holística e de gestão informatizada. O prejuízo
causado pela falta de planejamento e integração das atividades de
manutenção, melhoria, padronização e expansão do sistema de IP é difícil
de ser mensurado, porém, sua existência é sabidamente inquestionável.

 



 
O Termo de referência no item I – Conceito e Justificativa nos informa claramente  que os
serviços são de complexidade significatica, isto já demonstra que não é comum.
 
Se considerarmos o objeto descrito no edital a presente licitação se trata de contratação de
“serviço técnico especializado”, o art. 13 da Lei nº 8.666/93 descreve da seguinte forma:
 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços
técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos
a:
 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou
executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
financeiras;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras
ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou
administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
 

 
Em diversos pontos do Termo de referência podemos observar algumas exigências que a
empresa vencedora do certame deverá cumprir, dentre algumas delas está no item 64;
 

64 - Com relação à eficientização do consumo energético no sistema de
iluminação pública, a licitante vencedora será responsável por:
 
64.1. Elaborar todas as especificações técnicas necessárias à implantação
do projeto e, sua respectiva aprovação e homologação junto ao
MUNICÍPIO.
 
64.2. Elaborar o projeto executivo, contemplando o planejamento das
compras dos equipamentos e materiais, bem como, o respectivo
cronograma físico de instalação.

 
 
 
A empresa vencedora do certame para executar os serviços deverá  ser responsável em
elaborar projeto executivo. A Lei é clara no que diz respeito a elaboração de projeto básico
ou executivo;
 



Art. 9o Da Lei nº8.666/93 -  Não poderá participar, direta ou
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física
ou jurídica;

 
 
A luz do artigo acima citado, o município deve observar que não se pode contratar uma
empresa que ao mesmo tempo elabore o projeto Básico/Executivo e o execute. A Lei é
clara quando diz que o autor do projeto não pode participar do certame licitatório.
 
Por outro lado também podemos ver que o objeto em tela impede maior disputa ao
certame.
 
O item III do Termo de Referência - GESTÃO INFORMATIZADA DA MANUTENÇÃO
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, quando esperamos uma justificativa
melhor a respeito do objeto de Gestão informatizada nos deparamos com apenas um item e
um subitem, afinal é quem encabeça o objeto da licitação:
 

III - GESTÃO INFORMATIZADA DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 
 
 
16. A gestão informatizada da manutenção é uma ação que visa a
integração das ações de planejamento, manutenção, melhoria e
padronização, a fim de melhorar o desempenho do Sistema de Iluminação
Pública do Município de Silva Jardim.

 
16.1 QUADRO DE LÂMPADAS E POTÊNCIAS

 
Vejamos também o item 49 do Termo de Referência:
 

A empresa licitante vencedora deverá executar seus serviços através de um
Sistema Informatizado de Gestão de Iluminação Pública (software). Este
sistema, além de aperfeiçoar a prestação dos serviços e agilizar o
atendimento à população, visa também, fazer com que o MUNICÍPIO
tenha total controle dos serviços realizados e das alterações executadas no
Sistema de Iluminação Pública, durante o desenvolvimento das atividades
da empresa.

 
O sistema informatizado se resume em apenas “aperfeiçoar a prestação dos serviços e
agilizar o atendimento à população, visa também, fazer com que o MUNICÍPIO
tenha total controle dos serviços realizados e das alterações executadas no Sistema de
Iluminação Pública, durante o desenvolvimento das atividades da empresa”.
Presume-se que qualquer empresa cujo objeto é Prestadora de  Serviços especializados em



Manutenção/Ampliação de Iluminação Pública pode executar muito bem os serviços.
 
O sistema informatizado por se tratar de software, deveria estar dentro do edital, como os
demais itens de obrigação da empresa, pois o mesmo pode ser adquirido facilmente do
mercado, basta acessar um site de pesquisa aparecerá alguns deles.
 
Desta forma, o edital fere o caráter competitivo, porque o intuito do edital é nada mais é,
contratar uma empresa para efetuar serviços de manutenção do sistema de iluminação
pública e seus afins. A frase inicial do objeto Sistema Informatizado de Gestão de
Iluminação Pública (software), restringe as empresas em participarem do certame uma
vez que poucas terão o objeto acima citado, porém podem executar o mesmo trabalho.
 
É notável a restrição no objeto a ser licitado em completo desacordo o que diz a Lei nº
8.666/93:
 

Art. 3o 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.
 
