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DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021 - IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 004/2021 – CRISTATA EMPREENDIMENTOS EM ENGENHARIA EIRELI. 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                                               . 

 

   A empresa CRISTATA EMPREENDIMENTOS EM ENGENHARIA EIRELI, 

devidamente qualificada, porém sem que tenha apresentado com a impugnação comprovação 

da condição de representante de quem subscreve a peça impugnatória ou da procuração 

supostamente outorgada a advogada que também subscreve a peça ou sequer pedindo a 

posterior juntada, interpôs em 17.03.2021, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, requerendo a retificação do edital, com a supressão de 

exigências constantes dos itens 7.5.2 (engenheiro de segurança do trabalho), 7.4.2.3 e 7.5.2.4 

(engenheiro ambiental e urbanista), 7.5.4 (registro de atestados no CREA), 7.15.4 e 7.15.5 

(LTCAT e PEA na fase de habilitação), entendendo a impugnante que as supostas irregularidades 

apontadas acabariam por determinar exigências ilegais e abusivas que, supostamente, feririam 

a competitividade e a isonomia e, não estariam contempladas no rol de documentos exigíveis 

na LLCA (art. 3º e 30) fundando ainda sua impugnação na norma constitucional (art. 37, inciso 

XXI) e Súmula 263 do TCU, defendendo a exclusão das exigências edilícias citadas alegando 

direcionamento, tudo isso com sede nas razões jurídicas e fáticas contidas na aludida 

impugnação de 16 (dezesseis) laudas, onde, repete-se, se esqueceu de juntar até mesmo 

documentos que comprovariam a condição do subscritor da impugnação de representante 

legal da empresa, ou da procuração supostamente outorgada a advogada que também 

subscreve a peça, muito menos sequer pedindo a posterior juntada, tornando-a totalmente 

vazia. 

    

DOS FATOS.  

 

   Alega a empresa CRISTATA EMPREENDIMENTOS EM ENGENHARIA EIRELI 

na sua impugnação, repete-se, a violação das disposições dos artigos 3º e 30 da Lei nº 8.666/93 

além do art. 37, inciso XXI da CF e Sumula 263 do TCU  em relação às exigências de qualificação 

técnica, aduzindo como fundamento normas e decisões do C. TCU usadas ao seu talante. 

 

De logo, se impõe o não conhecimento da impugnação apresentada pois 

não se comprovou a condição de representante do subscritor da peça impugnatória, não se 

trazendo à colação qualquer documento que demonstre ser aquele o representante 

legalmente constituído da impugnante, assim como não se juntou a procuração supostamente 

outorgada a advogada que também subscreve a peça, muito menos sequer pedindo a 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

SETOR DE LICITAÇÕES 

CEP: 47.150-000 CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n – Centro – Site: http://santaritadecassia.ba.gov.br – Santa Rita de Cássia – Ba – CEP: 47.150-000 

 

posterior juntada, sendo patente que embora tempestiva a impugnação não pode ser 

conhecida; daí porque sequer se deve analisar o seu mérito, ora rejeitando-se o seu 

conhecimento. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – POR CAUTELA. 

 

   A argumentação da impugnação de CRISTATA EMPREENDIMENTOS EM 

ENGENHARIA EIRELI CRISTATA EMPREENDIMENTOS EM ENGENHARIA EIRELI que, procura 

demonstrar a ocorrência da ofensa a Princípios e dispositivos legais por ela referidos, não se 

pode olvidar, que consistem em razoáveis ponderações em relação a exigências edilícias que 

poderiam aparentemente serem tidas por ilegais, mas que em verdade não o são, como 

passamos a demonstrar: 

 

A – As exigências que se alega não poder ser pretendidas – No pregão, conforme dicção do art. 

27, da LLCA c/c o art. 14, do Decreto nº 5.450/2005, “Para habilitação dos licitantes, será 

exigida, exclusivamente, a documentação relativa: (...) II – à qualificação técnica; (...)”. Isso se 

explica por ser o pregão uma modalidade diferenciada onde há inversão de fases. Nesse sentido 

se posicionou o TCU ao deduzir que se “faça constar, de forma inequívoca, (...), que os 

documentos relativos à qualificação técnica serão exigidos por ocasião da fase de habilitação, 

em observância ao art. 27 da Lei 8.666/1993 e art. 14 do Decreto 5.450/2005 (...)”. (TCU. 

