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PREGÃO PRESENCIAL N.28/2012 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO 

AROEIRA – CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

n.02.250.369/0001-88, por meio de seu representante Ricardo Augusto Sguarezi, IMPUGNA o 

edital nos seguintes termos: 

1. Que há ilegalidade do item 12.5.16 do edital, que exigiu a comprovação de capacidade 

técnica operacional das empresas licitantes; 

2. Que o primeiro edital publicado para a realização do certame em 19-07-2012, não 

solicitava a qualificação técnica operacional da empresa, referente aos 10.000 (dez) 

mil pontos de iluminação; 

3. Que desconhece o motivo pelo qual foi cancelada a licitação ou se o edital apresentava 

algum erro; 

4. Que o segundo edital publicado para o dia 21-08-2012, foi publicado contendo a 

exigência de qualificação técnica operacional da empresa, relativa aos 10.000 (dez) mil 

pontos de iluminação; 

5. Que houve a impugnação do edital e a impetração de mandado de segurança e que: 

“... Como já é sabido por esta douta comissão de licitação, nossa Empresa juntamente 

com a Empresa Nhambiquaras, Apolus entre outras, entraram com pedido de 

impugnação do edital e mandado de segurança com o fim de cancelar o certame, onde 

ficou claro que havia direcionamento do pleito para outra empresa que participara do 

certame. ...omissis”  

6. Que foi publicado o terceiro edital para ser realizado o pregão no dia 21-09-2012. 

Todavia, a Comissão cancelou esta publicação por motivos ainda não divulgados. 

7. Que o quarto edital previsto para a realização do certame em 18-10-2012, não 

solicitava a exigência contida no item 12.5.16., o qual atendia o princípio da isonomia, 

consagrado no inciso I do artigo 5º da Constituição Federal. Contudo, o edital foi 

cancelado, sem justificativa, razão pela qual se deduz o direcionamento. 

8. Que o quinto edital foi novamente publicado pela municipalidade, com data prevista 

para a realização do certame em 29-10-2012, exigindo-se a qualificação técnica 

operacional da empresa de comprovação dos 10.000 mil pontos de iluminação.  

9. Que a exigência é ilegal, pois contraria o artigo 5º inciso I da Constituição da República 

Federativa do Brasil, como também a norma infralegal, nos termos do artigo 3º inciso I 

parágrafo 1º da Lei de Licitações.  
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10. Que seja declarado nulo o item 12.5.16, como também nos termos do artigo 21 §4º da 

Lei n.8.666/93, seja devolvido o prazo inicialmente previsto. 

 

É o resumo necessário. DECIDO. 

 

2. DA LEGALIDADE DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

Inicialmente, verifica-se, que por ocasião da solicitação de abertura deste 

procedimento licitatório, a Secretaria de Infraestrutura encaminhou o Termo de 

Referência e demais anexos (fls.04/66), exigindo-se, tão somente, a qualificação técnica 

profissional das empresas licitantes, sem, contudo, indicar os quantitativos mínimos a 

serem aferidos nos atestados das licitantes. 

Diante disso, após a publicação do primeiro edital, com data prevista para a realização 

da licitação em 09-07-2012, verificou-se, que o aviso de licitação foi publicado nos jornais, 

porém não houve a disponibilização do edital no sítio institucional, naquela mesma data. 

Diante disso, o mesmo edital foi republicado, prorrogando-se, tão somente, o prazo de 

realização da licitação para o dia 19-07-2012, conforme aviso de prorrogação, 

devidamente publicado na imprensa oficial e no sítio oficial desta municipalidade. 

(fls.495/499) 

Naquela ocasião, as seguintes empresas pediram esclarecimentos ou impugnaram o 

edital: 

1- Selprom TecnologiaTecnologia Ltda.; (10-07-2012) 

2- Equacional Construtora e Incorporadora Ltda.; (12-07-2012) 

3- Apolus Engenharia Ltda.; (16-07-2012)  

4- Construtora Nhambiquaras Ltda.; (17-07-2012) 

E, diante dos sucessivos esclarecimentos e impugnações este pregoeiro houve por bem 

SUSPENDER1 o Pregão, aguardando-se as respostas técnicas da Secretaria de Infraestrutura.  

E, ainda, todos os esclarecimentos e impugnações foram respondidos e lançados no 

sítio institucional deste Município. 

                                                           
1
 Avisto de Suspensão datado de 18-08-2012, publicado no sítio oficial da Prefeitura e na imprensa 

oficial (fls.544/548) 
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 Assim, foi dada a publicidade de todos os atos administrativos realizados no Pregão, 

os quais se encontram disponibilizados no sítio institucional, link “licitação”, impugnações e 

esclarecimentos, tanto a impugnação/esclarecimento, quanto as suas decisões respectivas. 

