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PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2018 - CPL/ALAP  

Processo nº.  0167/2018 – PRESI/ALAP 

Referência: Pedido de Impugnação 

Impetrante:  D R DA C O SOUZA - EPP - CNPJ: 26.794.709/0001-08 

Objeto: Contratação de empresa especializada na fabricação e montagem de móveis 

planejados para aparelhamento do prédio sede da Assembleia Legislativa do Estado do 

Amapá, de acordo com as especificações e quantitativos descritos neste Edital e seus 

anexos. 

  

 

 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, através do seu Pregoeiro GEORGTON ROSA DE 

OLIVEIRA, nomeado pela portaria nº 2543, de 11 de julho de 2018, procedeu a análise 

e julgamento do pedido de impugnação impetrado pela empresa: D R DA C O SOUZA – 

EPP, CNPJ: 26.794.709/0001-08. 

 

I – DAS PRELIMINARES 

 

Impugnação interposta, o consoante texto da peça, pela empresa D R DA C 

O SOUZA – EPP, CNPJ: 26.794.709/0001-08, situada na Avenida Almirante Barroso, 

1679, Bairro Santa Rita, Macapá – AP, devidamente qualificada na peça inicial, no qual, 

apresentam argumentos referente ao subitens 15.2.3 do edital de Licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº 005/2018 – CPL/ALAP, com fundamentos na Lei 

Geral de Licitações 8666/1993. 

 

II - DA TEMPESTIVIDADE: 

 

Impugnação interposta, tempestivamente, por meio fisico, protocolada no 

Protocolo Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, sirto a Rua Santos 

Dumont, 2089, Buritizalo, Macapá-AP, no dia 13/11/2018, às 11:25h, 02 (dois) dias 

úteis antes da realização do certame, cabendo à administração julgar-lo, conforme 

§1º do art. 12 do Decreto nº 3.555//2000, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, 

conforme podemos verificar, in verbis: 

 

Decreto nº 3555/2000 
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Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 

quatro horas. 

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame 

 

Lei nº 8666/1993 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

... 

§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

A impetrante alega que o edital foi omisso, ao que a legislação determina, 

possuindo vicios que compromentem o bom andamento da licitação, e em 

consequência requer as devidas correções no edital enumeradas a seguir: 

 

1. AUSENCIA DE CERTIFICAÇÕES ISO 9001 - 14001 - 18001 
 
“Ao longo do tempo, o TCU e os tribunais Pátrios, tem adotado 

entendimento que em determinados serviços a necessidade de 

adequação do seus objetos a certificações ISO, no presente caso é 

necessários a certificações ISO 9001, que trata da gestão da qualidade, 

ISSO 14001, que trata da gestão ambiental e ISO 18001 que trata da 

gestão de saúde e segurança ocupacionais. 

... 

Portanto visando ser atendido as normais reguladores, qualidade e 

gestão ambiental bem como, deve ser incluído no edital os certificados 

ISO 9001 - 14001 -18001.” 

 

2 . CERTIFICADO emitido pelo fabricante do MDF/MDP atestando a proteção 

antimicrobiana na matéria prima (MDF/MDP). 

 

“A Lei nº 8.666/1993, que institui as normas de licitações e contratos da 

Administração Pública, externaliza os preceitos previstos no art. 37 da 

Constituição, qual sejam “legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”, e os correlacionam com o processo de compras 

públicas. Não é à toa que o inc. XXI do mesmo artigo prevê: 

 

XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
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obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

 

Ocorre, porém, que tal exigência de qualificação não busca, 

necessariamente, criar esta diferenciação. O ponto central dessa 

exigência é garantir segurança à Administração de que os serviços serão 

prestados de forma efetiva e correta, evitando-se, assim, prejuízos ao 

Estado. É uma forma de garantir que a empresa contratada possui 

capacidade de realizar aquele tipo de serviço. Podemos falar, assim, de 

uma reserva de segurança. É uma garantia para a própria 

Administração.” (grifo nosso). 

 

3. CERTIFICADO DE MANEJO FLORESTAL - FSC. 

 

“A missão do FSC é promover uma gestão florestal responsável e o uso 

racional da floresta, através de um conjunto de normas denominadas 

Princípios e Critérios, que pretendem garantir a longo prazo a existência 

da floresta. 