Processo nº TC.006.518/2006-9. Acórdão nº 1112/2006 – Plenário). (Grifos nossos); 

 

B – As exigências relacionadas à equipe técnica mínima – Em verdade o edital traz em relação à 

equipe técnica, conforme orientação da própria jurisprudência do TCU, exigência de que “os 

profissionais listados pelas participantes, para comprovação da capacidade técnico-

operacional, tenham, no momento da habilitação, vínculo profissional de qualquer natureza 

jurídica com a respectiva licitante, uma vez que, de acordo com o inciso I do § 1º do art. 30 da 

Lei nº 8.666/93, tal exigência somente é cabível para a comprovação da capacidade técnico-

profissional, em relação aos profissionais de nível superior, ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentores de responsabilidade técnica”. (TCU. Processo nº 

TC010.396/2003-6, Acórdão nº 2.561/2004. 2ª Câmara). (Novos grifos nossos). 

 

Como se exige profissional de nível superior (engenheiro ambiental, civil, de segurança do 

trabalho, administrador e urbanista) como responsável técnico e como membros de equipe 

técnica, não há que se falar em irregularidade na hipótese. E não se diga que não há justificativa 

para a exigência, uma vez que ao mencionar o edital no quadro que integra o item 7.5.5 serviços 
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que envolvem competência de profissional de nível superior, evidentemente se reclama tal 

exigência. Ademais, conforme dispõe o § 3º do art. 13, da LLCA, “A empresa de prestação de 

serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em 

procedimento licitatório (...) ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem 

pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato”. O mesmo se pode inferir em relação à 

exigência de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA do profissional de 

engenharia ou equivalente cumulada com a exigência em relação ao CRA, também questionada 

e que se aplica igualmente à hipótese no que tange ao profissional de nível superior do ramo de 

engenharia ou outro conforme pontuado pelo TCU no Processo nº TC.001.147/2003-1, Acórdão 

nº 664/2003, 1ª Câmara, ao trazer que “Essas características demonstram que o objeto da 

Administração, ao exigir registro de profissionais no CRA e no CREA, não foi frustrar a 

participação de licitantes, mas afastar aqueles que não demonstrem condições de bem 

executar os serviços, já que, além de tarefas inerentes à engenharia e à arquitetura, o 

contrato contempla também fornecimento de mão-de-obra, o que legitima a presença do 

CRA, conforme dispõe  Lei nº 4.769/65, art. 2º, alínea ‘b’ *...+”., sendo assim, afigura-se 

totalmente descabida nessas hipóteses as argumentações da impugnação, ora considerados 

apenas e tão somente por amor ao debate, vez que não conhecida a impugnação, considerando 

que não se comprovou a condição do signatário de representante da empresa.  

 

Na mesma direção o TCU no Acórdão nº 473/2004, Plenário, da relatoria do Ministro Marcos 

Vilaça  entendeu da possibilidade das referidas exigências, ao pontuar o relator que “Assim, o 

registro no CRA encontra amparo no art. 30, I, da Lei nº 8.666/93. Outrossim, não posso deixar 

de registrar meu entendimento de que, em determinados casos, não é totalmente 

desarrazoada a exigência de inscrição em mais de um  conselho, a depender das 

circunstâncias que se apresentem à hipótese”.  

 

- Especificamente com relação a exigência de engenheiro de segurança do trabalho (item 

7.5.2), onde a impugnação tenta se sustentar na NR4, o fato que “salta aos olhos” na hipótese 

tratada é que ao se observar o Anexo Especificações do Edital, constata-se na discriminação dos 

serviços por seu próprio dimensionamento e de modo diverso do que preconiza a impugnação e 

a “olho desarmado”, a necessidade do engenheiro de segurança do trabalho em face da 

necessidade mínima superior a 50 colaboradores, considerando os vários locais (sede, Itiquira, 

Malhada Grande e etc.) e quantitativos mensais da prestação do serviço. E como a 

responsabilidade técnica é do engenheiro de segurança do trabalho é efetivamente arrazoada a 

exigência até porque o termo de referência igualmente induz ser necessário o exigir a partir das 

especificações dos itens dos serviços. 
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- Já com relação a exigência de engenheiro ambiental e urbanista (itens 7.4.2.3 e 7.5.2.4), não 

são dispensáveis como defende a impugnação posta, posto que o objeto da licitação envolve 

monitoramento/conservação em aterro sanitário na área urbana e nos povoados, atividades 

que são da competência de engenheiro ambiental nos termos do art. 2º, da Resolução 