Desse modo, improcedente a alegação da ora impugnante, quanto ao 

desconhecimento das alterações ocorridas e de seus motivos, tendo em vista que se 

encontram lançadas na página institucional e se encontram inseridas nestes autos. 

E, ainda, no que respeita à legalidade da exigência, o artigo 30 inciso II da Lei 

n.8.666/93 dispõe que estas poderão ser feitas para fins de comprovação de capacidade 

técnica profissional e capacidade operacional. 

Nesse passo, a doutrina e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União são 

uníssonas no sentido de que podem ser cobrados atestados das licitantes para demonstração 

de experiência anterior (capacidade profissional e operacional), desde que, os itens cobrados 

representem as parcelas de maior relevância e que possuam valor significativo em relação ao 

objeto da licitação. 

Neste caso, como se constata na justificativa apresentada pela Secretaria de 

Infraestrutura, o primeiro edital foi omisso quanto aos quantitativos exigidos para fins de 

comprovação da capacidade técnica profissional e operacional. 

Assim, de acordo com o termo de referência anexo ao segundo edital, a equipe técnica 

da Secretaria de Infraestrutura sanou a omissão do primeiro edital, em acolhimento à 

impugnação da EQUACIONAL, e detalhou os serviços requeridos para fins de comprovação de 

qualificação técnica, indicando, inclusive, os quantitativos mínimos. 

Ora, segundo as planilhas e cadernos digitais fornecidos pela Rede Cemat, o município 

de Várzea Grande têm instalado 26 mil pontos de Iluminação Pública, aproximadamente, 

distribuídos em 142 (cento e quarenta e dois) bairros. 

Sendo assim, é entendimento do Tribunal de Contas da União de que se admite até 

50% (cinquenta) por cento dos quantitativos a executar, limitando-se as parcelas de maior 

relevância. 

In casu, a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura considerou como sendo a 

parcela de maior relevância a manutenção ou implantação de rede de iluminação pública de 

baixa tensão devendo-se a comprovação de experiência anterior ocorrer mediante atestados 

de capacidade técnica, contendo o quantitativo mínimo de 10.000 mil pontos. Isso porque, o 

que se pretende é resguardar o interesse público primário, pois a iluminação pública é serviço 

essencial que atinge a toda coletividade. 
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Ademais, também se objetivou resguardar o interesse público secundário, qual seja, o 

da Administração, pois o risco de inexecução do contrato seria elevado, acaso não houvesse o 

estabelecimento de critérios técnicos a serem aferidos, quanto à experiência das licitantes 

interessadas em participarem da licitação, eis que, este município é o segundo maior do 

Estado, conta com mais de 255 mil habitantes e mais de 142 bairros.  

Assim, o risco de descontinuidade na prestação de serviços ou de serviços prestados 

indevidamente por empresas sem experiência de mercado seria considerável, acaso não 

fossem estabelecidas tais exigências. 

E, o quantitativo indicado no edital se encontra abaixo do limite aceito pela Corte de 

Contas e se refere à parcela de maior relevância da contratação, sendo, portanto, razoável tal 

exigência. 

Por fim, cumpre ressaltar que, mais uma vez a licitação do dia 21-09-2012 foi suspensa, 

tendo em vista a impugnação da empresa Tríad Comércio e Serviços Ltda., que também foi 

analisada e lançada no sítio oficial da Prefeitura. 

E, quanto a última prorrogação, esta ocorreu em virtude de que, equivocadamente, 

esta Secretaria publicou o edital constante da primeira versão, ou seja, sem as alterações 

realizadas pela Secretaria de Infraestrutura por ocasião do atendimento das impugnações. 

Desse modo, não há se falar em ilegalidade do item 12.5.16. ou sequer direcionamento 

do edital. 

3. DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

 Quanto à argumentação do licitante de que o edital havia sido cancelado em virtude 

de impetração do mandado de segurança, também não merece acolhimento. 

 A uma, porque a impetrante CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS impetrou o Mandado de 

Segurança2, sob o argumento de que os serviços a serem contratados não poderiam ser 

considerados como sendo de natureza comum, e, portanto, deveria ser realizado em outra 

modalidade licitatória.  

 A duas, porque apesar de concedida a liminar, o Egrégio Tribunal de Justiça, em sede 

de Agravo de Instrumento3, concedeu liminar para reformar a decisão do juízo singular, 

determinando-se a continuidade da licitação. 

