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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 5/20172606-01- PP/PMM/SECEL 

 

Assunto: Impugnação do Edital  
Impugnante: CL2 Arquitetura e Engenharia LTDA – EPP CNPJ:13.101.650/0001-75 
VR3 Eireli CNPJ:12.507.345/0001-15 
 
Referente: DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172606-01- PP/PMM/SECEL 
Objeto: Contratação de serviços de estrutura de arquibancada, banheiro químico, som, 
iluminação, palco, telão de LED, para suprir os materiais da estrutura referentes aos 
“Jogos Abertos de Marituba 2017”, para atender a necessidade da Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Lazer. 
 

1. HISTÓRICO  
  Trata-se de impugnação do edital oferecida pelo Sr. Carlos Henrique 
Menezes Lobo – Sócio Diretor da empresa CL2 Arquitetura e Engenharia LTDA – EPP, 
que questionou a comprovação de que possui em seu quadro engenheiro civil ou 
mecânico, detentor de atestado de responsabilidade técnica, acompanhada da 
respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido pelo CREA item 12.4.3.2, requer, 
em síntese, que seja feita as correções necessárias. 
  Outra impugnação trata-se da empresa VR3 Eireli CNPJ:12.507.345/0001-
15 através da sócia proprietária Sra. Oziane Rodrigues Fernandes, requer em síntese 
que seja nulo o item 6.1 do edital da Exclusividade; o item 12.2.2 retirando a inscrição 
estadual pela inscrição municipal; e incluído a comprovação do vínculo do profissional 
com a empresa, na qualificação técnica. 
 

2. NO MÉRITO 
A impugnação procede da empresa CL2 Arquitetura e Engenharia LTDA – EPP 

CNPJ:13.101.650/0001-75.  
A consulta foi feita ao CREA/PA, através do Eng.Civ. Marcel Bellini 

Superintendente Técnico CREA –PA, informou que para os serviços de montagem de 
palco e estrutura de arquibancada o profissional indicado é o engenheiro civil, já os 
serviços voltados para iluminação e tela de LED precisam de um profissional da 
modalidade elétrica, portanto, o eng. eletricista. 

Caso existam equipamentos, aí sim o engenheiro mecânico poderá ser utilizado 
também. 

 
Não procede a argumentação da empresa VR3 Eireli CNPJ:12.507.345/0001-15 

impugnante haja vista que a Administração, em nenhum momento feriu os princípios 
licitatórios, e nem de longe maculou o que estabelece o inciso I, do § 1º, do art. 3º, da Lei 
8666/93, como muito bem está evidenciado no instrumento convocatório. 
 
 O art. 3º é o artigo mais relevante de toda a Lei nº 8.666/93, a Lei de Licitações. 
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 É nele que constam as diretrizes do processo licitatório e dos contratos públicos, 
trazendo tanto a parte principiológica da matéria – e cuja essência norteia tanto a 
redação quanto a interpretação de todos os demais artigos. 
 
 Note que a primeira expressão é justamente a mais impositiva: “a licitação destina-
se a garantir a observância…” de todos os preceitos que seguem – não se trata de 
faculdade ou gentileza: seu cumprimento decorre da direta previsão legal. 
 
 E traz consigo também uma série de vedações expressas no que se refere à 
conduta dos agentes públicos envolvidos em tais expedientes, servindo de guia sobre o 
que não fazer – e sobre a própria preservação do erário público e dos valores que lhe 
guarnecem. 
 
 São conceitos tão valiosos que apenas ele pode ser capaz de fundamentar 
qualquer impugnação, recurso administrativo ou decisão – administrativa ou 
judicial – envolvendo uma licitação. 
 
 Percebe-se claramente que a empresa impugnante não distinguiu o seu objeto em 
relação ao que prevê o inciso I, do § 1º do art. 3º, da lei das licitações, preferindo 
demostrar em caráter geral o que para ela entende por ilegalidade, deixando, por isso, de 
merecer impugnação ao que não é objeto do instrumento convocatório. 
 
 Nesse item DA ILEGALIDADE  2.1 a impugnante não traduz o que seria a 
ilegalidade a que a Administração estaria incorrendo. A elasticidade do art. 3º, §§ e 
incisos não é traduzida pelo impugnante quanto ao cometimento de que tipo de 
ilegalidade, logo não podendo prosperar esse argumento, mesmo preliminarmente como 
destaca.  
 
 A empresa pretende impugnar o item 6.1 do Edital que traduz a seguinte 
obrigatoriedade: 
 
6.1. Poderão participar deste pregão os interessados que atendam a todas as 
exigências, inclusive quanto a documentação, constantes deste Edital, que sejam 
enquadradas como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Pequeno 
Empresário e Cooperativas. 
 
 A empresa alega que “de acordo com o Edital Pregão Presencial 5/2017 o item 
6.1 está declarando expressamente que o direito de participação no processo 
licitatório está voltado exclusivamente para as Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), o que deixa de forma evidente a restrição para as demais 
empresas de Médio e Grande Portes o direito de participarem deste processo 
licitatório, o que acaba descaracterizando o propósito, o objetivo das licitações, 
que é a busca pela proposta mais vantajosa.” 
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 Ainda acrescenta o impugnante que “essa exclusividade determinada no item 
6.1 deste Edital 5/20172606-01, cometem o delito previsto no art. 90 da lei nº 
8.666/93 os agentes que, mediante ajuste, afetam o caráter competitivo do 
procedimento licitatório.” 
 