447/2000 do CONFEA e ainda na mesma direção, ao urbanista cumpre competências 

relacionada a paisagismo e trânsito, assim como serviços afins nos termos do art. 21, da 

Resolução 218/73 do CONFEA que, tranquilamente, se pode inferir do objeto da licitação, não 

se configurando as exigências postas como excessivas ou desnecessárias. 

 

- De referência a questão do registro dos atestados no CREA (item 7.5.4), a disposição edilícia 

se limitou a repetir a disposição legal do §1º do art. 30 da LLCA e a exigência está perfeitamente 

de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ – Superior Tribunal de Justiça há muito 

pacificada e sintetizada em arestos como o que segue e pedimos venia para transcrever: 

 

“(...) In casu, porém, a empresa recorrida foi excluída de processo licitatório, na fase de 

habilitação, por não ter registrado no CREA o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

privado, que comprova a execução de estrutura metálica com vão livre superior a vinte 

metros, conforme determina o Instrumento Editalício. 

É certo que o edital pode estabelecer exigências que particularizem as diretrizes elencadas 

pela lei, para que seja realmente aferida a capacidade técnica operacional das empresas 

candidatas à execução da obra ou serviço. Não se pode, todavia, admitir a faculdade de 

excluir disposições legais que têm por finalidade justamente a garantia das informações 

apresentadas pelas licitantes por órgão oficial.  

A presunção de autenticidade de documento fornecido por empresa particular é meramente 

iuris tantum e cede em face de lei que determina a certificação por entidade profissional, com 

status de representante da categoria e, portanto, em condições de aferir questões alusivas à 

capacitação técnica. 

Recurso especial provido.” (REsp nº 324.498/SC, 2ª T., rel. Min. Franciulli Neto, j. em 

19.02.2004, DJ de 26.04.2004). (Destaques nossos). 

 

C – Exigências de PPRA – Programa de Prevenção de Acidentes de Trabalho, PCMSO – 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, LTCAT – Lauto Técnico das Condições do 

Ambiente de Trabalho  e PEA – Plano de Emergência Ambiental – Percebe-se claramente ser 

objeto do certame especialmente no quadro que integra o item 7.5.5 serviços na área de 

limpeza pública que envolvem elevado risco de insalubridade e periculosidade para os 

trabalhadores, constituindo-se em atividades de pontuado e pacífico risco de acidentes e de 
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contágio com moléstias graves, sendo de destacar ainda que se está em tema de prestação de 

serviços incomuns com disposições legais específicas na área trabalhista e na área 

previdenciária voltadas para acidentes de trabalho e aposentadoria especial, situações essas 

citadas que tem merecido tratamento destacado na nova sistemática das licitações, ao ponto do 

próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, incluir tais exigências no seu guia para 

inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações realizadas por órgãos da Justiça do 

Trabalho, postura essa que se revela em sintonia com um processo em curso no Brasil e no 

mundo. 

 

Sobre o tema a jurisprudência do TCU esposada no Acórdão n° 1.895/2010, Plenário, da 

relatoria do Ministro Augusto Nardes, pontuou acerca dos editais em relação ao tema que “A lei 

não previu outro momento para se exigir o cumprimento de leis específicas (como as 

ambientais), nem para aquelas que impõem o cumprimento de certas condições para o 

funcionamento da licitante”. 

 

Portanto, a toda evidência não há ilegalidade nas exigências atacadas, considerando que não se 

exige mais do que o cumprimento de ditames da legislação especial trabalhista e previdenciária. 

 

Ainda na mesma direção, em tema de exigências de leis especiais, mutatis mutandi, manifestou-

se o próprio TCU no sentido de “com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, 

determinar ao IBAMA que faça constar, nos futuros editais de licitação para a alienação de 

lotes de madeira em unidades de conservação, item específico sobre qualificação técnica da 

licitante em manejo sustentável de florestas, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.666/1993 e do 

art. 20, inciso X, da Lei nº 11.284/2006, de forma a garantir a adequada execução do objeto a 

ser contratado, segundo os princípios do desenvolvimento sustentável” (Acórdão nº 841/2008, 

Plenário, rel. Min. Augusto Nardes). 

