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________ 
 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n.º 10/2012 

 

Impetrante: AZEVEDO E AZEVEDO LTDA-ME - n.º 12364298/0001-06 

 

 

N

ão acolho a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial acima referido, por ser 

intempestiva. 

A

 Impetrante protocolou a impugnação no dia 18/06/2012 as 13:36hs, estando 

fora do prazo previsto no Decreto n. 3.555/00 e no edital, conforme 

descrevemos abaixo:  

 

“Art. 12 do Dec. 3.555/00 – Até dois dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.” 

 

“Item 3.1 do Edital do PP. 10/2012: Conforme previsto no Art. 12 do 
Dec. nº 3.555/00, até 02 (dois) úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigidas ao pregoeiro, o qual 
deverá ser protocolado no Setor de Licitações da PMVG, sito a Av. 
Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos 
dias úteis das 14h00min às 17h00min.” 
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Acolho a Impugnação ao Edital do Pregão 

Presencial acima referido, somente para efeito de esclarecimento.  

 

 

I - DAS RAZÕES DA IMPETRANTE 

I

nicialmente solicita a impetrante cópia integral do processo 

administrativo, sob argumentação de que trata-se de direito assegurado 

pela lei. 

P

rossegue informando que teve dificuldade em encontrar as publicações 

dos avisos e solicita informações sobe as mesmas. 

N

o que diz respeito a exigências de atestados técnicos afirma que não 

clareza na exigência dos mesmos, devendo ser exigido não somente em 

nome da empresa licitante, mas sim também em nome do responsável 

técnico, bem como não há quantidade mínimas de refeições diárias que 

devem constar nos referidos atestados. 

E

m seus pedidos solicita vista e disponibilização de cópias do processo 

licitatório; informações sobre as publicações, exigência como documento 

de habilitação a inscrição ou registro na entidade profissional competente 
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tanto da empresa como do profissional responsável técnico 

(Nutricionista); conhecimento e provimento da presente impugnação. 

É

 o resumo do necessário. 

 

II - DA ANÁLISE 

O pedido de cópias é pertinente e direito de 

qualquer licitante, uma vez que o art. 63 da Lei de Licitações permite o 

conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório 

e, qualquer que seja o interessado, em especial os licitantes, a obtenção 

de cópia autenticada, mediantes o pagamento dos emolumentos devidos. 

Contundo para que se disponibilize as cópias 

necessário se faz dois requisitos: o primeiro que a parte interessada 

manifeste o interesse em obter as cópias; e segundo que pague pelas 

mesma. 

Assim, não há o que falar-se em ocultação de 

documento no presente procedimento licitatório, uma vez que é a primeira 

vez que o licitante vem ao processo solicitar cópias. 

Conduto, há que informar-se que o Município de 

Várzea Grande não realiza o serviço de extração de cópias para 

fornecimento aos licitantes, exceção feita ao fornecimento de editais em 

os preços são estipulados em valor fixo. 

Isto posto, defere-se a retirada por meio de carga 

em sistema do processo licitatório em curso, mediante o 
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acompanhamento de um funcionário da Superintendência de Licitações, 

para que fora do prédio da mesma, faça as cópias reprográficas que 

desejar e as suas expensas.  

Prosseguindo passamos a analisar a questão 

relativa a qualificação técnica. 

 

 Analisando a peça de impugnação encaminhada 

pela Impetrante, verifica-se que a reclamação é no sentido de que sejam 

inseridas exigências ao Edital, a seguir descritas:  

“devidamente registrado no conselho 

Regional de Nutrição da sede do licitante, com fornecimento de 

(.....) refeitções por dia”  

O argumento apresentado é que não se estaria 

cumprindo a exigência do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

Ora tal dispositivo enumera uma lista exaustiva, 

impondo qual o limite de exigências para efeito de verificação capacidade 

técnica das licitantes, contudo, de forma nenhuma impõe obrigatoriedade 

de inserção nos atos convocatórios de todos os documentos mencionados 

no citado artigo. 

Ao contrário, o espírito da lei é de seja utilizada a 

razoabilidade na elaboração dos editais, de forma a não incluir exigências 

além das definidas no artigo 30 da Lei nº 8.666/93, sob pena de 

comprometimento a competitividade do certame.  
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Superado o equívoco do impugnante na 

interpretação do artigo indicado da Lei de Licitações, importante destacar 

que o Edital do Pregão Presencial nº 010/2012, ao não exigir o registro 

dos atestados de capacidade técnica, privilegia a competição, sem 

desconsiderar a qualidade técnica, pois existe a possibilidade de se 

verificar a veracidade das informações por meio de diligências. 

Segue o entendimento do Tribunal de Contas da 

União acerca do assunto:  

Ementa: nas licitações em que for exigido atestado de 
capacidade técnico-operacional registrado em conselho de 
classe, demonstre no processo licitatório que tal exigência é 
indispensável à garantia do cumprimento dos serviços a ser 
contratados, em respeito ao art. 3ª da Lei n. 8.666/1993 e 
ao princípio da razoabilidade, previsto no art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal; (Acórdão nº 2717-50/2008-
Plenário. Relator: Marcos Bemquerer Costa).  
 
 
Ementa: alerta à Coordenação- Geral de Recursos Logísticos 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no 
sentido de que o TCU constatou a exigência indevida, num 
pregão de 2010, de registro dos atestados de capacitação 
técnica junto ao Conselho Regional de Administração (CRA), 
em descumprimento ao Acórdão nº 2.717/2008-Plenário 
(item 1.7, TC- 028.761/2010-3, Acórdão nº 555/2011-1ª 
Câmara. Relator: Valmir Campelo). 

 

III – DO DIREITO  

A impugnação foi apresentada fora do prazo 

previsto nos termos do art. 12 do Decreto Federal nº 3.555/00.  

 

IV – DA DECISÃO  
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Desta forma, não admitido a impugnação 

apresentada pela empresa AZEVEDO E AZEVEDO LTDA - ME, contudo a 

título de esclarecimento presto as informações acima. 

Defiro a extração de cópias, 

devendo os autos serem retirado por meio de carga em sistema, mediante 

o acompanhamento de um funcionário da Superintendência de Licitações, 

para que fora do prédio da mesma, faça as cópias reprográficas que 

desejar e as suas expensas. 

Várzea Grande – MT, 19 de 

junho de 2012. 

 
 

_________________________________ 
OTÁVIO GUIMARÃES REZENDE 

PREGOEIRO 

 