§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 no8.248, de
23 de outubro de 1991;    (Redação dada pela Lei nº 12.349,
de 2010)
 
 
 
 
 



 
II – Qualificação Técnica:

 
 
Sabemos bem que 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.
 
 
Edital:

 
14.1.4.5 – Documento do Engenheiro Florestal Responsável (CREA).
 
14.1.4.6- Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para a realização do procedimento licitatório, profissionais de nível
superior (14.1.4.2 e 14.1.4.4) registrados no CREA, os quais serão responsáveis
técnicos. A comprovação deverá ocorrer mediante apresentação de um dos
seguintes documentos:
 
1 – carteira de trabalho (cópia autenticada em cartório ou por servidor da
Comissão de Licitação) e ficha (ou folha do livro) de registro de empregados
(cópia autenticada em cartório ou por servidor da Comissão de Licitação);
 
2 – contrato social, caso o sócio seja o engenheiro responsável;
 
3 – contrato de prestação de serviços (cópia autenticada em cartório ou por
servidor da Comissão de Licitação).

 
 

O edital em seu item 14.1.4 lista a relação de documentos que a empresa deva apresentar
no certame licitatório. Vejamos o item 14.1.4.5:
 
14.1.4.5 – Documento do Engenheiro Florestal Responsável (CREA).
 
Da justificativa  na Descrição das funções e seus riscos, constante no Termo de
Referência:
 

8. ENGENHEIRO FLORESTAL
 

Função: Profissional habilitado responsável pelos serviços de poda
inventário florestal e destinação dos resíduos de poda.
 
Exigência: Ensino superior em engenharia florestal  

 
 
Não vislumbramos a real necessidade da exigência acima citada, uma vez que o  objeto



Não vislumbramos a real necessidade da exigência acima citada, uma vez que o  objeto
principal a ser contratado, é de Iluminação Pública, onde o profissional responsável deva
ser o Engenheiro Eletricista. Se pensarmos desta forma teria que haver mais técnicos para
as demais áreas, um exemplo que podemos citar é  mais um Engenheiro da Computação,
pois o objeto diz “  gestão informatizada de manutenção do sistema”, e nem por este
motivo foi solicitado.

 
Temos a ciência que nenhuma pessoa física ou jurídica pode sair por ai, fazendo corte ou
poda de árvores sem autorização expressa do Órgão responsável pelo Meio Ambiente. Há
no município uma Lei Ambiental nº 1641/2014, que institui o Código Ambiental de Meio
Ambiente do Município de Silva Jardim. Ao consultarmos nos deparamos com os
seguintes artigos:
 

Art. 16 - É de competência do município de Silva Jardim, o
licenciamento de empreendimentos, obras, serviços e
atividades que causam ou possam causar impacto
ambiental local, consoante a Lei Complementar 140/2012 e
Resolução CONEMA 42.
 
 
 
Art. 17 – Em consonância ao Decreto Estadual 44.820/14,
Resolução CONEMA 42 e Lei Complementar 140/2012, a
SEMMA expedirá os seguintes documentos:
Licença Ambiental
Certidão Ambiental
Autorização Ambiental
Encerramento Ambiental
Documento de Averbação
 
art. 155 – Somente após a realização da vistoria e
expedição de autorização se for o caso, poderá ser feita a
derrubada ou o corte.
 
Art. 160 – É atribuição exclusiva do Poder Público
Municipal, podar, cortar, derrubar, ou sacrificar as árvores
de arborização pública com a expressa autorização da
SEMMA.
 
Art. 165 -  Todas as empresas que realizarem podas no
município devem ter o seu cadastro aprovado pela SEMMA.
 
Art. 177 – A realização de corte, supressão ou poda de
vegetação em logradouros público, somente será permitida
a:
I - (...)
II – Funcionários de empresa concessionárias ou
permissionárias de serviços públicos, previamente
autorizadas pela SEMMA, sob a supervisão de um



autorizadas pela SEMMA, sob a supervisão de um
responsável técnico municipal.
 

Na execução dos serviços objeto da presente licitação, certamente poderá ocorrer a
necessidade de poda de algumas árvores, sejam na área pública como também na área
particular. Para isso, independente da árvore está em local público ou privado a empresa

contratada terá que informar e solicitar autorização a Secretaria de Meio ambiente, onde a
SEMMA examinará e autorizará ou não a poda.
 
