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RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 

 

 
EDITAL  DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOO PRESENCIAL N.  

030/2017, CUJO OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 

PARCELADO DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCOS, TENDAS E GRADES 

DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA - MT. 

 

 
Trata a presente de resposta a IMPUGNAÇÃO ao Edital de  PREGÃO PRESENCIAL n. 030/2017, 

encaminhada pela  empresa  Opção Locação e Comércio de Som e Luz LTDA - EPP, regularmente 

inscrita no CNPJ sob n. 07.655.369/0001-81, sediada na Rua Miranda Reis, nº 111 - B, Bairro: Porção na 

cidade de Cuiabá/MT, representada pelo Sr. Antônio Marcos de Souza Freitas, encaminhada a 

Comissão Especial de Licitações/Pregoeira, informando-se o que se segue: 

 
1. DA TEMPESTIVIDADE 

 
Nos termos do §2° do Art. 41 da Lei  Federal n. 8.666/93,  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”. 

                            Desse  modo,  observa-se  que  o  impugnante  protocolizou  sua impugnação em 15/03/2018 

e,  considerando  que  a  abertura  da  sessão  Pública  para  abertura do  PREGÃO  PRESENCIAL  em  

epígrafe  está  agendada  para  o dia 19/03/2018,  a  presente  Impugnação  apresenta-se TEMPESTIV 

2. DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE 

 

lntenta, a lmpugnante, averbar o instrumento impugnatório ao Edital em apreço, 

aduzindo, para tanto, em apertada síntese: 

 
a) "Perlustrando o edital verifica-se que o mesmo é omisso quanto à 

exigência básica ato que tange a contrafação de LOCAÇÃO DE 

SOM, PALCOS, TENDAS E GRADES DE PROTEÇÃO (...). Certo 

que é de crucial importância exige-se no instrumento licitatório  a 

participação de empresas com registro no CREA e com seus 

profissionais devidamente  registrados  no  CREA  (...) Assim  é 

importante  ressaltar  que a instalação de equipamentos elétricos, 

tais como sonorização e iluminação exigem a presença e o 

acompanhamento de profissional de engenharia elétrica, assim 

como as atividades de montagem e desmontagem de tendas 

fechamentos e palcos exige a presença de profissional de 

engenharia civil, conforme estabelece o anexo I da Resolução nº 

de agosto de 2005 do Conselho Federal de Engenharia e 

Arquitetura — CONFEA (...) Portanto, a Administração não pode 

relegar a competência de uma empresa qualquer a montagem de 

TENDAS, FECHAEMNTO, PALCO. SOM E ILUMINAÇÂ O, porque 
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neste caso a empresa que apenas loca equipamentos não é 

competente para garantir a segurança e a vida de milhares de 

pessoas, bem como, artistas e autoridades que passarão por 

estas estruturas(...) O mesmo entendimento se aplica a instalação 

de equipamentos elétricos onde ligações mal feitas poderiam 

causar acidentes graves, colocando em risco o público presente 

no evento, bem como, a segurança jurídica da contratação". 

 

b) Ao final requer que seja a impugnação recebida e processada, e 

no mérito, julgada procedente, bem como, requer o 

aperfeiçoamento do edital para ‘lazer constar exigência de 

atestados de capacidade técnica registrado na entidade 

profissional competente, apresentação da Certidão do Acervo 

Técnico (CAT)  emitida pelo CREA, acompanhada do respectivo 

atestado fornecido pelo contratante dos serviços, de que o 

responsável técnico da licitante já executou serviços compatíveis 

com o objeto licitado. 

 

3. DA ANÁLISE  
 
                  Conforme  consta  no objeto do  edital ora  impugnado,  a licitação modalidade PREGÃO  
PRESENCIAL n 030/2017, tempo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para EVENTUAL e FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE  LOCAÇÃO DE SOM, PALCOS, 
TENDAS E GRADES DE PROTEÇÃO, A  SEREM  UTILIZADOS  EM EVENTOS REALIZADOS PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE    PEDRA PRETA - MT. 

 

                 Nesse sentido, ao se proceder a edição do certame licitatório, busca este Município maior 

eficiência, condições técnicas adequadas e melhores resultados na contratação, bem como uso do 

orçamento público de forma proba e responsável, como normatizam os princípios constitucionais 

norteadores das ações da Administração Pública. 

                 Assim sendo, para que não paire duvidas quanto as decisões da Chefe do Departamento de 

Licitação, cumpre apontar o entendimento legal e dos tribunais pátrios quanto à exigências  de  registro  e  

atestados  de  capacidade  técnica  registrados   no respectivo CREA — Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura. 

                 A mencionada Resolução nº 1010/2005-CONFEA, como brilhantemente destacado  no  

Despacho  0122/2016-SFOSEng/TCM/GO,  dispõe  sobre  a regulamentação da atribuição de títulos 

profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 

inseridos no Sistema Confea/Crea,   para   efeito   de   fiscalização    do   exercício    

profissional.   Melhor dizendo: tal  resolução  NÃO  SERVE  DE  SUBSÍDIO  para  normatizar  a   

obrigatoriedade de exigência de profissionais ali registrados no âmbito dos procedimentos  

licitatórios. 