 Quando o Edital estabelece que o procedimento licitatório é exclusivo para ME, 
EPP e MEI, é porque está calcado na Lei Complementar nº 123/2006, que no seu art. 48, 
estabelece: 
  

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública: 
 
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais);  

 
 A lei complementar no inciso I, do art. 48, determina peremptoriamente que a 
Administração Pública DEVERÁ realizar ...o que diferencia as situações. Quando a lei diz 
PODERÁ, significa que a Administração poderá ou não fazer, mas quando diz DEVERÁ, 
é porque a Administração está obrigada a fazer dentro das regras e princípio que 
estabelece, privilegiando as ME, EPP e MEI.   
 
 A Administração só estará desobrigada quando não houver um mínimo de 3 (três) 
fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 
porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório, ou quando o tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração 
pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, 
como previsto no art. 49: 
 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 
Complementar quando: 
 
I - (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 07.08.2014, DOU de 
08.08.2014, com efeitos a partir de 1º de janeiro do primeiro ano 
subsequente ao de sua publicação) 
 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; 
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III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração 
pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 
ser contratado; 

 
 Quando a Administração obedece às regras e princípios licitatórios não comete 
nenhum delito previsto no art. 90, da Lei 8666/93, como pretende o impugnante:  
 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, 
com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação: 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

 
 O ato de frustrar ou fraudar a licitação pode ser praticado mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente. Importante, porém, é que com o seu ato o 
agente vise à obtenção, para si ou para outrem, de vantagem decorrente da adjudicação 
do objeto do contrato. Se o agente não tiver em vista esse objetivo, o crime do artigo 90 
não se configurará. A obtenção de vantagem é elemento imprescindível para a 
configuração da figura delituosa. 
 
 Ora, em não ocorrendo nenhumas das figuras jurídicas previstas no art. 90 acima, 
mesmo porque o certame nem foi aberto, impossível coexistir o argumento da 
impugnante, não merecendo guarida. 
 
 
 Quanto a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA que a empresa pretende 
impugnar, diz respeito a inscrição estadual (FIC) previsto no subitem 12.2.2 do Edital. 
 
 Nesse particular a empresa está correta quanto a sua pretensão, eis que o 
certame não cuida de aquisição de produtos, mas tão somente de prestação de serviços, 
não havendo a necessidade de apresentação dessa INSCRIÇÃO. Merecendo, assim, 
acolhida essa impugnação, para ser retirada do instrumento convocatório. 
 
 Outra pretensão de impugnar o Edital pela empresa diz respeito aos subitens 
12.4.3.2 e 12.4.4.2, relativo à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alegando que nos dois 
subitens não consta o modo de comprovação do vínculo do profissional com a empresa e 
que a ausência dessa comprovação expressa poderá provocar fortes indícios de fraudes. 
 
 Quando o Edital exige que a empresa licitante comprove a relação funcional do 
profissional, a empresa sabe que está obrigada a comprovar por qualquer meio legal tal 
condição, que só poderá ser feita mediante a contratação, seja por meio da CTPS ou 
contrato escrito, devidamente registrado no órgão competente. Se o Edital não tivesse 
solicitado que a empresa comprovasse a relação funcional, justo seria a impugnação 
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para mencionar de qualquer forma essa relação entre o profissional e a empresa. Por 
isso também não merece guarida a pretensão da empresa impugnante. 
   

3. CONCLUSÃO 
Quanto aos pedidos da empresa impugnante CL2 Arquitetura e Engenharia 

LTDA – EPP CNPJ:13.101.650/0001-75, objetivamente decido: 
a) Procede a impugnação pela legalidade. 

 
Quanto aos pedidos da empresa impugnante VR3 Eireli CNPJ:12.507.345/0001-15, 

objetivamente decido: 
a) que não merece nulidade o item 6.1 pelas razões já expostas, ficando mantida 

aquela obrigatoriedade porque decorrente da Lei complementar 123/2006; 

b) que o item 12.2.2 relativamente a inscrição estadual, vai ser retirado do Edital, o 

que por certo, ensejará nova republicação;  

c) que quanto aos subitens 12.4.3.2 e 12.4.4.2, relativos à QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA, devem permanecer eis que de fácil entendimento que as empresas 

devem comprovar, porque qualquer meio legal, o vínculo funcional dos 

profissionais com sua empresa; 

d) a republicação do Edital com a alteração procedente, pois como previsto no § 4º, 

do art. 21 da Lei das licitações, qualquer modificação no edital exige divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. Fica claro que referida alteração não prejudica a 

formulação de proposta, mas mesmo assim, o edital será republicado para 

conhecimento de todos, evidenciando o princípio da publicidade e transparência. 

   Diante da análise o edital foi republicado com as devidas alterações. 
 
 

Marituba/PA, 23 de agosto de 2017.  
 
 
   

Débora Raquel F. Reis 
Pregoeira 
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