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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 CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA apresenta impugnação 

formulada, tempestivamente, acerca dos seguintes temas: 

- que a modalidade do pregão presencial não é cabível, pois o objeto da 

licitação seria serviço incomum, o que impediria tal modalidade; 

- que o contrato prevê o pagamento por etapas, o que é incompatível com 

a modalidade de pregão; 

- que o prazo para elaboração da proposta é insuficiente, restringindo a 

concorrência; 

- que o fornecimento e operacionalização de sistema de inventário com 

exigência de software é um serviço completo. 

Os requisitos formais e materiais foram preenchidos acerca do conteúdo 

da impugnação, passa-se à analise de seu mérito. 

É o resumo necessário. 

 

Da possibilidade de utilização do pregão. 

 

Aduz a ora impugnante que em razão da exigência de comprovação de 

capacidade técnica operacional da empresa e profissional de seus funcionários, 

além de que o processo de inventário e cadastramento dos pontos de referência 

não seriam serviços comuns, infringindo o artigo 1º e seu parágrafo único da lei 

n.10.520/2002. 
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Pois bem. Quanto à utilização do Pregão para a contratação do objeto 

desta licitação, segundo o disposto no parágrafo único do artigo 1º da Lei 

n.10.520/02, considera-se bens e serviços comuns “aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no mercado”. 

De início, cumpre salientar que o entendimento desta comissão quanto à 

legalidade do procedimento licitatório, na modalidade pregão presencial, decorre 

de entendimentos formalizados por inúmeros Tribunais de Contas Estaduais e o 

Tribunal de Contas da União, no sentido de que o ponto nodal é definir o que é 

bem ou serviço comum. 

Em parecer ofertado na Resolução de Consulta 11/2012 – TP, a consultoria 

técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso assim analisou o tema: 

 

No entanto, de forma excepcional e para aqueles serviços que exigem 

conhecimentos técnicos singelos e sem demasiadas especificações, é admitida a 

utilização do pregão. Vejamos: 

“No entanto, admite-se, ainda que excepcionalmente, obras e serviços de 

engenharia de natureza comum, com características simples, que não demandam 

especificações técnicas demasiadamente complexas, por efeito do que é 

permitido utilizar o pregão em relação a elas, como ocorre, por exemplo, 

com os serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado (…) 

Todavia, como é sabido, há obras e serviços de engenharia comuns, que não 

demandam maiores especificações técnicas, que são em larga medida uniformes, 

pelo que nada obsta a uso do pregão em relação a elas” 

A análise é casuística, tendo em vista que em determinadas circunstâncias 

o mesmo serviço pode demandar a realização por especialista e outras 

não, como é o caso de reforma de fachadas de prédios históricos, 

demandando acurado conhecimento técnico, ao contrário de reformas 

comuns de fachadas de prédios públicos.   

Desta maneira, a decisão administrativa pela utilização ou não do pregão deverá 

ser feita de forma a avaliar o grau de dificuldade na definição do objeto e sua 

execução, o que pode ser aferido pela possibilidade de se utilizar especificações 
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habituais de mercado ou se, ao contrário, pela complexidade necessitar de 

capacidade técnica diferenciada.” 

 

Tal entendimento foi confirmado pelo Pleno do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso, que assim ementou o tema: 

 

“Resolução de Consulta n. 11/2012. Licitação. Pregão. Bens e Serviços 

Comuns. Regulamentação pelo ente. Possibilidade. Obras e serviços de 

engenharia comuns. Possibilidade. 

a) Os entes federativos poderão regulamentar por meio de decreto os bens e 

serviços considerados comuns a fim de melhor atender as suas características e 

particularidades, desde que tal regulamentação não contrarie, extrapole ou 

restrinja os ditames do parágrafo único do art. 1º da Lei n.10.520/2000; 

b) É possível a utilização do pregão para contratação de obras e serviços 

de engenharia comuns, assim entendidos aqueles que não demandam 

maiores especificações técnicas ou qualificações diferenciadas e desde que 

a utilização desta modalidade mais célere de licitação não comprometa a 

segurança e eficácia do contrato; 

c) A definição de obras e serviços de engenharia comuns é casuística, 

devendo-se verificar se é possível estabelecer no edital padrões de 

desempenho e qualidade, por meio de qualificações usuais do mercado. Se, 

ao contrário, pelo custo e complexidade a obra ou o serviço necessitar de 

capacidade técnica diferenciada não será considerado comum.” (grifos 

nossos) 

 

A matéria restou via da Súmula n.257/2010 do TCU que assim restou 

ementada: 

 

“o uso do pregão nas contratações de serviços comuns de 

engenharia encontra amparo na lei n.10.520/2002.” 

