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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 – COMPEL 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de toldos 

para serem utilizados em eventos de diversos tipos no município realizados pela Administração 

Municipal de Camaçari, incluindo o evento CAMAFORRÓ. 

 

IMPUGNANTE: LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

No dia 23/05/2017, às 16h52min, 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 LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - 

ME, alegando que: 

 

“Ocorre que o objeto que a Administração pretende contratar não possui complexidade técnica 

que se justifique a exigência de capacidade técnica operacional por parte das licitantes, já que as 

exigências apenas da qualificação técnico profissional já se mostra suficiente para comprovação 

de capacidade para executar os serviços objeto da licitação.” 
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“Dessa forma, como tal exigência é inidônea para aferir a efetiva qualificação para a execução do 

contrato, acaba por se tornar um meio de restrição de acesso de novos agentes ao mercado de 

contratações públicas. Assim, a exigência de comprovação técnica operacional institui reserva de 

mercado, o que viola a proporcionalidade e a razoabilidade.” 

 

“Assim, vê-se que a exigência de atestado de capacidade operacional para um objeto de baixa 

complexidade fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a exigência 

da capacidade técnico profissional é suficiente para aferir a condição técnica que a licitante 

detém para fins de execução do contrato, já que conta no seu quadro com profissional 

devidamente habilitado e capaz de executar os serviços objeto do contrato.”    

 

“O que se sustenta em face das regras e princípios constitucionais é a possibilidade de novas 

organizações públicas observados, por lógico, critérios e garantias que preservem amplamente o 

interesse publico. Logo, não se pode admitir que a execução de obras e serviços públicos se 

transforme em “prerrogativa” exclusiva de empresas atualmente constituídas e já “qualificadas”.  

 

“Assim, a exigência de atestado de capacidade técnica operacional, à luz dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, não deve prosperar senão para a contratação de objetos que, 

em virtude da sua complexidade técnica, seja necessária a comprovação de experiência anterior.  

 

DO PEDIDO 

 

A recorrente requer: 

 

 “Diante do exposto, vem requerer que a Pregoeira digne-se em conhecer da presente 

Impugnação, julgando-a PROCEDENTE, retirando a exigência do item 9.2.3 “c.1”, por ser da 

mais cristalina e imensurável JUSTIÇA.” 

 

DO JULGAMENTO 

O art. 30, da Lei 8.666/93, ao tratar das exigências habilitatórias pertinentes à capacitação 

técnica dos licitantes, estabelece a possibilidade de ser comprovada a capacidade técnica-

operacional do licitante (pertinente à empresa), bem com a capacidade técnica-profissional 

(relativa ao profissional integrante dos quadros permanentes da empresa e indicado como 

responsável técnico pela obra ou serviço). 
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Logo a comprovação técnica operacional poderá ser apresentada através de atestado de 

capacidade técnica que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, em nome da empresa ou em nome do(s) seu(s) responsável (eis) 

técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante.  

 

Sendo assim, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, atendendo aos princípios que norteiam os 

procedimentos licitatórios, notadamente os princípios da isonomia, julgamento objetivo e 

vinculação ao instrumento convocatório, decidem por unanimidade rever o instrumento 

convocatório no intuito de garantir o julgamento objetivo e ampliar a competitividade.  

 
 
DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentado nos termos do Edital, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da competitividade, da moralidade, da 

economicidade, do julgamento objetivo, da melhor doutrina, dos dispositivos da Lei 10.520/2002 

e subsidiariamente a Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela LOCTOLDOS 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME, para no mérito julgá-lo 

PROCEDENTE alterando ás exigências de qualificação técnica. Nova data de abertura, bem 

como as alterações realizadas no instrumento convocatório deverá ser acompanhada no portal 

de compras deste município (http://www.compras.camacari.ba.gov.br/). 

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 25 de maio de 2017. 
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