Digamos que a autorização seja concedida, ainda assim, de acordo com o art. 177, II, da
Lei citada acima,  a empresa só poderá executar os serviços com a supervisão de um
responsável técnico do município.
 
Assim sendo, torna-se descabível a exigência da empresa possuir em seu quadro, um
Engenheiro Florestal afim de desempenhar apenas a responsabilidade pela poda e
destinação dos resíduos provenientes desta poda.
 
Tomamos como exemplo, um cidadão comum ou até mesmo uma empresa que necessite
podar ou cortar definitivamente uma árvore em sua propriedade, em momento algum o
Código Ambiental cita que os mesmos deverão dispor de profissional para realização dos
serviços, mas sim atender algumas exigências normais ao trâmite do mesmo. Ainda assim,
o município dispõe de técnico com responsabilidades para então, acompanhar o serviço a
ser feito.
 
Da exigência de vínculo empregatício (14.1.4.6):
 
Edital:

14.1.4.6- Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para a realização do procedimento licitatório, profissionais de nível
superior (14.1.4.2 e 14.1.4.4) registrados no CREA, os quais serão responsáveis
técnicos. A comprovação deverá ocorrer mediante apresentação de um dos
seguintes documentos:
 
1 – carteira de trabalho (cópia autenticada em cartório ou por servidor da
Comissão de Licitação) e ficha (ou folha do livro) de registro de empregados
(cópia autenticada em cartório ou por servidor da Comissão de Licitação);
 
2 – (...)
 
3 – contrato de prestação de serviços (cópia autenticada em cartório ou por
servidor da Comissão de Licitação).

 
Neste item demonstra que a empresa tem que possuir vínculo empregatício com o
profissinal.
 

§ 5o É vedada a 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



em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas
nesta Lei, que inibam a participação na licitação.

 

§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico

especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a
apresentação de relação explícita e da declaração formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as
exigências de propriedade e de localização prévia.

 
Desta forma, conclui-se que as exigências em questão são ilegais, além de restringir a
competitividade do certame.
 

O entendimento da Corte de Contas, segundo o qual não se deve exigir em
edital de licitação de obras e serviços, para a comprovação da
qualificação técnico-profissional dos licitantes, o requisito de propriedade
de equipamentos a serem utilizados, bem como das suas localizações
prévias, conforme disposto no § 6º do artigo 30 da Lei 8.666/1993
(Acórdãos 648/2004; 608/2008; 2915/2013 e 3056/2013, todos do
Plenário).

 
“O cerne da representação, ora em análise, diz respeito a quais exigências são permitidas
ou vedadas à Administração na confecção de editais de certames licitatórios. Nessa linha,
do § 5º do art. 30 da Lei n.8.666/93, permite-se inferir que somente podem ser previstas no
edital exigências expressamente permitidas na lei, e, por conseguinte, vedadas aquelas por
ela proibidas.
 
Nesse sentido, o comando legal esculpido no § 6º do artigo em comento assim dispõe,  que
a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, é o
suficiente para participar do certame licitatório.
 
A partir da inteligência do comando normativo em tela, permite-se afirmar que a norma
citada visa preservar o dever da Administração de buscar a proposta mais vantajosa, que
seja mais atrelada à preservação do interesse da sociedade. Isto pode ser deduzido à
medida que a exigência de instalações, equipamentos e pessoal essenciais para a
execução do objeto a ser contratado deve ser reproduzida no edital em termos genéricos e
despersonalizados, como forma de se evitar o direcionamento da licitação e restrição do
número de participantes.
 
A disponibilidade de pessoal que garantam a execução do contrato não é exigível na
habilitação, MAS NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. “ (grifo nosso).
 
TCU – Jurisprudência – Informativo de Licitações e Contratos
 
Sumário – Plenário:
 



 
1 (…)
2 (…)

3. É ilegal a exigência, para participação em
licitação, de comprovação de vínculo empregatício
do responsável técnico com a empresa licitante.

Também na Representação acerca da licitação
conduzida pelo Município de Brasilândia
D’Oeste/RO, fora apontada exigência de vínculo
empregatício, na data de entrega da proposta, de
engenheiro civil, ambiental e sanitarista com as
licitantes. Realizado o contraditório, a relatora
destacou que “a jurisprudência do Tribunal também é
pacífica no sentido de ser ilegal a exigência de
comprovação de vínculo empregatício do responsável
técnico com a empresa licitante, pois impõe um ônus
desnecessário aos concorrentes, na medida em que
são obrigados a contratar, ou a manter em seu
quadro, profissionais apenas para participar da
licitação (acórdãos 103/2009 e 1.808/2011, do
Plenário, entre outros)”.

