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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 011/2019 (PRESENCIAL)  – COMPEL 

OBJETO: Registro de Preço para a Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação 

para atender eventos realizados pela Administração Pública Municipal.. 

DATA DE ABERTURA: 14/02/2019 

RECORRENTE: GRUPO MULTI EVENTOS LTDA. ME  

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico estava prevista para 14/02/2019 às 09:00. O 

art. 18 do Decreto 5.450/05 fixa em 2 dias úteis antes da data da sessão pública o prazo para 

impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, é tempestiva a Impugnação em análise em face 

do seu protocolo em 12/02/2019. 

DO PEDIDO 

Nesses termos, a presente IMPUGNAÇÃO deve ser recebida pela administração e julgada 

procedente, determinando o adiamento da licitação, para que sejam revistos os pontos atacados, 

em especial a elaboração de termo de referência nos moldes já explicitados, haja vista a 

inexistência de informações suficientes para elaboração da proposta. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante:  

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R) alega que se verifica que a administração não indicou no 

instrumento convocatório a parcela de maior relevância, para efeito de atendimento. Afirma que 

qualificação técnica é também chamada de capacidade técnico-operacional. Aduz que o TCU 

entende que somente se admite exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do 
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cumprimento das obrigações. Afirma que a restrição a quantitativos mínimos só é aplicada à 

capacitação técnico-profissional, conforme Súmula 263/2011 do TCU. Conclui afirmando que 

a licitação vergastada se limita a solicitar atestado sem, contudo, estabelecer as parcelas de 

maior relevância, dando contornos a subjetividade a uma comprovação de qualificação de 

cunho objetivo, afrontando a norma, conforme já demonstrado.    

DECISÃO FUNDAMENTADA: o Impugnante interpretou equivocadamente a súmula 263 do 

TCU. A necessidade de indicação de parcela relevância lastreia a exigência de atestados com 

quantitativos mínimos e não de atestados em si. A exigência de atestado veiculada no edital é 

mera reprodução da autorização legal do art. 30, II da Lei 8.666/93: 

“I - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 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;” 

A exigência de qualificação técnica constante do instrumento convocatório, em verdade facilita 

a participação das empresas, ampliando o universo de concorrentes. Ela possibilita apresentação 

de atestado ou em nome da empresa ou em nome do responsável técnico. 

 

Vale dizer, o edital não possui parcela de relevância, razão pela qual não exigiu quantitativos 

mínimos. Inaplicável, portanto, a súmula 263 por não dizer respeito à matéria em comento.  
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Por fim, importante que se esclareça que a administração contrata com recursos públicos, por 

isso não pode ceder espaço para aventureiros ou amadores, razão pela qual faz exigências de 

qualificação técnica prévia.  

Improcedente, portanto, a alegação da Impugnante. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R) alega que é irregular a exigência de demonstração de 

vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante, conforme entendimento do TCU, 

que determina ser suficiente a existência de um contrato de prestação de serviços, regido pela 

legislação civil comum. Afirma que o edital foi além do entendimento estabelecido, criando a 

obrigatoriedade do registro em cartório do contrato e pior registro em cartório de termo de 

compromisso. Aduz que a exigência afronta a lei civil que regulamenta a matéria, bem como a 

Lei 13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Na realidade, é equivocada a correlação feita pelo Impugnante 

entre a exigência do edital de “termo de compromisso” e o entendimento do TCU. Termo de 

compromisso é um instrumento de direito civil que representa mero protocolo de intenções, 

muito menos gravoso à esfera de direitos de seus signatários do que o contrato de prestação de 

serviços. Com relação ao registro em cartório é apenas uma solicitação, pois entende-se que se 

confere mais segurança tanto ao licitante quanto à Administração de que aquele profissional se 

compromete efetivamente à vincular-se com a licitante. Mas, por óbvio, o princípio da boa-fé 

objetiva não permite desconfiança quanto à execução ou não dos compromissos assumidos pelo 

responsável técnico, sendo impositivo o posicionamento de crer no cumprimento das obrigações.  

Desta forma, cabe um mero esclarecimento: apresentar um termo de compromisso sem registro 

em cartório não levaria à desclassificação de qualquer licitante, sendo imprescindível apenas que 

haja “termo de compromisso” ou alguma das outras formas de prova constantes do item 9.2.3.b. 

Oportuno ressaltar que a forma exigida pelo Edital para comprovação de vínculo jurídico entre 

responsável técnico e licitante, não é uma forma para o negócio jurídico em si celebrado entre as 

partes, até pela óbvia razão de que não é possível a um órgão licitante se imiscuir em qualquer 
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contratação privada. A forma exigida é exclusivamente para prova da existência do citado 

vínculo jurídico à Administração, que obviamente não pode admitir que o licitante traga ao 

certame uma testemunha para prestar depoimento em ata de sessão. Ademais, a Administração 

quer contratar um determinado objeto e as exigências que faz não necessariamente devem ser 

seguidas por todas as empresas do país, mas tão somente por aquelas que desejam contratar com 

a Administração.  

Nada obstante, tendo em vista a necessidade de republicação do edital para alteração decorrente 

da procedência da razão de impugnação nº 03, a Administração opta por alterar este dispositivo 

no sentido apenas de deixar de exigir registro em cartório, mantendo-se as demais exigências. 

Com relação aos efeitos práticos, portanto, julga-se parcialmente procedente o argumento 

suscitado, determinando-se a supressão da expressão “devidamente registrada em cartório em 

data anterior à data de abertura dos envelopes da licitação” constante do item 9.2.3.b.4 do edital.  

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (3R) alega que os serviços licitados se amoldam com as 

atribuições dos técnicos elétrico/eletrotécnico estabelecidas na resolução de nº 262 de 28de 

julho de 1979 do CONFEA e que com a promulgação da Lei 13.639/2018 que criou os conselhos 

dos Técnicos Industriais deveria a administração prever expressamente a possibilidade de 

vinculação do responsável técnico no recém criado conselho profissional.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: De fato, a função de Técnico Industrial, criada pela Lei 

5.524/68 e regulamentada pelo Decreto 90.922/85, agora dispõe de um Conselho Federal 

específico da categoria profissional, cuja criação se deu por meio da Lei 13.639/2018. Desta 

forma, caso algum técnico de nível médio (2º grau) detenha atestação de qualificação técnica 

compatível com o objeto licitado, é razoável que se admita sua habilitação técnica. 

Desta forma, procedente o argumento da Impugnante, razão pela qual altera-se a redação do 

edital, que será devidamente divulgada pelos meios oficiais de publicidade. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e 
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nos dispositivos da lei 8.666/93, resolve JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

impugnação apresentada por GRUPO MULTI EVENTOS LTDA. ME 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 15 de fevereiro de 2019.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 

Santos 

Presidente/apoio 
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Vasconcelos 

Pregoeira 
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Apoio 
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Apoio 

 

 

 

Ana Carolina 

Iglesias 

Apoio 

 