 

O selo de certificação florestal é liberado por certificadoras monitoradas 

constantemente pelo FSC e tem o objetivo de garantir que a madeira 

provém de um processo produtivo manejado segundo uma gestão 

ecologicamente adequada, socialmente justa, viável economicamente e 

que cumpre as leis vigentes.” 

 

4. NBR 14810-2:2013 e NBR 15761:2009  

 

Deve-se incluir no edital, a exigência do atendimento da NBR 14810-2 e 

NBR 17761, eis que atestam qualidade d tem por principal objetivo 

elaborar mecanismos específicos que garantam que os painéis de 

madeira (MDP e MDF) comercializados no Brasil apresentem 

desempenho satisfatório, atendendo às necessidades dos usuários e não 

prejudicando a isonomia competitiva entre fabricantes, visando: 

 

Atingir e manter a qualidade, segundo especificações técnicas dos 

produtos, em adequação com as necessidades dos usuários: 

 

Prover de confiança os participantes do Programa, que a qualidade 

pretendida está sendo atingida e mantida; 

 

Prover de confiança os compradores dos produtos, que a qualidade 

pretendida está sendo alcançada; 

 

Fornecer informações que permitam o combate a não conformidade 

sistemática. 
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5. REGISTRO NO CAU. 

 

“Conforme Resolução CAU/BR Nº. 21, para fins de Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), as atribuições profissionais dos 

arquitetos e urbanistas são representadas no Sistema de Informação e 

Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), é 

fundamental que a empresa e O responsável técnico estavam 

devidamente registrado no CAU: 

 

Art. 1º Os arquitetos e urbanistas constituem categoria 

uniprofissional, de formação generalista, sujeitos a registro no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade da Federação 

(CAU/UF) do local do seu domicílio, cujas atividades, atribuições e 

campos de atuação previstos na Lei nº 12.378, de 2010, são 

disciplinados pela presente Resolução. 

 

Art. 2º As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se 

refere o artigo anterior são as seguintes: 

| — supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 

. EXECUÇÃO 

 

2.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS  

2.2.1. Execução de estrutura de madeira; 

2.2.2. Execução de estrutura de concreto; 

2.2.3. Execução de estrutura pré-fabricada; 

2.2.4. Execução de estrutura metálica; 

2.2.5. Execução de estruturas mistas; 

2.2.6. Execução de outras estruturas; 

 

Portanto deve ser exigido que a empresa e o profissional estavam 

devidamente habilitados no conselho de classe.” 

 

6. LICENÇA AMBIENTAL E NADA CONSTA DO IBAMA E LICENÇA DE 

OPERAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL  

 

Em primeiro lugar, é importante saber que, desde 1981, a Lei Federal 

6.938/81 tornou obrigatória a licença ambiental em todo o território 

nacional para atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. O 

descumprimento da norma pode acarretar em sanções, notificações e 

multas. 

 

De modo geral, todas as fabricantes de móveis de madeira, sejam 

indústrias ou marcenarias, se enquadram na categoria de 

“potencialmente poluidoras” porque geram resíduos sólidos e o 

maquinário eventualmente causa poluição sonora. 

 

Para tirar a dúvida, pode-se consultar sua Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas-Fiscal (CNAE) junto aos órgãos licenciadores 
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municipais ou estaduais e entender os detalhes das obrigatoriedades. A 

nível federal, a Resolução Conama 237, de 1997, lista todos os 

empreendimentos obrigados a possuírem licença. Lá consta: “indústria de 

madeira: fabricação de estruturas de madeira e móveis”. 

Portanto deve-se exigir do edital os licenciamentos ambientais 

adequados. 

 

7. AUSÊNCIA DE GARANTIA E ASSITENCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

 

“Apresentar Declaração de Garantia e Assistência Técnica autorizada, 

informando possuir loja oficina localizada na zona urbana ou 

metropolitana da cidade de Macapá/AP, tal exigência é obrigatória nos 

termos do art. 15 da Lei 8.666/93: 

 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

| - atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 

observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas;” 

 

DO PEDIDO 

 

“Ante o exposto requer: 

 

Que seja recebida a presente impugnação eis que preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade. 