 
O Edital até trata em seu item 14.1.4.7 que a empresa deva apresentar Declaração,
assinada pelo representante com firma reconhecida, de que possui instalações,
equipamentos e profissionais qualificados para a execução dos serviços.
 
 
 

14.1.4.7 - Declaração, assinada pelo representante com firma reconhecida,
de que possui instalações, equipamentos e profissionais qualificados para a
execução dos serviços.
 

 
O item 14.1.4.7 está de acordo com o que diz a Lei. Só não está claro o porquê da
apresentação de documentos que prove que o profissional tenha vinculo empregatício,
antes mesmo de saber se a empresa irá ou não vencer o certame.
 
 
 

III - Atestado de Caoacidade Técnica e Parcelas de Maior Relevância:
 
Do Edital:
 

14.1.4.8 – Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de, no
mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA,



jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA,
em nome do responsável técnico. As parcelas de maior relevância para
capacitação profissional são:

 
a) Processo de gestão informatizada (software de gestão de iluminação
pública), em Município igual ou superior, a quantidade de pontos de luz
públicos prevista no Projeto Básico;

 
a.1) O Software de gestão em Iluminação Publica deve seguir os seguintes
parâmetros igual ou superior: O software de gestão deve Permitir o
controle de diversas atividades praticadas na operação diária do sistema.
Mantendo o controle do relacionamento com o
cidadão através do call Center e serviços de internet. Garantindo o acesso
ao conhecimento do que está acontecendo no parque de iluminação
pública sob a forma cartográfica (Google Maps). Deve disponibiliza
painéis de controle e monitoramento, em Prefeitura Municipal de Silva
Jardim tempo real e através da base histórica. Mantendo total controle dos
ativos patrimoniais e a gestão dos custos da manutenção do parque e
consumo de energia. O aplicativo móvel deve utilizar os recursos do
Google para visualização dos mapas, possuindo banco de dados local,com
tecnologia Web Service para troca de dados com o sistema de gestão e
utilização de GPS para marcação de pontos e rastreamento do dispositivo
móvel: permitindo a identificação dos pontos de iluminação pública
quando houver a realização do censo, permitindo o atendimento das
Ordens de Serviços através de lista ou mapa, permitindo o mapeamento as
não conformidades pelo fiscal da iluminação. A Tecnologia aplicada no
sistema de gestão deverá ser totalmente WEB com utilização de linguagem
de programação Java e framework Webrum (Maker) (S.O. Windows);
aplicativo móvel utilizado de linguagem de programação Android (S.O.
Android), com recurso de GPS e Google Maps e sistema de gerenciador de
banco de dados relacional padrão SQL, PostgreSQL; servidor de
aplicação Apache Tomcat; utilização do Google Maps e tecnologia de Web
Service para comunicação entre o dispositivo móvel e o sistema de gestão.
 
b) Manutenção de redes aéreas e subterrâneas de energia;
 
c) Desenvolvimento de projetos luminotécnicos;
 
d) Operação em regime emergencial;
 
e) Manutenção e implementação de IP em logradouros com tráfego
intenso;
 
f) Eficientização, expansão e melhoria de sistemas de iluminação pública;
 
g) Manutenção preventiva e corretiva de pontos de Iluminação pública
com operação de sistema Call Center e gestão informatizada, em sistema
de iluminação pública composto de mínimo 1.377 pontos de Iluminação
Pública.



 
O edital destaca acima, as parcelas de maior relevância. Como podemos observar a
primeira parcela de maior relevância constante na letra “a” cita “Processo de gestão
informatizada (software de gestão de iluminação pública)”.
 
Como pontuar um item de maior relevância de um software que não foi desenvolvido pela
empresa?

 
 

TCU – Jurisprudência – Informativo de Licitações e
Contratos
Número 179 - Sessões: 26 e 27 de novembro de 2013
 
2. Nas licitações destinadas à aquisição de licenças de uso
de softwares já desenvolvidos, se caracterizada a unicidade
e indivisibilidade de cada item licitado, não há que se
estabelecer item ou parcela de maior relevância para fins
de comprovação da qualificação técnica.