                Serve simplesmente para regulamentar as atividades DOS PROFISSIONAIS que atuam 

nos diversos setores de atividades de engenharia e arquitetura, fiscalizando a atividade destes 

profissionais quando do seu exercício profissional. 
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Nesse sentido, dita Resolução não pode CRIAR NORMAS ABSOLUTAS em 

processos licitatórios, tampouco normatizar a letra de um edital de licitação cabendo a 

Administração Pública adequar a exigência e redação do edital A CADA CASO CONCRETO. 

                A Lei Federal 8.666/93 traz em seu bojo o art. 30, que trata de rol máximo e limitante 

de exigências de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA em editais de licitação, PERMITINDO  a  escolha   de   

uns   ou   outros   ou   nenhum,  conforme   o caso. 

Nesse sentido também  decidiram  tribunais  de outros  estados federados: 

 
Os tribunais pátrios CONFIRMARAM a possibilidade de opção por um ou outro 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. O uso da conjunção “OU" tem a função de 

"alternância”. Assim, a administração pública pode exigir: capacidade técnico PROFISSIONAL 

e capacidade técnico OPERACIONAL, OU SÓ capacidade técnico PROFISSIONAL,   OU  SÓ  

capacidade   técnico  OPERACIONAL. 

 

Na licitação em tela, considerando as colocações postas pela impugnante, ter-se legal a 

exigência de  somente a capacidade técnica OPERACIONAL no certame, POIS, a utilização 

concomitante e aditiva das duas capacidades  apontadas  é necessária  somente  no  caso  de  

serviços. 

Diante do já exposto, para adotar-se o critério de exigência técnica no PREGÃO 

PRESENCIAL 030/2017 o correto seria adotar como quesito e critério de qualificação técnica 

TECNICO OPERACIONAL, entendendo, ainda, não ser possível a exigência conjunta com o 

atestado TÉCNICO PROFISSIONAL   em   razão  do   entendimento   dos   tribunais   pátrios   de  

que, a empresa   NÃO  É  OBRIGADA   a  ter   profissional   vinculado ao seu quadro  técnico 

permanente  SOMENTE  PARA PARTICIPAR  DE LICITAÇÃO. 

 
 

A exigência de comprovação de que algum desses profissionais estejam, já no 

momento da abertura da licitação vinculados ao quadro permanente da empresa, tem sido 

entendido como restrição à ampla participação de empresas. 

Nesse sentido, é notória a onerosidade imposta a qualquer empresa que tenha que 

arcar com honorários em função da manutenção de profissionais técnicos especializados em seu 

quadro técnico, sem ter celebrado contrato (público ou privado) para execução de serviços 

similares ao objeto do certame em tela, cujo preço e lucro suporte o custo de manutenção desse 

profissional no quadro permanente da empresa. 

                     Condicionar  a  habilitação  de  um  licitante  à  presença  de  profissional técnico em  
seus  quadros  ANTES  da  efetiva  contratação,  somente  para  participação na licitação, 
afrontaria os princípios constitucionais da livre concorrência e tratamento favorecido às empresas de 
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pequeno porte, vez que, empresas menores nem  sempre tem condições financeiras de manter 
ininterruptamente em seu quadro técnico este ou aquele profissional, restando privilegiadas somente 
empresas de grande porte ou que atendam esse específico quesito. Uma verdadeira afronta ã ampla 
concorrência e tratamento igualitário entre as empresa do ramo, especialmente num país já tão 
castigado por crises econômicas e alta carga tributária imposta às pessoas jurídicas. 
 

Nesse sentido, E MUITO IMPORTANTE, o ACÓRDÃO AC IM N° 04187/20 13 da Segunda Câmara 
do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), entidade de controle EXTERNO responsável pela 

fiscalização das licitações e contratos executados  pelo Município de  ltumbiara, assim se  posicionou: 
 

 

 

 

Sendo assim, vistos e relatados os presentes autos este Relator,  concorda  com  os  entendimentos exarados 

pela Secretaria de Licitações e Contratos e pelo Ministério Público de Contas deste TCM, que se 

manifestarem pela IRREGULARIDAOE com multa do Contrato n “ 209/20 10 e seu respectivo I Termo 

Aditivo, em razão dos seguintes motivos.  1.  Consta  no  Edital  no  item  9, subitem 9.3, letra B 1 e B 2 

(fls. 562 vol. II) prova de registo o junto ao CREA. Caso a empresa tenha sede em localidade distinta do 

Estado de Goiás deverá providenciar, em sua certidão, visto do CREA-GO, em afronta ao art. 30, da 

Lei nº 8.666/93. 2. Consta do Edital item 9.3, letra BS. I e B5. 2, a  exigência  de visitação  técnica  no  

local onde será  realizada  a  obra, no dia 20.05.2010 às 09h00minh para constatar condições de execução 

e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. Esta Secretaria entende que a visita técnica, na forma  

determinada  no  edital,  tem caráter  restritivo,  em ofensa ao art. 3º,  inciso III, da Lei  nº 8.666/93. 3. 

