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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: SOLTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 
LTDA - EPP. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 07/04/2016, às 10h25min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP 
recebeu o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, intempestivamente, 
de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, Art. 41, §2º e subitens 20.1 e 20.2 do edital. 
 
Lei Federal n.º 8.666/93, Art. 41, §2º:  
 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
 
§ 2º. 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.  

 
Subitens 20.1 e 20.2 e 20.7 do edital: 
 

20.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a 

Prefeitura Municipal de Camaçari, aquele que não protocolar na Comissão Central 

Permanente de Licitação – COMPEL (horário de atendimento das 8h às 14h), até 

02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as 

falhas e irregularidade que o viciou. 
 

20.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 
 

  20.7  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante 

não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

proponente. 
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PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora licitante não atendeu ao pressuposto para 
que se proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que 
diz respeito à sua tempestividade e à representação da empresa ante a Administração 
Pública, uma vez que não foi apresentado documento de identidade do sócio que 
designou o preposto. Diante do exposto, a presente petição será respondida como mero 
esclarecimento. 
 
 

DOS FATOS 
 
Insurge-se a requerente SOLTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ELETRÔNICOS LTDA - EPP, alegando que: 
 
“...Verifica-se que o edital trata-se de objetos diversos em um mesmo lote, quais sejam, 
infraestrutura de rede lógica e elétrica e sistema de controle de ponto, fazendo- se 
necessário a divisão do lote único objeto desta licitação, para tornar seus itens 
independentes, uma vez que não há possibilidade de uma única empresa fornecer 
ambos os itens englobados neste lote...”  
 
“...a medida correta a ser tomada por esse Pregoeiro, não é outra, senão, o 
desmembramento, dispondo os itens de forma separada, permitindo a ampla 
concorrência, e tornando mais vantajoso para esta Administração...” 
 
“...é necessário que ocorra a modificação das exigências do edital, por esta Ilustre 
Comissão de Licitação, visto que, diversas empresas amplamente capacitadas, estão 
neste momento impedidas de participação devido a restrição presente em edital...”  
 
“...Tanto a qualificação técnica, nota-se a exigência de registro junto a entidade 
profissional competente, bem como a comprovação de vínculo empregatício do 
profissional que realizará os serviços necessários são irrelevantes e ilegais para o objeto 
desta licitação, visto que não se trata de serviços específicos de engenharia...”  
 
“...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...”  
 
 

DO PEDIDO 
 
A recorrente requer: 
 

1. Seja recebida a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, sendo julgada PROCEDENTE; 
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2. Requer ainda, que os itens do edital, supramencionados, separação do Lote único 
e a exigência do registro de inscrição da licitante e do responsável técnico, no 
Conselho Profissional Competente, sejam alterado e excluído, respectivamente, 
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. 
 
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. 
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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. 
 

 

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 não conhecer da impugnação apresentada 

pela empresa SOLTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 

LTDA - EPP para no mérito, acatar como pedido de esclarecimento e 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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