 
Representação acerca de possíveis irregularidades em
pregão eletrônico promovido pelo Exército Brasileiro –
Comando da 1ª Região Militar, destinado à aquisição de
licenças de uso de software e respectivos serviços de
instalação e treinamento, apontara, dentre outros aspectos, a
falta de identificação das parcelas de maior relevância do
objeto licitado, para fins de julgamento dos atestados de
capacidade técnica. Em síntese, a irregularidade cingia-se à
ausência de justificativa técnica para a indicação de todos os
seis softwares objeto da licitação como relevantes para fins
de julgamento dos atestados de capacidade técnica.
Realizadas as oitivas regimentais, lembrou a relatora que,
nos termos da jurisprudência do TCU, “as exigências de
qualificação técnica, quer técnico-profissional quer técnico-
operacional, devem recair sobre parcelas que sejam,
simultaneamente, de maior relevância e valor significativo”.
E que tais requisitos “devem ser demonstrados no
instrumento convocatório ou no processo administrativo da
licitação, sendo desarrazoada, como forma de comprovação
da qualificação técnica dos licitantes, a exigência em edital
de percentuais mínimos superiores a 50% dos quantitativos
dos itens de maior relevância da obra ou serviço”.
Entretanto, analisando o caso concreto, observou a relatora
que a licitação em foco tinha por objeto “a aquisição de seis
licenças de softwares, cada qual compondo um item
específico do certame e com previsão de aquisição de uma
licença para cada um dos itens licitados”. Além disso,
estabelecera o edital que “a comprovação de capacitação
técnica se dê com a apresentação de atestados que
evidenciem a prestação dos serviços em características,



evidenciem a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o item licitado”.
 
Em tal contexto, concluiu a relatora que “Por não se
tratar de desenvolvimento de software, mas da aquisição
de licenças já prontas, não há, no caso concreto, como
indicar item de maior relevância para o produto em
questão, que é uno e indivisível”. O Plenário do TCU,
acatando a proposta da relatora, julgou parcialmente
procedente a Representação (improcedente quanto ao ponto
em questão), indeferindo a cautelar pleiteada. Acórdão
3257/2013-Penário, TC 008.907/2013-7, relatora Ministra
Ana Arraes, 27.11.2013.
 

Tais exigências para a apresentação da qualificação técnica das licitantes restringirão
drasticamente o número das empresas participantes neste certame. Sabe‐se que há um
grande número de empresas com experiência e qualificação técnica que estão aptas junto
ao CREA para desempenho do serviço a ser executado, que possuem em seu acervo
técnico o registro de serviços com características semelhantes, mas, no entanto, este não
apresenta tamanho grau de detalhamento exigido no edital. Assim sendo, estarão
impedidas de participar.
 
Como consequência, se tais exigências forem mantidas, se tornará um fator redutor dos
lances no momento da disputa. Sabe‐se que em certames onde o número de participantes é
reduzido, mesmo havendo a solicitação por parte do pregoeiro para que haja, lances mais
baixos e isso não acontecerá, resultando na aquisição do bem ou serviço licitado a um
custo mais elevado pelos cofres públicos.
 
Além disso, há também a possibilidade da licitação ser fracassada o que causará o atraso
na execução do serviço de manutenção, resultando em um prejuízo para o órgão. Tais
exigências ferem o Principio da Celeridade, no quesito formalidades desnecessárias, ferem
também o princípio da vantagem pública, pois um número menor de empresas concorrerá
ao certame.
 
Portanto o detalhamento exigido pelo edital, além de restringir a participação, não é
permitido pela lei 8.666/93.
 
 
O artigo 3º, inciso II, da Lei do Pregão (Lei Federal nº 10.520/02), versa:
 

“3º‐... (...) II ‐ a definição do objeto deverá ser precisa,
suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição;”



 
 

Incluimos aqui nestes contexto os itens:
 
14.1.4.10 – Licença de Operação emitida por órgão ambiental competente do município
sede da licitante, abrangendo a liberação de empreendimento no ramo de atividade do
objeto social da mesma, nos termos da resolução CONAMA 237/97;
 
14.1.4.11 – Comprovação de estar cadastrada no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Renováveis – IBAMA (cartão de inscrição),
devendo a mesma ser apresentada juntamente com o Certificado de Regularidade,
conforme determina a Lei nº 6.938, de31/08/1981 a Lei nº 10.165, de 27/12/2000 e suas
alterações.
 