 

Daí porque, em relação a esses tópicos acima mencionados levantados 

por CRISTATA EMPREENDIMENTOS EM ENGENHARIA EIRELI na sua impugnação que sequer 

pode ser conhecida como já esclarecido, cabidas são tais exigências edilícias e descabida é a 

impugnação, não havendo razão na impugnação aposta no tocante aos itens acima citados, 

confirmando-se aqui o seu não conhecimento apesar da tempestividade. 

 

2 – Noutro turno, sendo dever da Administração, de ofício, adequar as 
exigências edilícias de modo a ampliar a competitividade; percebe-se que, embora não haja 
qualquer ilegalidade em exigir-se a LTCAT e PEA como demonstrado no item 1, subitem C, desta 
decisão, fato é que, sopesando os argumentos tratados, denota-se a princípio excessivo exigir-
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se na habilitação quando se possa exigir somente na contratação, parecendo-nos mais salutar a 
solução de exclui-las para satisfazer-se em seu lugar somente com a apresentação de 
declaração de cumprimento das exigências editalícias, constante do anexo modelo II do edital, 
não havendo necessidade de proceder-se a alteração da data do certame no caso, em razão da 
não afetação da formulação das propostas conforme a expressa dicção da própria LLCA, no §4º 
do seu art. 21 e considerando, ainda, que a publicação da presente decisão se dá 
imediatamente e de modo amplo. 
 

DA DECISÃO. 

 

Isto posto, decide a Pregoeira com respaldo na orientação da 
Procuradoria do Município, atenta aos ditames legais, pelo não conhecimento e consequente 
improcedência da impugnação em razão da não comprovação da condição de representante 
do subscritor da impugnação ante a ausência de juntada de documentos a demonstrar a 
referida condição de representante, assim como da procuração supostamente outorgada a 
advogada que também subscreve a peça, muito menos sequer pedindo a posterior juntada, 
rejeitando-se a pretensão da CRISTATA EMPREENDIMENTOS EM ENGENHARIA EIRELI, ante 
aos fundamentos postos nesta decisão no item 1, ao tempo em que, de ofício, exclui a 
exigência de apresentação de LTACT e PEA no momento da habilitação, mantendo-a na 
contratação, ante aos fundamentos do item 2. Publique-se a presente decisão e dela se dê 
ciência à Impugnante e aos demais licitantes com a máxima urgência por via Diário Oficial do 
Município e se possível por e-mail, mantido o edital e a data e horário de abertura do certame. 
  

   Santa Rita de Cássia (BA), 18 de março de 2.021. 

 

 

Tuany de Vasconcelos Gomes   

                              Pregoeira       
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DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021 - IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 004/2021 – DS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI. 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                      _________________                          

 

   A empresa DS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI, REALIZAÇÕES, 

INDÚSTRIA E COMERCIO, devidamente qualificada, apresentando com a impugnação comprovação 

da condição de representante de quem subscreve a peça impugnatória, interpôs em 16.03.2021, 

tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, requerendo a 

retificação do edital, no que diz respeito aos itens 7.5.2, 7.4.2.3, 7.5.3, 7.5.2.4 e 7.5.3 e a exclusão de 

exigências de qualificação técnico operacional, especificamente Responsáveis Técnicos inscritos no 

CREA, , entendendo a impugnante que as supostas irregularidades apontadas acabariam por 

determinar exigências ilegais e abusivas que, supostamente, feririam a competitividade e a isonomia 

e, não estariam contempladas no rol de documentos exigíveis nos artigos 27 e 30 da LLCA, 

defendendo a exclusão das exigências edilícias citadas alegando direcionamento, tudo isso com sede 

nas razões jurídicas e fáticas contidas na aludida impugnação de 05 (cinco) laudas. 

    

DOS FATOS E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.  

 

   Alega a empresa DS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI na sua 

impugnação, repete-se, a violação das disposições dos artigos 3º, 27 e 30 da Lei nº 8.666/93 em 

relação às exigências de qualificação técnica, aduzindo como fundamento a legislação usada ao seu 

talante. 
 