                                                           
2
  MS n.316/2012, Cód.295322;  

 
3
 Agravo de Instrumento n.106786/2012 – Relator: Exmo. Sr. Desemb. Luiz Carlos da Costa. 
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 Portanto, o r. Desembargador Relator consideral legal todos os procedimentos 

praticados no Pregão. 

 Desse modo, não merece acolhimento a alegação da impugnante. 

4. DA SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 5º INCISO I DA CF/88 E ART.3º DA LEI 

N.8.666/93 

 No que respeita à argumentação de que houve a inobservância do princípio da 

isonomia, deve ser considerado improcedente. 

 Argumenta a Impugnante que a pretensão de exigência de comprovação de que a 

capacidade de técnica para manutenção de 10.000 pontos de IP restringiria a competitividade, 

ofendendo o artigo 3º da lei 8666/93. 

 Data vênia, este Pregoeiro entende que este posicionamento emanado deve ser 

julgado improcedente na medida em que o principio da isonomia, quanto ao procedimento 

licitatório, busca na verdade a igualdade de condições entre os licitantes, o que no presente 

caso claramente ocorre, uma vez que todos os licitantes devem manter-se com os mesmos 

critérios. 

 Não há cobrança de exigências específicas para cada um dos licitantes, mas sim 

requisitos mínimos apresentados de forma técnica quanto a necessidade de comprovação de 

qualificação técnica. 

 O que se pretende com isto, é que a empresa seja capaz de cumprir as obrigações 

firmadas com a Municipalidade, atendendo ao interesse público. 

 Em sua obra, Marçal Justen Filho assinala que: 

“Há equívoco em supor que a isonomia veda diferenciação entre os particulares para 

contratação com a Administração. É da essência da licitação a adoção de tratamento 

diferenciado entre os particulares. Assim se impõe porque a licitação conduz à seleção 

de um ou de alguns dos potenciais interessados. 

(...) 

A isonomia significa, de modo geral, o livre acesso de todo e qualquer interessado à 

disputa pela contratação com a Administração. Como decorrência direta e imediata da 

isonomia, é vedado à Administração escolher um particular sem observância de um 

procedimento seletivo adequado e prévio, em que sejam estabelecidas exigências 

proporcionais à natureza do objeto a ser executado.” 

(destaquei) 
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 E quanto ao argumento de que houve o desrespeito ao artigo 3º da Lei n.8.666/93, é 

improcedente, tendo em vista que não há se falar em limitação, pois restou demonstrada a 

razoabilidade da exigência, como também, como amplamente demonstrado no item 1 acima 

mencionado, a Secretaria de Infraestrutura justificou o motivo, contendo os pressupostos de 

fato e de direito do ato administrativo, o qual estabeleceu a exigência. 

5. DEMAIS ARGUMENTOS FORMALIZADOS PELA IMPUGNANTE. 

 A impugnante, por diversas vezes insinuou que esta Comissão do Pregão se encontra 

direcionando para determinada empresa o certame, que contraria os preceitos constitucionais 

e administrativos regentes da Administração Pública. 

 Desse modo, após a conclusão das etapas já marcadas, este Pregoeiro requer seja 

encaminhado estes autos ao Sr. Prefeito, a fim de que seja instaurado procedimento 

administrativo junto à Prefeitura contra a empresa impugnante, como também seja 

encaminhado ao Ministério Público, cópia da impugnação e de todo o procedimento, para fins 

de instauração de processo contra a empresa e seu representante. 

 Tal conduta da impugnante é reprovável e merece ser punida. 

 De mais a mais, o que se percebe é que desde o início esta municipalidade tem tido 

dificuldades em concluir este procedimento, eis que, algumas empresas se encontram 

procurando meios de impedir a sua realização. 

 É de se estranhar que muitas empresas as quais a ora impugnante cita em suas razões 

se encontram participando do Pregão 100/2012 do município de Cuiabá, cujo edital tem por 

objeto o serviço de manutenção de rede de iluminação pública e de gestão apresenta 

qualificações técnicas superiores aos estabelecidos por esta municipalidade, e, curiosamente, 

não houve impugnação nesse sentido. (doc. anexo) 

 Saliento, por fim, que este Pregoeiro não vai mais admitir de quaisquer licitantes 

impugnações ou meios procrastinatórios, tendo em vista que estas têm o conhecimento do 

conteúdo deste edital desde julho/2012 e sequer haviam impugnado tal situação. 

 De todo o exposto, desprovejo a impugnação na íntegra. 

 Dê-se publicidade do ato por meio do sítio institucional. 

 Várzea Grande, 26 de outubro de 2012. 

  

Otávio Guimarães Rezende 
        Pregoeiro Oficial 