Comprovação de que a licitante  mantém  em seu quadro técnico  um  Engenheiro   Civil.   um 

Engenheiro Ambiental e um Engenheiro Aqrônomo. (Edital, Item 9.3, B. 1,fls. 562, voL 2), em 

afronta ao art.  30  § 1‘  inciso I, da Lei n  8.666/93” (grifo nosso). 
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Assim sendo, como já dito alhures, norteados pelas orientações dos tribunais de 

contas, esta Chefe do Departamento de Licitação exigirá somente a comprovação de 

capacidade técnica OPERACIONAL  para fins de habilitação  nos certames  licitatórios. 

A capacidade técnica PROFISSIONAL somente será exigida como condição 

PARA A CELEBRAÇÃO do contrato, quando a empresa, que sagrar-se VENCEDORA no 

certame, fará a apresentação  de  garantia  de  cumprimento  contratual  e apresentará o 

registro junto ao CREA do profissional que se responsabilizará pelos serviços obra a serem 

executada — ART — Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 
                Considerando  que esta Administração  Pública não se furta em cumprir   a disposto  em lei, 
exigindo tais ARTs,  temos que ABSOLUTAMENTE  DESNECESSÁRIA  a   exigência  de  
capacitação  técnica  PROFISSIONAL  EM FASE  DE  HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO,  antes de se saber  o 
resultado vencedor,  em virtude  de a mesma  ser exigida no ato contratual, exclusivamente do licitante 
vencedor. 

O próprio TCU já pacificou esse entendimento: 
 

 “Licitação de obra pública: 2 — Ê possível a apresentação de contratos de prestação de serviço, para 

o fim de comprovação de vínculo profissional dos responsáveis técnicos com empresa participante  da 

licitação 
Ainda na auditoria realizada no Departamento Penitenciário Nacional — (Depen), na Caix a Econômica 
Federal — (CEF) e no Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, com o objetivo verificar  a  
conformidade   da  aplicação  de  recursos federais   em  obras  públicas   de  reforma   e ampliação do 
estabelecimento penal masculino de Corumbá/MS, outra irregularidade percebida pelo tribunal fora a 
não aceitação de contratos de prestação de serviço, para comprovação de vínculo profissional dos 
responsáveis técnicos. A esse respeito a unidade técnica apontou que tal fato poderia acabar por 
restringir o acesso de interessados ao certame, já que muitas empresas manteriam vínculo com seus 
profissionais de nível superior justamente por meio de contratos de prestação de serviços. Não seria 
plausível a restrição, portanto pois o importante seria que “o profissional esteja em condições de 
desempenhar seus trabalhos de forma efetiva no momento da execução contratual. Sendo assim, o 
contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil comum  se revela suficiente para 
Administração Pública.” Ao acolher  as considerações, o relator votou por que o Tribunal desse ciência 
da irregularidade ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sem prejuízo de que fosse promovida a 
audiência do servidor responsável pelo fato, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedentes citados: 
Acórdãos n 381/2009 e 73/2010, do Plenário. - Plenário, TC – 782/2011-0. rel. Min. Raimundo Carreiro, 
20.07.2011”. (grifo nosso).   
 
 

Também o douto jurista Marçal Justen Filho defende a tese de que a necessidade do 

PROFISSIONAL técnico habilitado somente se dá no momento da confirmação da contratação futura, nos 

seguintes termos: 
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4.  DA DECISÃO
 

Considerando  o todo  exposto,  vislumbra-se  a  necessidade  de RETIFICAÇÃO 

do edital nos seguintes termos: 
 

1) O item 8.4 do EDITAL fica acrescido o item 8.10, com os seguintes  dizeres: 

 

8.10  A documentação relativa à Qualificação Técnica, consistirá na apresentação de 01 (um) atestado de 

Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 

desempenhos anteriores ou atuais de forma satisfatória, compatíveis em característica, quantidade e 

prazos com o objeto desta licitação; 

 

    2) O Anexo  IV - MINUTA DE ATA PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017, 

fica acrescido na CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR, o subitem 4.1.10, com 

os seguintes dizeres: 

4.1.10 Como  condição de assinatura   do   respectivo   instrumento    contratual,    apresentar    a   indicação 

do  engenheiro  responsável  pela  execução  do  respectivo  objeto". 

 

    3) O Anexo  VII - MINUTA DE CONTRATO, fica acrescido na CLÁUSULA SEXTA – DAS 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO, o subitem V, com os seguintes dizeres: 
V -  Como  condição de assinatura   do   respectivo   instrumento    contratual,    apresentar    a   indicação do  

engenheiro  responsável  pela  execução  do  respectivo  objeto". 

Diante das retificações realizadas no Edital, será marcada NOVA DATA para realização da 

sessão publica para recebimento e abertura dos envelopes contendo propostas de preços e 

documentação referente ao certame do PREGÃO PRESENCIAL n. 030/2017. 

 
Registre-se, publique-se e comunique-se. 

 

        Pedra Preta, 16 de março de 2018. 

 

 

_______________________________________ 
PAULA CRSITIANE MORAES PEREIRA 

Chefe do Departamento de Licitação 
 

 