   A argumentação da impugnação de DS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI 

que, procura demonstrar a ocorrência da ofensa a Princípios e dispositivos legais por ela referidos, 

não se pode olvidar, que consistem em razoáveis ponderações em relação a exigências edilícias que 

poderiam aparentemente serem tidas por ilegais, mas que em verdade não o são, como passamos a 

demonstrar: 
 

A – As exigências que se alega não poder ser pretendidas – No pregão, conforme dicção do art. 27, 

da LLCA c/c o art. 14, do Decreto nº 5.450/2005, “Para habilitação dos licitantes, será exigida, 

exclusivamente, a documentação relativa: (...) II – à qualificação técnica; (...)”. Isso se explica por ser 

o pregão uma modalidade diferenciada onde há inversão de fases. Nesse sentido se posicionou o TCU 

ao deduzir que se “faça constar, de forma inequívoca, (...), que os documentos relativos à 

qualificação técnica serão exigidos por ocasião da fase de habilitação, em observância ao art. 27 da 

Lei 8.666/1993 e art. 14 do Decreto 5.450/2005 (...)”. (TCU. Processo nº TC.006.518/2006-9. Acórdão 

nº 1112/2006 – Plenário). (Grifos nossos); 
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B – As exigências relacionadas à equipe técnica mínima – Em verdade o edital traz em relação à 

equipe técnica, conforme orientação da própria jurisprudência do TCU, exigência de que “os 

profissionais listados pelas participantes, para comprovação da capacidade técnico-operacional, 

tenham, no momento da habilitação, vínculo profissional de qualquer natureza jurídica com a 

respectiva licitante, uma vez que, de acordo com o inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, tal 

exigência somente é cabível para a comprovação da capacidade técnico-profissional, em relação 

aos profissionais de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentores de responsabilidade técnica”. (TCU. Processo nº TC010.396/2003-6, Acórdão nº 

2.561/2004. 2ª Câmara). (Novos grifos nossos). 

 

Como se exige profissional de nível superior (engenheiro ambiental, civil, de segurança do trabalho, 

administrador e urbanista) como responsável técnico e como membro de equipe técnica, não há que 

se falar em irregularidade na hipótese. E não se diga que não há justificativa para a exigência, uma vez 

que ao mencionar o edital no quadro que integra o item 7.5.5 serviços que envolvem competência de 

profissional de nível superior, evidentemente se reclama tal exigência. Ademais, conforme dispõe o § 

3º do art. 13, da LLCA, “A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente 

relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório (...) ficará obrigada a 

garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do 

contrato”. O mesmo se pode inferir em relação à exigência de ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica do CREA do profissional de engenharia ou equivalente cumulada com a exigência em relação 

ao CRA, também questionada e que se aplica igualmente à hipótese no que tange ao profissional de 

nível superior do ramo de engenharia ou outro conforme pontuado pelo TCU no Processo nº 

TC.001.147/2003-1, Acórdão nº 664/2003, 1ª Câmara, ao trazer que “Essas características 

demonstram que o objeto da Administração, ao exigir registro de profissionais no CRA e no CREA, 

não foi frustrar a participação de licitantes, mas afastar aqueles que não demonstrem condições de 

bem executar os serviços, já que, além de tarefas inerentes à engenharia e à arquitetura, o contrato 

contempla também fornecimento de mão-de-obra, o que legitima a presença do CRA, conforme 

dispõe  Lei nº 4.769/65, art. 2º, alínea ‘b’ *...+”., sendo assim, afigura-se totalmente descabida nessas 

hipóteses as argumentações da impugnação.  
 

Na mesma direção o TCU no Acórdão nº 473/2004, Plenário, da relatoria do Ministro Marcos Vilaça  

entendeu da possibilidade das referidas exigências, ao pontuar o relator que “Assim, o registro no 

CRA encontra amparo no art. 30, I, da Lei nº 8.666/93. Outrossim, não posso deixar de registrar meu 

entendimento de que, em determinados casos, não é totalmente desarrazoada a exigência de 

inscrição em mais de um  conselho, a depender das circunstâncias que se apresentem à hipótese”.  
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Ainda, no Relatório do Acórdão nº 1.841/2011 – Plenário (integralmente acolhido pelo Ministro 

Relator Augusto Sherman Cavalcanti, em sessão de 13/07/2001), ficou consignado que o TCU não 

concorda com a manifestação do CRA no sentido de que os serviços do tipo daqueles cujo objeto 

seja semelhante ao da licitação em tela, se enquadrem como atribuições específicas do campo do 

administrador, demandando as exigências que pleiteia o denunciante, indo esse posicionamento do 

TCU perfeitamente ao encontro do posicionamento do Poder Judiciário em precedentes nos 

acórdãos nº MAS 200139000011593 – TRF 1ª Região – 5ª Turma; REO 200131000002295 – TRF 1ª 

Região – 5º Turma e MAS – 39728 TRF 2º Turma. 

