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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 – COMPEL 
 
OBJETO: Aquisição de equipamentos, sistemas, serviços e outros itens necessários à 
implantação do gerenciamento eletrônico da frequência dos agentes públicos da 
administração municipal de Camaçari nos 03 (três) prédios do centro Administrativo. 
 
IMPUGNANTE: HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/04/2016, às 10h30min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP 
recebeu o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente. 
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para 
que se proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que 
diz respeito à representação da empresa ante a Administração Pública. 
 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a requerente HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA, alegando que: 
 
“...Verifica-se no presente edital  a necessidade de desmembramento do lote único 
objeto desta licitação, tornando seus itens independentes, tendo em vista que o referido 
instrumento convocatório agrupa itens que possuem peculiaridades entre si, ou seja, 
trata-se de objetos diversos em um mesmo lote, quais sejam, infraestrutura de rede 
lógica e elétrica e sistema de controle de ponto (REP)...”  
 
“...Não haverá empresa que forneça ambos os objetos da licitação, tendo em vista que a 
empresa de sistema de ponto é diversa da que irá fornecer infraestrutura lógica e elétrica 
de rede, pois se tratam de áreas de comércio diversas, existindo, portanto, a 
necessidade de se desmembrar o lote, passando a abranger ambos os itens de forma 
separada, tornando o certame viável...” 
 
“...manter o edital da maneira como está, seria afrontar o princípio da legalidade, uma 
vez que a lei garante a participação de qualquer interessado nos certames, sem 
restrições, através do princípio da ampla competitividade...”  
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“...No que tange a qualificação, nota-se a exigência de registro junto ao CREA, bem 
como a comprovação de vínculo empregatício do profissional que realizará os serviços 
necessários, todavia, estas exigências são ilegais e irrelevantes para o objeto desta 
licitação...”  
 
“...resta claro que é dispensável a obtenção de referido registro para fornecimento de 
equipamentos, uma vez que não existe entidade profissional que regulamente o 
fornecimento de bens, bem como o objeto deste certame não versa sobre obras e 
serviços de engenharia, bastando, portanto, a exigência de atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado...”  
 
“...não é razoável que as empresas mantenham profissionais sob vínculo empregatício 
com o único intuito de participação em licitações, pois, neste caso, o vínculo 
empregatício é uma opção, portanto, não deve ser obrigação, motivo pelo qual, perante a 
lei, um contrato de prestação de serviços seria o suficiente...”  
 
“...a exigência de aviso no display quando ocorrer falta de energia, porém, esta exigência 
é totalmente desnecessária e dispensável, vez que o nobreak é utilizado para casos 
emergenciais em que ocorre falta de energia, ou seja, em casos de caso fortuito ou força 
maior, alheios à vontade do agente, sendo impossível previsão...”  
 
“...no atual mercado brasileiro não há empresas que trabalhem com esse padrão em 
seus equipamentos, frisando que o objeto deste certame se trata de um Relógio Elétrico 
de Ponto (REP)...”  
 
“...tanto a impugnante como todos os fabricantes de relógios de ponto existentes no 
mercado, obrigatoriamente precisam ter seus equipamentos homologados pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego para poderem comercializá-los...”  
 
“...CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR 
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: Manual  do Usuário e Termo de 
Responsabilidade como critérios de classificação da proposta...” “...Observa-se no trecho 
supracolacionado do edital a apresentação de Termo de Responsabilidade (ATTR)...” 
 
“...o ATTR é um documento gerado em nome do fabricante e que deve ser direcionado 
ao Órgão específico, passando a constar no mesmo o número de fabricação do 
equipamento para posterior homologação pelo MTE...” 
 
“...a fabricação é possível somente após declaração da empresa como vencedora, 
juntamente com sua habilitação e homologação, sendo inapropriado e ilegal solicitar 
esse documento como critério de classificação...” 
 
“...não há como emitir documento sem o número de fabricação do equipamento...” 
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DO PEDIDO 
 
A recorrente requer: 
 

1. Seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, sendo julgada 
PROCEDENTE pelo Senhor Pregoeiro; 
 

2. Requer ainda, que os itens deste edital, supracitados nesta impugnação, passem 
por alterações no tocante ao desmembramento do lote único, assim como aos 
demais pontos indicados, pelos fatos e fundamentos expostos, diante da benesse 
que acarretará a Administração Pública, sendo necessário, para tanto, a 
publicação e nova data para a realização do Pregão, ampliando a participação no 
certame licitatório. 
 

 
DO JULGAMENTO 
 
Inicialmente, a Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de 
Referência elaborado pelo setor solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o 
interesse público, em conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta 
mais vantajosa.  
 
Informamos que a divisibilidade do objeto da licitação esbarraria em limite de ordem 
técnica, pois o fracionamento em lotes comprometeria a integridade qualitativa do objeto 
a ser executadas, bem como a logística do fornecimento, execução e fiscalização do 
Contrato. 
 
Vejamos o entendimento do TCU. 
 
Acórdão 446/2005 Plenário 
 
“Abstenha-se de realizar procedimentos licitatórios, mediante fracionamento de despesa, 
sem que a modalidade de licitação escolhida tenha permitido, comprovadamente, o 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da 
competitividade sem perda de economia de escala, nos termos do § 1º do art. 23 da Lei 
n. 8.666/1993 (arts. 2º e 23, § 2º, parte final).” 
 

Vale salientar que a Comissão, conforme os princípios que norteiam as licitações 
públicas com previsão legal em seu art. 3º da lei 8.666/93, no seu instrumento 
convocatório previu a possibilidade de subcontratação conforme subitem 8.1.7 do Termo 
de Referência – Anexo I do Edital. 
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Além disso, vale salientar que o Edital, com intuito de ampliar a competitividade do objeto 
ora licitado, também prevê a participação de consórcio conforme o item 4 – CONDIÇÕES 
DE PARTICIPAÇÃO – subitem 4.3. 
 
