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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Modalidade: PREGÃO  ELETRÔNICO  N°  033/2018  –  SRP  Nº

023/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO.

Processo: 02.00432/2017

Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE

MARMITEX  E  LANCHE,  visando  atender  as  necessidades  da

Administração Pública Direta e Indireta do Município de

Porto  Velho,  conforme  disposições  deste  Edital  e  seus

anexos;

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa

MARIA DE  FÁTIMA  DA  SILVA  CHAVES  EPP,  CNPJ  nº.

01.963.831/0001-21,  com  sede  na  Rua  Padre Adolpho

Rohl,  1638,  bairro  Centro  – Ouro Preto do Oeste/RO,

neste ato representada  por sua Titular    Maria de Fátima

Silva Chaves, empresária e inscrito no CPF -685.948.012-

20, e portador da cédula de identidade  RG  497201  SSP/RO

vem  a  presença  de  Vossa  Senhoria  com  fulcro  no

artigo (art. 41, §§1º  e 2º) da Lei 8.666/93, e Decreto n°

5.450, de 31 de maio de 2005 (art. 18   § 2º) a fim de

IMPUGNAR

os  termos  do  Edital,  previstos  o  que  adiante
especifica,  o que faz na conformidade 
seguinte:

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

DA INTEMPESTIVIDADE

A presente Impugnação encontra - se tempestiva

conforme  dispõe  o  edital,  no  item  11.1  do  instrumento

convocatório Até 02 (dois) dias antes da data fixada para

abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou
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jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório.

Para  verificação  dos  requisitos  de

admissibilidade da presente impugnação cumpre verificar o

Edital de Licitação acerca do tema. Neste sentido, o item

11.1 e 11.3 do instrumento convocatório trata da forma e

prazo  para  apresentação  de  razões  de  irresignação,

conforme trechos abaixo transcritos: 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada  para  abertura  da  sessão  pública,
qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá
propor  impugnação  deste  ato  convocatório  do
Pregão, na forma eletrônica, via e-mail para o
endereço: pregoes.sml@gmail.com.

In casu, a presente impugnação foi encaminhada

para  o  e-mail  informado  no  edital,  em  03.04.2018  ás

12hs:59Min.(Horário Local) Portanto tempestivamente. 

Desta forma, preenchido os requisitos exigidos

mínimos exigido no instrumento convocatório,  DECIDO  por

ACOLHER a presente impugnação.

II – DOS FATOS

Trata-se de  edital de Pregão

Eletrônico  que visa o Registro de Preços

para a  AQUISIÇÃO  DE  MARMITEX  E  KIT

LANCHE,  para  atender  as  necessidades

da 

Administração Pública Direta e Indireta do

Município  de  Porto  Velho,  em  especial  a

Secretaria   Municipal   de   Assistência

Social   e   Família   –   SEMASF   e   da

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: S. Cristovão

mailto:pregoes.sml@gmail.com


                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer –

SEMES,  conforme  estimativas,  no  Projeto

Básico.  Contudo,   equivocou-se   a

Administração  Pública  ao  elaborar  o

ato  administrativo,   vez   que   incluiu

necessidades   de   documentações   de

habilitação  no edital, desnecessários para

a licitação,  motivo pelo qual foi embasado

os argumentos da presente impugnação que se

verá a seguir.

(…)

Em primeiro plano, ao analisar o Edital de

licitações observou-se  no item 

10.4  que  trata  da  Qualificação  Técnica,

aduz o subitem 10.4.5 que transcrevo:

“10.4.5.   Certidão   de   Registro   da

Empresa  junto  ao CONSELHO  REGIONAL  DE

NUTRIÇÃO,  em  que  se comprove a inscrição

da empresa e do responsável técnico junto

ao  respectivo  órgão,  com  a  indicação  do

objeto  social  compatível  com  o  objeto  da

licitação;”

Considerando  que  o  referido  subitem

solicita CERTIDÃO DE REGITRO DA EMPRESA no

Conselho Regional de Nutrição, como pode se

ver tal solicitação está em desacordo com o

que prevê na Lei de Licitações n. 8.666/93.

Isto  porque  no  artigo  30  da  referida

Lei  limita,  as  exigências  relativas

quanto  a  qualificação  técnica,  justamente
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quanto a inscrição da empresa na entidade 

profissional  competente,  bem  como  de  seu

profissional, vejamos:

Art.  30.  A  documentação  relativa  à

qualificação  técnica limitar-se-á a:

I  -  registro  ou  inscrição  na  entidade

profissional competente;

II - 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;

III   -   comprovação,   fornecida   pelo

órgão   licitante,   de   que  recebeu  os

documentos, e, quando exigido, de que tomou

conhecimento  de  todas  as  informações  e

das  condições locais  para  o  cumprimento

das  obrigações  objeto  da 

licitação;

 

IV   -   prova   de   atendimento   de

requisitos  previstos  em  lei especial,

quando for o caso.

