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PREGÃO PRESENCIAL N.28/2012 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E 
INVENTÁRIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. 

 

DA IMPUGNAÇÃO. 

A empresa APOLUS ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

n.36.915.163/0001-41, IMPUGNA o edital, alegando, em síntese que: 

� O edital e o termo de referência exige a comprovação de propriedade de veículo – CRV, que será 

utilizado na prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública restringindo ou 

impedindo a participação da ora impugnante; 

� Os veículos não são escopo principal do certame, pois o objeto da contratação é a prestação de 

serviços de manutenção e de gestão de rede de iluminação pública, sendo assim, excessiva tal 

exigência para fins de habilitação; 

� Houve a restrição à competitividade, pois não se trata de licitação de transporte para que fosse 

exigida a comprovação de propriedade do veículo, contrariando o disposto no artigo 3º da Lei 

n.8.666/93; 

� É vedado aos agentes públicos prever cláusulas ou admitir cláusulas restritivas à competitividade. 

Conclui que, conforme estabelece o §6º do art.30 da Lei n.8.666/93, as exigências a serem 

consignadas no instrumento convocatório deverão ser mínimas e consideradas essenciais ao objeto da 

licitação, vedadas as exigências de propriedade. 

Cita precedente jurisprudencial e doutrinário, e, ao final, pugna pelo conhecimento da impugnação 

ofertada. 

É o resumo. Decido. 

As argumentações expendidas pela licitante não merecem prosperar, senão vejamos. 

Alega a impugnante, que o edital e o termo de referência exige a comprovação de propriedade de 

veículo, o qual será utilizado na prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública. 



 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 
Da análise do edital, constata-se, que o instrumento convocatório, no item 12.5.23, exigiu das 

licitantes tão somente fossem relacionados os equipamentos e veículos mínimos, em conformidade com o 

Anexo XIV do referido instrumento convocatório. 

Verifica-se ainda, que o Termo de Referência, no item “veículos” consignou que:” ... A CONTRATADA, 

após o ato da contratação, deverá possuir veículos disponíveis com Certificado de Veículos – CRV 

regular... omissis. (sic página 46 do Termo de Referência) 

Assim, não há se falar em restrição à competitividade ou de exigência excessiva, eis que, foi exigida tão 

somente a declaração de que disponibilizará os equipamentos e os veículos relacionados. 

Esse é o entendimento do Min. Valmir Campelo, membro do Tribunal de Contas da União, ao proferir a 

decisão no TC-016.674/2011-1, afirmando que a disponibilidade de equipamento deve ser exigida da 

licitante no momento da contratação, sendo, portanto, razoável a exigência de declaração da licitante de que 

o equipamento especificado estará disponível por ocasião da contratação. (In TCU. Informativo de 

Jurisprudência sobre Licitações e Contratos n. 69, Sessões de 28 e 29 de junho de 2012). 

Desse modo, não há se falar em exigência indevida ou cláusula restritiva, pois em momento algum o 

edital restringe ou impede a participação ao certame licitatório pela licitante. Tanto que nas exigências de 

qualificação técnica não foi consignada a obrigação de comprovação de registro de propriedade de veículo. 

Ademais, é dever do Administrador Público cercar-se de garantia de que o prestador de serviços tenha 

condições mínimas para executar o contrato. 

Neste caso, o objeto da licitação é de extremo interesse dos administrados – Iluminação Pública – de 

modo que não se comete violação aos preceitos legais esculpidos na Lei de Licitações e do Pregão, a 

exigência de comprovação, por ocasião da contratação. 

Dessa forma, conheço da impugnação porque tempestiva, mas a desprovejo mantendo-se o edital e o 

termo de referência inalterados. 

Dê-se ciência aos interessados por meio do sítio institucional. 

Várzea Grande, 06 de agosto de 2012. 

 

 
Otávio Guimarães Rezende 

   Pregoeiro 

 