Por fim, esclarecemos que em obras e serviços, o parcelamento do objeto é possível 
quando se configurar técnica e economicamente viável e não houver perda para a 
totalidade do objeto que no caso do objeto ora licitado não se aplica. 
 

Com relação à exigência de registro junto ao CREA, bem como a comprovação de 
vínculo empregatício do profissional que realizará os serviços, entendemos que ao 
estabelecer a forma de contratação (aquisição com instalação) pretende-se uma maior 
eficiência na contratação e resultados satisfatórios, visto que ao estabelecer a 
obrigatoriedade da instalação por parte da empresa que fornecerá o equipamento, 
garantirão que os serviços serão realizados por profissionais habilitados e capacitados e 
ainda credenciados para o serviço.  

 
O objetivo e a finalidade pretendidos no certame é a contratação de empresa que possa 
oferecer o equipamento de qualidade e realizar a devida instalação sob sua supervisão, 
sua orientação e sua inteira responsabilidade. Assim, excluir qualquer possibilidade de 
perda de garantia dos equipamentos e, em conseqüência, atinge -se o objetivo proposto 
que é o da segurança, o da razoabilidade e o do interesse publico com a realização da 
licitação conjuntamente. 
 

Ademais, o nosso edital prevê uma das formas de comprovação de vínculo empregatício 
do profissional que realizará os serviços que se segue: 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro 
permanente;      

b.2) Contrato Social, no caso de sócio;  

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo 
determinado, com data de assinatura anterior a data de abertura das 
propostas, com firma reconhecida das partes.    

Não apenas uma forma de comprovação de vínculo empregatício como fora mencionado 
na impugnação. 
 

No que tange á exigência de aviso no display quando ocorrer falta de energia, 
salientamos que a falta de energia é comum é diversos ambientes, tanto na área 
industrial quanto residencial. Então, equipamentos de controle de acesso e relógios de 
ponto, são sensíveis a esse tipo de incidente e necessitam de certa segurança em 
relação ao suprimento de energia elétrica. 
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Portanto, esse tipo de equipamento precisa oferecer meios, ou emitir sinais (através do 
display), para que a área técnica possa identificar, prevenir e em ultimo caso corrigir 
problemas relacionados a falta de energia, em tempo hábil, tais como:  
 
1 - Falha na coleta e armazenamento dados por estar em funcionamento offline por muito 
tempo. Muitas vezes, o perímetro onde o equipamento está em uso, não há outro 
equipamento elétrico, dificultando assim a identificação da falta de energia. Portanto 
esse tipo de sinalização é necessária. 
 
2 - Falha na transmissão de dados por falta de energia elétrica no perímetro de operação 
do coletor de pontos. É muito comum esse tipo de equipamento continuar funcionando, 
por causa do seu suprimento de energia auxiliar, enquanto que outros equipamentos 
como hubs, switches e outros dispositivos de rede de dados, estão desligados por falta 
de energia. Então sinalizar a falta de energia no display é de extrema importância, 
para que a comunicação entre os sistemas de controle de acesso, coleta de pontos e 
ERPs, por exemplo, possa ser estabelecida em tempo hábil. 
 
3 - Perda de dados por conta uso prolongado do equipamento, em modo de bateria. 
Nesse caso, entende-se que o equipamento ficou em uso até que a bateria se esgotou. 
Se tiver um sinal no display indicando que o ponto de energia onde o equipamento está 
alocado, está com problema é possível acionar a área técnica, para que uma medida 
corretiva seja tomada. Portanto esse tipo de sinalização é necessária. 
 
Trata-se de uma exigência absolutamente plausível, a portaria do MTE na alínea I do art. 
4º prevê suprimento de carga elétrica pelo por um período mínimo de mil quatrocentos e 
quarenta horas na ausência de energia elétrica de alimentação.  
 
Desta forma, a exigência do nobreak além de trazer maior segurança ao serviço a ser 
prestado, está atendendo as normas previstas pelo MTE. 
 
Além do mais, existem no mercado diversas marcas que trabalham com esse tipo de 
Tecnologia em seus relógios de ponto. 
 
No que tange ás exigências do Manual do usuário e do Termo de Responsabilidade 
como critérios de classificação de propostas, a Comissão esclarece que as exigências 
contidas no Edital não restringem o caráter competitivo do certame, ao revés, resguarda 
a Administração Pública, no trato da coisa pública, bem como a permanente perseguição 
ao binômio qualidade e eficiência, objetivando não só a garantir a segurança jurídica do 
contrato, mas também a consideração de certos fatores que integram a finalidade das 
licitações, máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto 
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração de dispositivos, sempre 
em atenção à pedra de toque do ato administrativo –a lei – mas com dispositivos que 
busquem resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes de 
competência estrutural, administrativa e organizacional duvidosa. (grifo nosso) 
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Logo, uma empresa que tem “no-hall” para a prestação do serviço, objeto do instrumento 
convocatório, deverá ter em seu acervo, no mínimo o Manual do Usuário e o Termo de 
Responsabilidade e não necessariamente comprá-los previamente para obter os 
referidos registros, pois é impossível que uma empresa que já presta serviços nesta área 
não possua a referida documentação. 
 
 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e 

nos dispositivos da Lei Federal n.º 8666/93, resolveu conhecer da impugnação apresentada pela 

empresa HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA para no 

mérito, julgar IMPROCEDENTE mantendo o edital do PP 003/2017 como foi publicado e seu 

inteiro teor. 

 
 

É o parecer, SMJ. 
 
 

Camaçari, 10 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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