
                                             
ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 
POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS POR MEIO DE TAG’S DE 
APROXIMAÇÃO VEICULAR, BOTOEIRA DE ACIONAMENTO E CONTROLE REMOTO À 
DISTÂNCIA, PARA OS ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS DOS SERVIDORES E 
VEÍCULOS OFICIAIS DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
BAHIA - TCE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - TCM, 
COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO 
E ADEQUAÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INSTALAÇÃO DO 
SISTEMA. ESTÁ INCLUÍDO NO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
MATERIAIS NECESSÁRIOS DURANTE O PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA 
O PRÉDIO TCE/TCM, SITUADO NA AV.4 Nº495 – PLATAFORMA 5, CENTRO 
ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, ASSIM COMO TREINAMENTO DE 10 (DEZ) 
PESSOAS, COM NO MÍNIMO 8 (OITO) HORAS AULA, PARA CONHECIMENTO E 
OPERAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 

Pedido de Impugnação.  

Pregão Presencial. Processo TCE/006562/2018 
Impugnante: SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS 
LTDA - ME 

Em apertada síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam 
a sua insurgência contra os itens 3.4.6 e 3.4.6.1, quanto à exigência da inscrição das 
empresas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e de  
comprovação de engenheiro eletricista no quadro permanente da licitante. Conforme o 
alegado, não se constataria real necessidade de tal profissional para a execução do 
objeto da licitação, razão pela qual a dita exigência seria excessiva e restritiva à 
participação de licitantes no certame. Destarte, estar-se-ia lesando os princípios da 
legalidade, da isonomia e, especialmente, da competitividade entre os licitantes. 

No bojo de suas alegações, a Impugnante afirma que o objeto do presente edital é o 
fornecimento e instalação de cancelas eletrônicas, de modo que, nos termos do art. 
30, § 4º, da Lei n. 8.666/93, os documentos necessários para comprovação de 
fornecimento de bens em licitações, assim como sua instalação, se limitam a 
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.  
 

Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente e na 
forma do item 5.1 do Edital. 

Após analisar detalhadamente o presente Pedido de Impugnação, a Comissão 
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou o 
seguinte: 

Observando o objeto do certame, conforme consta do edital, verifica-se que 
compreende, para além do simples fornecimento de equipamentos, a “instalação, 
configuração e adequação de toda infraestrutura necessária à instalação do sistema”, 



                                             
de modo que a sua totalidade demonstra tratar-se de serviço de Automação e 
Tecnologia da Informação, e não mera aquisição de bens. 

Não se deve olvidar, nessa esteira, que, nos termos da Resolução n. 218/CONFEA: 

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao 
ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTéCNICA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e 
utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas 
elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços 
afins e correlatos. 

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRôNICO ou ao 
ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRôNICA ou ao 
ENGENHEIRO DE COMUNICAçãO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; 
equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e 
telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e 
eletrônico; seus serviços afins e correlatos. 

Ora, é patente que a obra em questão não se trata de mero fornecimento de bens, 
como intenta dizer a Impugnante, mas abarca instalação de aparelhos eletrônicos na 
fiação pré-existe do Tribunal, o que exige conhecimento técnico especializado e cuja 
falha poderia ser demasiado prejudicial ao funcionamento do Órgão. 

Ainda que haja invocação de que as exigências são rigorosas, não se pode desprezar 
que a Administração assim procedeu com base no exercício de discricionariedade 
técnica plausível, fundamentando-se em realidade factível, constituindo o sistema 
elétrico parcela relevante e significativa. 

Nesse ponto, ressalta-se que na esteira do artigo 37, inciso XXI da Constituição 
permite e autoriza exigências que configurem um mínimo de segurança, sendo 
legítimas as exigências técnicas constante do Edital em análise. Com propriedade o 
professor Marçal Justen Filho  de forma ímpar leciona que: 

Como decorrência, a determinação dos requisitos de qualificação 
técnica far-se-á caso a caso, em face das circunstâncias e 
peculiaridades do interesse público. Caberá à Administração, na fase 
interna antecedente à própria elaboração do ato convocatório, avaliar 
os requisitos necessários, restringindo-se ao estritamente 
indispensável a assegurar um mínimo de segurança quanto à 
idoneidade dos licitantes. 

É neste sentido que arrazoa a Lei n. 9.433/05: 

Art. 101 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 
a:  

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  



                                             
II - comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, 
com o objeto da licitação;  

III - indicação das instalações, 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; 

[...] 

§ 2º - A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á à 
comprovação do licitante possuir, em nome da empresa, atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação ou de possuir, em seu quadro 
permanente e na data prevista para a entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de tal atestado; (grifos nossos) 

Com efeito, depreende-se da leitura dos supracitados dispositivos que não há nada de 
ilegal nas exigências contidas nos itens ora impugnados, em relação à necessidade de 
comprovação no quadro de pessoal e certidão de acervo técnico, assim como 
atestado de capacidade técnica de responsáveis técnicos habilitado em engenharia 
elétrica. 

Frisa-se que o presente Edital não viola o princípio da isonomia, pois não estabelece 
discriminação desvinculada do objeto da licitação; não prevê exigência desnecessária; 
não envolve vantagem para a Administração e não impõe requisitos 
desproporcionados e, também, não adota discriminação ofensiva dos valores 
constitucionais ou legais, pelo contrário, as exigências são importantes para o êxito da 
contratação. 

Deste modo, com fulcro no que fora acima ponderado, conheço do pedido de 
Impugnação, posto que tempestivo, e, no mérito, por não restar violado nenhum 
princípio da administração, quiçá alguma norma jurídica, julgo IMPROCEDENTE a 
Impugnação, mantendo inalterados os termos do Edital.   
 

Salvador, 24 de Setembro de 2018. 

 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial. 