 

Ora, o Egrégio TCU estabeleceu em diversas decisões que “Insere-se na esfera da discricionariedade 

da Administração a eleição das exigências editalícias consideradas necessárias e adequadas em 

relação ao objeto licitado, com a devida fundamentação técnica. Entretanto, em respeito ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é inadmissível que a Administração deixe de 

aplicar exigências previstas no próprio edital que tenha formulado”. (Acórdão 2730/2012 – 

Plenário). E dessa forma, não cabe reparo na hipótese tratada. 

 

Daí porque, em relação a esses tópicos acima mencionados levantados por DS 

TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI na sua impugnação, cabidas são tais exigências edilícias e 

descabida é a impugnação, não havendo razão na impugnação aposta no tocante aos itens acima 

citados, confirmando-se aqui o seu não acolhimento no mérito com sua rejeição, apesar da sua 

tempestividade. 

 

DA DECISÃO. 

 

Isto posto, decide a Pregoeira com respaldo na orientação da Procuradoria do 
Município, atenta aos ditames legais, pelo conhecimento e pela improcedência da impugnação, 
rejeitando-se a pretensão da DS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EIRELI, ante aos fundamentos 
postos nesta decisão. Publique-se a presente decisão e dela se dê ciência à Impugnante e aos demais 
licitantes com a máxima urgência por via Diário Oficial do Município e se possível por e-mail, mantido 
o edital e a data e horário de abertura do certame. 
     

   Santa Rita de Cássia (BA), 17 de março de 2.021. 

 

Tuany Vasconcelos Gomes   

                              Pregoeira       
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DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021 - IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 004/2021 – ERIC ENGENHARIA, REALIZAÇÕES, INDÚSTRIA E COMERCIO. 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                                               . 

 

   A empresa ERIC ENGENHARIA, REALIZAÇÕES, INDÚSTRIA E COMERCIO, 

devidamente qualificada, porém sem que tenha apresentado com a impugnação comprovação 

da condição de representante de quem subscreve a peça impugnatória, interpôs em 

16.03.2021, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, 

requerendo a retificação do edital, com a supressão da expressão “na CND do Conselho que 

regula a atividade de cada profissional que responderá tecnicamente pela empresa” no item 

7.5.6” e a exclusão da “exigência de Responsáveis Técnicos inscritos, cumulativamente, no CREA 

e no CRA” (item 7.5.1 do edital), arremetendo-se também contra as disposições edilícias dos 

subitens 7.5.12 a 7.5.15 relacionadas  a PPA, PCMSO, LTCAT e PEA, entendendo a impugnante 

que as supostas irregularidades apontadas acabariam por determinar exigências ilegais e 

abusivas que, supostamente, feririam a competitividade e a isonomia e, não estariam 

contempladas no rol de documentos exigíveis nos artigos 27 e 30 da LLCA, defendendo a 

exclusão das exigências edilícias citadas alegando direcionamento, tudo isso com sede nas 

razões jurídicas e fáticas contidas na aludida impugnação de 11 (onze) laudas, onde se esqueceu 

de juntar até mesmo documentos que comprovariam a condição do subscritor da impugnação 

de representante legal da empresa, tornando-a vazia. 

    

DOS FATOS.  

 

   Alega a empresa ERIC ENGENHARIA, REALIZAÇÕES, INDÚSTRIA E 

COMERCIO na sua impugnação, repete-se, a violação das disposições dos artigos 3º, 27 e 30 da 

Lei nº 8.666/93 em relação às exigências de qualificação técnica, aduzindo como fundamento 

decisões do C. TCU usadas ao seu talante. 