 

Da análise dos autos, verifica-se, que o Termo de Referência n.68/2012 

assinala como objeto o fornecimento de equipamentos e materiais para 
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manutenção da rede de iluminação pública do município, além do cadastramento 

da rede e, por fim, o fornecimento de sistema de gestão e de controle deste 

cadastramento e dos serviços a serem executados. 

Com a devida vênia, os serviços são de simplicidade franciscana. Isso 

porque qualquer pessoa que leia o edital entende a quantidade de serviços a 

serem executados e sua forma. 

Além disso, de acordo com a manifestação da Secretaria de Infraestrutura, 

acredita-se, que não há qualquer dificuldade em se identificar que uma lâmpada 

esteja queimada e que tenha que ser trocada, ou, até mesmo, que um poste 

necessite de manutenção, realizando o seu reparo, por meio de substituição de 

peças e consertos, dentro dos limites estabelecidos no instrumento convocatório 

e seus anexos.  

Ademais, os fornecimentos de equipamentos e de materiais estão 

absolutamente claros, descritos e quantificados na planilha de materiais 

constantes do Edital, além do que, devidamente especificados, de acordo com os 

padrões usuais no mercado, inclusive, de acordo com as normas 

regulamentadoras de segurança e de padronização. E, ainda, no que se refere ao 

serviço de levantamento e cadastro dos pontos de iluminação pública, a sua 

execução é de natureza comum e simplificada, conforme se verifica no termo de 

referência e no memorial descritivo. 

Desse modo, constata-se, que qualquer empresa do ramo de atividade 

compatível com o objeto desta contratação conseguirá interpretar o edital, 

identificar os serviços e compreender as especificações ali contidas como sendo 

comuns. 

Nesse sentido, inúmeros municípios já adotaram o pregão como a forma 

de contratação de serviço de iluminação pública. 

Conclui-se, portanto, que os serviços objeto desta contratação são de 

natureza comum, à vista de que à “comunhão” do conhecimento técnico de seu 

mercado. 
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Ademais, de acordo com a manifestação da área técnica, o objetivo desta 

Administração é justamente proporcionar maior transparência nos processos de 

prestação de serviços, além do que alcançar os seguintes benefícios: 

i. Maior transparência no controle e prestação de contas dos serviços 

realizados; 

ii. Facilidade de atendimento das demandas da população várzea-

grandense; 

iii. Agilidade na identificação dos pontos que requer manutenção; 

iv. Auxiliar com dados confiáveis a criação e a implantação de projetos 

de expansão da rede de iluminação existente; 

v. Maior controle no consumo de energia elétrica; 

vi. Execução de ações voltadas à sustentabilidade. 

 

Ora, o Pregão é uma modalidade licitatória já testada há mais de uma 

década. É eficaz e se encontra sendo utilizada amplamente no âmbito da 

Administração Pública.  

Além disso, o Pregão proporciona sensível economia, em virtude dos 

lances que são oferecidos pelas empresas e transparência, pois a disputa é 

segura e ocorre em sessão pública. 

Dessa forma, se o pregão traz resultados positivos no que tange ao 

aspecto financeiro da proposta comercial – contratar pelo menor preço e de 

maneira vantajosa o serviço de natureza comum– não é razoável optar por outra 

modalidade licitatória (concorrência), que acaba por contratar mais caro porque 

não se permitiu a disputa. Isso é algo que, inclusive, pode ensejar 

responsabilização do gestor. 

Diante disso, resta desprovejo a impugnação no particular, uma vez que a 

forma de licitação determinada é cabível à espécie, conforme argumentos supra 

mencionados. 

 

Do pagamento por etapas. 
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Quanto à irresignação do impugnante quanto ao pagamento em etapas, 

isto não se vislumbra, senão vejamos.  

Conforme consta da cláusula 10 da ata de registro de preços, os 

pagamentos serão efetuados “após a entrega dos produtos e emissão da nota 

Fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo Secretário da pasta, com 

o respectivo comprovante de que a prestação de serviços e o fornecimento foi 

realizado a contento.” 

Ou seja, além do argumento não se sustentar faticamente, uma vez que 

inexiste qualquer previsão contratual neste sentido, em nenhum momento a 

modalidade de pregão impede o pagamento por etapas, como aduzido, pelo que 

diante da ausência de fundamentação jurídica do pedido, julga-se improcedente 

a impugnação no particular. 

Aliás, o que não poderia ser aceito é pagar por um serviço ainda não 

executado. 

 

Da insuficiência de prazo para realização de proposta. 