 
Ambos deverão ser apresentados no ato do certame, descumprindo mais uma vez o que
determina a Lei.
 
 

IV – VISITA TÉCNICA
 
Consta no Temo de Referencia, item fazendo menção a Visita Técnica, porém não
identificamos no edital.
 
XII - VISITA TÉCNICA
 

 
i. A empresa licitante deverá solicitar o agendamento da sua visita técnica,
por escrito, protocolando a solicitação junto à XXX. Após essa solicitação
a xxx informará a licitante, no prazo de 72 horas, a data para inicio da sua
visita técnica.
 
ii. A visita técnica ao sistema será feita em veículo do MUNICÍPIO. Todo o
município deverá ser inspecionado, com roteiro de visita.
 
iii. A visita técnica deverá ser realizada por engenheiro eletricista,
responsável técnico da empresa licitante.
 
iv.A visita técnica deverá ser concluída até 2 (dois) dias úteis antes da data
da licitação. A licitante deve prestar especial atenção aos prazos necessários
para realização da visita técnica, de forma a solicitar o agendamento da sua
visita técnica em tempo hábil.
 
v. As visitas técnicas serão realizadas em conjunto ( mais de uma empresa
licitante) ou isoladamente( somente uma empresa licitante), conforme
demanda das visitas técnicas solicitadas.



 
 
Desta forma queremos informações se realmente haverá a visita pelo fato do Termo de
Referência ser parte integrante do edital.
 
 

Conclusão
 
A Administração Pública diante de uma interpretação equivocada da normas jurídicas
acima mencionadas, vem exigindo dos licitantes exageradas documentações nos editais de
licitação, impedindo a participação de maior número possível de concorrentes. Frustrando
assim o Caráter Competitivo.
 
O Pregão é modalidade licitatória disciplinada atualmente pela Constituição Federal, pelas
leis 10.520/2002 e 8.666/1993 (de forma subsidiária, por força do artigo 9º da Lei
10.520/2002) e por decretos do Poder Executivo. Foi concebida no contexto das Reformas
do Aparelho do Estado, que buscavam tornar a Administração Pública mais eficiente e
menos burocrática. Não por outro motivo, nesse período, foi reformado o caput do artigo
37 da Constituição Federal de 1988, de modo a incluir o Princípio da Eficiência no rol lá
previsto.
 
Diante de tudo que foi dito aqui chegamos a conclusão que:
 
I - Objeto;
 
O mesmo acaba tendo duas interpretações diferentes quanto a modalidade, por exigir
muita qualificação técnica para execução dos serviços, onde se tem até obrigação de
elaborar Projetos e na modalidade pregão é proibido:
 
 
II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
 
Na Modalidade Pregão não cabe Exigências de qualificação Técnica excessivas que
estrapolam o exigido por lei e que foge também do Comum.
 
III - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA;
 
Não Cabe na modalidade de Pregão parcelas de maior relevância pois o nome já
demonstra que o objeto não é comum.
E,
Não se pode exigir parcelas de maior relevância de software prontos.
 
IV - VISITA TÉCNICA;
 



 
Se há necessidade de visita, também foge do comum, uma vez que a Lei de Pregão
10.520/2002 diz  no art. 1º – Parágrafo único: “Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.

Resta Saber se a visita será obrigatória.

DO PEDIDO

Em que pese o habitual zelo, revestido de elevado rigor que convém a todo órgão da

Administração Pública, indubitavelmente a Administração Licitante não vem atendendo a
legislação vigente. Quer crer a Impugnante que os vícios encontrados no Edital tenham
ocorrido por um equívoco.

O respeitável julgamento da impugnação aqui apresentada recai neste  momento para
 responsabilidade do Sr. Pregoeiro, o qual a IMPUGNANTE confia na lisura, na isonomia
e na imparcialidade a ser praticada, no julgamento em questão. Desde já esteja ciente que
seguirá cópia desta impugnação ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro – TCE, para a devida apreciação deste Processo Administrativo, onde
a todo o momento demonstramos nosso Direito Liquido e Certo e cumprimento pleno de
todas as exigências do presente processo de licitação.

Diante de todo o exposto, REQUER e espera meticulosa atenção de V.Sª. para acolher as
alegações trazidas a lume e rejeitar o Edital em apreço, SUSPENDENDO o ato
convocatório para posterior republicação com as devidas correções, como medida de
obediência ao sistema normativo vigente.