 

De logo, se impõe o não conhecimento da impugnação apresentada pois 

não se comprovou a condição de representante do subscritor da peça impugnatória, não se 

trazendo à colação qualquer documento que demonstre ser aquele o representante 

legalmente constituído da impugnante, embora tempestiva a impugnação; daí porque sequer 

se deve analisar o seu mérito, ora rejeitando-se o seu conhecimento. 

  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – POR CAUTELA. 
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   A argumentação da impugnação de ERIC ENGENHARIA, REALIZAÇÕES, 

INDÚSTRIA E COMERCIO que, procura demonstrar a ocorrência da ofensa a Princípios e 

dispositivos legais por ela referidos, não se pode olvidar, que consistem em razoáveis 

ponderações em relação a exigências edilícias que poderiam aparentemente serem tidas por 

ilegais, mas que em verdade não o são, como passamos a demonstrar: 

 

A – As exigências que se alega não poder ser pretendidas – No pregão, conforme dicção do art. 

27, da LLCA c/c o art. 14, do Decreto nº 5.450/2005, “Para habilitação dos licitantes, será 

exigida, exclusivamente, a documentação relativa: (...) II – à qualificação técnica; (...)”. Isso se 

explica por ser o pregão uma modalidade diferenciada onde há inversão de fases. Nesse sentido 

se posicionou o TCU ao deduzir que se “faça constar, de forma inequívoca, (...), que os 

documentos relativos à qualificação técnica serão exigidos por ocasião da fase de habilitação, 

em observância ao art. 27 da Lei 8.666/1993 e art. 14 do Decreto 5.450/2005 (...)”. (TCU. 

Processo nº TC.006.518/2006-9. Acórdão nº 1112/2006 – Plenário). (Grifos nossos); 

 

B – As exigências relacionadas à equipe técnica mínima – Em verdade o edital traz em relação à 

equipe técnica, conforme orientação da própria jurisprudência do TCU, exigência de que “os 

profissionais listados pelas participantes, para comprovação da capacidade técnico-

operacional, tenham, no momento da habilitação, vínculo profissional de qualquer natureza 

jurídica com a respectiva licitante, uma vez que, de acordo com o inciso I do § 1º do art. 30 da 

Lei nº 8.666/93, tal exigência somente é cabível para a comprovação da capacidade técnico-

profissional, em relação aos profissionais de nível superior, ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentores de responsabilidade técnica”. (TCU. Processo nº 

TC010.396/2003-6, Acórdão nº 2.561/2004. 2ª Câmara). (Novos grifos nossos). 

 

Como se exige profissional de nível superior (engenheiro ambiental, civil, de segurança do 

trabalho, administrador e urbanista) como responsável técnico e como membros de equipe 

técnica, não há que se falar em irregularidade na hipótese. E não se diga que não há justificativa 

para a exigência, uma vez que ao mencionar o edital no quadro que integra o item 7.5.5 serviços 

que envolvem competência de profissional de nível superior, evidentemente se reclama tal 

exigência. Ademais, conforme dispõe o § 3º do art. 13, da LLCA, “A empresa de prestação de 

serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em 

procedimento licitatório (...) ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem 

pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato”. O mesmo se pode inferir em relação à 

exigência de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA do profissional de 

engenharia ou equivalente cumulada com a exigência em relação ao CRA, também questionada 
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e que se aplica igualmente à hipótese no que tange ao profissional de nível superior do ramo de 

engenharia ou outro conforme pontuado pelo TCU no Processo nº TC.001.147/2003-1, Acórdão 

nº 664/2003, 1ª Câmara, ao trazer que “Essas características demonstram que o objeto da 

Administração, ao exigir registro de profissionais no CRA e no CREA, não foi frustrar a 

participação de licitantes, mas afastar aqueles que não demonstrem condições de bem 

executar os serviços, já que, além de tarefas inerentes à engenharia e à arquitetura, o 

contrato contempla também fornecimento de mão-de-obra, o que legitima a presença do 

CRA, conforme dispõe  Lei nº 4.769/65, art. 2º, alínea ‘b’ *...+”., sendo assim, afigura-se 

totalmente descabida nessas hipóteses as argumentações da impugnação, ora considerados 

apenas e tão somente por amor ao debate, vez que não conhecida a impugnação, considerando 

que não se comprovou a condição do signatário de representante da empresa.  