 

Já o argumento de que o prazo para elaboração da proposta é insuficiente 

resta julgado improcedente, na medida em que o edital inicialmente lançado fora 

publicado dando conhecimento público do pregão em 22 de junho de 2012, teve 

seu prazo inicial de conhecimento em 09/07/2012, sendo prorrogado para o dia 

19/07/2012, conforme aviso de prorrogação de licitação, sendo que atualmente 

o pregão foi designado para o dia 21/08/2012. 

Ou seja, eventual limitação temporal argüida pelo impugnante restou 

suprida pelo longo decurso entre o conhecimento do edital e a sua efetiva 

realização, sendo que inclusive decorreu-se mais de 30 dias entre a primeira 

data de realização do pregão (09/07/2012) e a data do pregão efetivamente 

realizada e designada para o dia 21/08/2012. 
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Apenas a título argumentativo, se vê que houve um lapso maior, inclusive, 

em procedimentos licitatórios (Concorrência Pública) regulados pela lei 

n.8.666/93 que prevêem prazos entre 5 dias úteis a 45 dias (artigo 21 da lei 

8666/93). 

Por fim, é de conhecimento público de que a impugnante mantinha 

contrato com esta municipalidade por pelo menos 5 (cinco) anos para a 

prestação dos serviços de manutenção e fornecimento de materiais, também 

objeto desta licitação, sendo que, a ora impugnante, melhor do que a maioria 

das licitantes, teria condições de apresentar sua proposta, pois tem 

conhecimento de toda a rede de iluminação pública desta cidade, razão pela qual 

desprojemos a impugnação neste particular. 

 

Do desenvolvimento de software para controle do inventário patrimonial 

e gestão de atendimento e serviços. 

 

Argüiu a impugnante que a necessidade de desenvolvimento de software 

não tratar-se-ia de bem ou serviço comum, pelo que deveria ser alterada a 

modalidade da licitação. 

Marçal Justen Filho leciona que: 

 

“(...) Por isso, é perfeitamente cabível aplicar o pregão para contratação de bens ou 

serviços de informática, bastando exame e comprovação da natureza comum do 

objeto” (Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª ed., 

São Paulo, Dialética, 2003, p. 53). 

 

Há manifestações do Tribunal de Contas da União que admitem a aquisição 

de bens e serviços de informática por pregão: 

 

“TOMADA DE CONTAS. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. LICITAÇÃO. 

COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PREGÃO PARA BENS E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA. PROVIMENTO PARCIAL. 2. É legal a utilização da modalidade 
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‘pregão’ para aquisição e/ou contratação de bens e serviços de 

informática” 

(in Acórdão n. 1.299/06 – Plenário). 

 

Ainda: 

 

“Realize procedimento licitatório na modalidade pregão sempre que os produtos e 

serviços de informática possuam padrões de desempenho e de qualidade 

objetivamente definidos pelo edital, com base em especificações usuais no 

mercado, conforme prevê o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/02, haja 

vista a experiência que a Administração Pública vem granjeando na redução de 

custos e do tempo de aquisição de bens, adquiridos por intermédio daquela espécie 

de certame público” (Acórdão n. 1.182/04 – Plenário). 

 

A contratação de serviços de manutenção de equipamentos de informática deve ser 

precedida de licitação na modalidade pregão, uma vez que se trata de serviços que 

possuem padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos em 

edital, com base em especificações usuais no mercado” (Acórdão nº 1.797/05 – 

Plenário). 

 

Somente utilize a licitação do tipo técnica e preço para serviços com características 

eminentemente de natureza intelectual, de modo a atender o disposto nos arts. 45 

e 46 da Lei nº 8.666/93, excluindo dessa licitação a aquisição de bens que, ainda 

de informática, sejam de fácil obtenção no mercado, mediante a prévia 

especificação, e ainda os serviços comuns para a operação do sistema a ser 

desenvolvido/adquirido. (Acórdão nº 1.631/05 – Primeira Câmara). 

 

Verifica-se, que no Termo de Referência n.68/2012 assinala clara e 

objetivamente, quais as especificações que o software deve possuir para que 

esteja apto a suprir as necessidades da municipalidade, sendo que, tal descrição 

demonstra à saciedade que atende ao disposto no artigo 1º, parágrafo primeiro 

da Lei n.10.520/2002. 
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Vê-se ainda, conforme detalhamento da Secretaria de Infraestrutura, que 

o sistema informatizado já é amplamente utilizado pelas empresas privadas para 

fins de inventário, de controle dos serviços e de atendimentos realizados.  

Assim, demonstrada a inconsistência dos argumentos da impugnante, 

desprovemos a impugnação, pela existência de requisitos legais para que o 

certame se desenvolva na modalidade pregão. 

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

pessoalmente. 

Várzea Grande, 6 de agosto de 2012. 

 

Otávio Guimarães Rezende 
          Pregoeiro 

 