Ora,  a  capacidade  técnica  profissional

é  comprovação  do  licitante  de possuir

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: S. Cristovão



                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

no  seu  quadro  permanente,  na  data

prevista  para  a  entrega  da  proposta,

profissional   de   nível   superior   em

Nutrição,  devidamente  reconhecido  pela

entidade  competente.  Conforme  verifica-se

no   §  1º  da  Lei  8.666/93  que:   A

comprovação de aptidão referida no inciso

II  do  "caput"  deste  artigo,  no  caso  das

licitações pertinentes a obras e serviços,

será  feita  por  atestados  fornecidos  por

pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou

privado,  devidamente  registrados  nas

entidades  profissionais  competentes,

limitadas  as  exigências  a:  (Redação  dada

pela Lei nº 8.883, de 1994)

III. DO MÉRITO

Devidamente  analisados  os  argumentos

expendidos, depreende-se que o presente edital do certame

licitatório  seguiu  na  íntegra  os  Princípios

Constitucionais  da  Legalidade,  da  Impessoalidade,  da

Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, bem como nas

Leis aplicáveis ao caso, quais sejam: na Lei nº 10.520/02

e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, que em seu art.

30º, assim disciplina:

Art.  30.  A  documentação  relativa  à

qualificação técnica limitar-se-á a:

I  -  registro  ou  inscrição  na  entidade

profissional competente;[grifamos].

(…)
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§ 1o

I  -  capacitação  técnico-profissional:

comprovação do licitante de possuir em seu

quadro  permanente,  na  data  prevista  para

entrega da proposta, profissional de nível

superior  ou  outro  devidamente  reconhecido

pela  entidade  competente, detentor  de

atestado  de  responsabilidade  técnica  por

execução  de  obra  ou  serviço  de

características  semelhantes,  limitadas

estas  exclusivamente  às  parcelas  de

maior  relevância   e   valor  significativo

do  objeto  da  licitação,  vedadas  as

exigências  de  quantidades  mínimas  ou

prazos  máximos;  (Incluído  pela  Lei  nº

8.883, de 1994)[Grifamos].

Nessa esteira de raciocínio a jurisprudência

dominante  ficou  assegurado  na  Apelação  em  Mandado  de

Segurança o seguinte julgado: 

O  objeto  consistia  no  “o  fornecimento  de

refeições, lanche e derivados” o edital, em atenção o ao

art. 30, I, da Lei nº 8.666/93, exigiu, para a habilitação

dos  interessados,  o  “registro  ou  inscrição  na  entidade

profissional  competente”...,(TRF-2  AMS:

290091999.02.01.053454-7,  Relator:  Desembargador  Federal

ANDRE FONTES, Data de Julgamento: 18/04/2002, SEXTA TURMA,

Data de Publicação: DJU – Data::3101/2002).

Diante o exposto, não o que falar em restrição

de competição, pois cono se pode observar, o edital não
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exige que a empresa indique um responsável técnico que

seja registrado no respectivo órgão, não que tenha em seu

quadro permanente, In Verbis;

10.4.5. Certidão  de  Registro  da  Empresa  junto  ao

Conselho Regional de Nutrição, em que se comprove a

inscrição da empresa e do responsável técnico junto

ao  respectivo  órgão,  com  a  indicação  do  objeto

social compatível com o objeto da licitação;

No caso vertente, merece destaque o Princípio

da  Supremacia  do  Interesse  Público,  que existe  no

ordenamento jurídico com base no pressuposto de que “toda

atuação do Estado deve ser pautada pelo interesse público,

cuja determinação é extraída da Constituição e das leis,

manifestações da vontade geral1.

Assim,  havendo  qualquer  conflito  entre

direitos  coletivos  e  privados,  deve  a  Administração

ponderar os fatos e normas e atuar, em todo caso, em favor

da  proteção  dos  interesses  públicos  para  solução  da

questão.

É pertinente consignar também que o objeto do

procedimento licitatório é delimitado para o atendimento a

determinada  demanda  e,  o  princípio  da  isonomia,

interpretado no âmbito das licitações públicas, não pode

ser considerado um fim em si mesmo, posto que tenha por

objetivo a competição em busca de proposta mais vantajosa

para a Administração.

Por  este  motivo  não  se  pode  pressupor  a

ampliação  desmedida  da  isonomia  numa  licitação,  sem

mensurar o risco de, ao final, resultar a licitação numa

contratação que não serve aos propósitos da Administração

1Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed.
rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184.
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ou  que  de  alguma  forma  gere  prestação  de  serviços

inadequados  ou  fornecimento  de  bens  que  não  possuam

desempenho e qualidade minimamente aceitáveis.

DA CONCLUSÃO

Assim, o  fumus boni iuris, uma vez que não

constatamos, nos pontos questionados pela representante,

qualquer exigência, para fins de habilitação, que pudesse

restringir a participação de empresas capazes de executar

adequadamente o objeto do certame em questão

Por fim, não há restrição para a utilização do

pregão eletrônico para aquisição do objeto ora em análise,

bem como mantendo inalterado o edital e mantendo a data e

horário da abertura do das propostas.

Porto Velho, 04 de abril de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: S. Cristovão