 

Na mesma direção o TCU no Acórdão nº 473/2004, Plenário, da relatoria do Ministro Marcos 

Vilaça  entendeu da possibilidade das referidas exigências, ao pontuar o relator que “Assim, o 

registro no CRA encontra amparo no art. 30, I, da Lei nº 8.666/93. Outrossim, não posso deixar 

de registrar meu entendimento de que, em determinados casos, não é totalmente 

desarrazoada a exigência de inscrição em mais de um  conselho, a depender das 

circunstâncias que se apresentem à hipótese”.  

 

C – Exigências de PPRA – Programa de Prevenção de Acidentes de Trabalho, PCMSO – 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, LTCAT – Lauto Técnico das Condições do 

Ambiente de Trabalho  e PEA – Plano de Emergência Ambiental – Percebe-se claramente ser 

objeto do certame especialmente no quadro que integra o item 7.5.5 serviços na área de 

limpeza pública que envolvem elevado risco de insalubridade e periculosidade para os 

trabalhadores, constituindo-se em atividades de pontuado e pacífico risco de acidentes e de 

contágio com moléstias graves, sendo de destacar ainda que se está em tema de prestação de 

serviços incomuns com disposições legais específicas na área trabalhista e na área 

previdenciária voltadas para acidentes de trabalho e aposentadoria especial, situações essas 

citadas que tem merecido tratamento destacado na nova sistemática das licitações, ao ponto do 

próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, incluir tais exigências no seu guia para 

inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações realizadas por órgãos da Justiça do 

Trabalho, postura essa que se revela em sintonia com um processo em curso no Brasil e no 

mundo. 

 

Sobre o tema a jurisprudência do TCU esposada no Acórdão n° 1.895/2010, Plenário, da 

relatoria do Ministro Augusto Nardes, pontuou acerca dos editais em relação ao tema que “A lei 

não previu outro momento para se exigir o cumprimento de leis específicas (como as 
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ambientais), nem para aquelas que impõem o cumprimento de certas condições para o 

funcionamento da licitante”. 

 

Portanto, a toda evidência não há ilegalidade nas exigências atacadas, considerando que não se 

exige mais do que o cumprimento de ditames da legislação especial trabalhista e previdenciária. 

 

Ainda na mesma direção, em tema de exigências de leis especiais, mutatis mutandi, manifestou-

se o próprio TCU no sentido de “com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, 

determinar ao IBAMA que faça constar, nos futuros editais de licitação para a alienação de 

lotes de madeira em unidades de conservação, item específico sobre qualificação técnica da 

licitante em manejo sustentável de florestas, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.666/1993 e do 

art. 20, inciso X, da Lei nº 11.284/2006, de forma a garantir a adequada execução do objeto a 

ser contratado, segundo os princípios do desenvolvimento sustentável” (Acórdão nº 841/2008, 

Plenário, rel. Min. Augusto Nardes). 

 

Daí porque, em relação a esses tópicos acima mencionados levantados 

por ERIC ENGENHARIA, REALIZAÇÕES, INDÚSTRIA E COMERCIO na sua impugnação que sequer 

pode ser conhecida como já esclarecido, cabidas são tais exigências edilícias e descabida é a 

impugnação, não havendo razão na impugnação aposta no tocante aos itens acima citados, 

confirmando-se aqui o seu não conhecimento apesar da tempestividade. 

 

DA DECISÃO. 

 

Isto posto, decide a Pregoeira com respaldo na orientação da 
Procuradoria do Município, atenta aos ditames legais, pelo não conhecimento e consequente 
improcedência da impugnação em razão da não comprovação da condição de representante 
do subscritor da impugnação ante a ausência de juntada de documentos a demonstrar a 
referida condição de representante, rejeitando-se a pretensão da ERIC ENGENHARIA, 
REALIZAÇÕES, INDÚSTRIA E COMERCIO, ante aos fundamentos postos nesta decisão. 
Publique-se a presente decisão e dela se dê ciência à Impugnante e aos demais licitantes com a 
máxima urgência por via Diário Oficial do Município e se possível por e-mail, mantido o edital e 
a data e horário de abertura do certame. 
     

   Santa Rita de Cássia (BA), 17 de março de 2.021. 

 

Tuany de Vasconcelos Gomes   

                              Pregoeira       