 

Que Seja alterada o Item 15.2.3 do edital devendo constar todas as 

omissões ora apresentadas, como medida prevista no princípio da 

legalidade, previsto no art. 3º da Lei 8.666/93” 

 
IV - DA ANÁLISE 

 

Preliminarmente verificamos que a impugnação versa sobre a habilitação dos 

participantes no procedimento licitatório, principalmente quanto a capacidade técnica 

operacional da licitante, conforme podemos ver ao norte, eremos analisar os itens 

contestados estritamente na ordem em que foram apresentados: 

 

a) DA LEGISLAÇÃO ATINENTE A MATÉRIA 

 

À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além 

do direito positivado através da Lei n.º 8.666/93, não resta qualquer dúvida de que a 

Pessoa Jurídica de Direito Público deverá emprestar legalidade, moralidade, eficiência e 

isonomia a todos os certames licitatórios em busca da contratação mais vantajosa ao 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ                        Página 6 de 16 

interesse público. 

 

No entanto, em que pesem tais considerações, importante ressaltar que a 

Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, a Administração Pública Direta e Indireta 

deve licitar se pretender contratar com terceiros. O mencionado dispositivo preceitua o 

seguinte: 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Na mesma esteira, o art. 3º da Lei de Licitações, nº 8.666/93, dispõe que: 

 

“... a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração”, dentre outros princípios.” 

 

Assim sendo, a regra geral é que o maior número de interessados participem 

da licitação, apresentando suas propostas para fornecer um produto ou prestar um 

determinado serviço. 

 

De igual forma, as exigências, segundo o comando constitucional, relativas à 

qualificação técnica e econômica, somente são permitidas quando indispensáveis para a 

garantia da execução contratual. 

 

Assim sendo, qualquer impedimento ou dificuldade descabida para a 

participação do certame, pode ser entendido como uma restrição à competitividade e, 

por consequência, ofensa ao princípio da isonomia e, também, ao art. 3º, inciso I, da Lei 

de Licitações, que veda a inclusão, nos atos convocatórios de certames licitatórios, de 

cláusulas impertinentes ou irrelevantes. 

Isso não quer dizer que, quando for necessário estabelecer requisitos mínimos 

de participação no certame, com vistas à garantia a perfeita execução do contrato, a 

Administração Pública não possa fazê-lo. A esse respeito, Meirelles (1998, p. 239) 

argumenta: 

“Todavia não configura atentado ao princípio da igualdade aos licitantes o 

estabelecimento de requisitos mínimos de participação, no edital ou 

convite, porque a Administração pode e deve fixá-los, sempre que 

necessário à garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição 

da obra ou serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de 

qualquer outro interesse público. 

https://jus.com.br/tudo/processo


 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ                        Página 7 de 16 

Mais ainda: uma exigência descabida, que não seja indispensável para a 

execução contratual, pode ser entendida, inclusive, inconstitucional.” 

MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Público Administrativo, 16ª edição, 

p. 245. 

 

A corroborar com tal entendimento, Di Pietro pontua que: 

 

“As exigências que não são indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações, contribuem para tornar o procedimento da licitação ainda 

mais formalista e burocrático, desvirtuando os objetivos da licitação e 

infringindo o inciso XXI do artigo 37 da Constituição” 

 

Por conta disso, a Lei de Licitações discrimina quais os documentos que são 
necessários para que eventual interessado possa se habilitar, no quesito qualificação 
técnica. 

O art. 30 da Lei nº 8.666/93 elenca a documentação necessária para que a 
empresa comprove a sua qualificação técnica: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso. 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 
por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
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significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos; 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 
mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 
convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de 
aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 
com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 
quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 
licitação. 

§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados 
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 
mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da 
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências 
de propriedade e de localização prévia. 

 

Percebe-se que a Lei elenca exaustivamente qual a documentação poderá ser 

demandada do fornecedor interessado em participar da licitação, não deixando margem 

a outras exigências, com vistas a evitar, como dito ao norte, a restrição a competição e a 

criação de exigências, por vezes, dispensáveis 

b) DA ANÁLISE DOS ITENS QUESTIONADOS 

 

1. Quanto a exigência de certificação ISO 

 

A ISO (International Organization for Standardization) é uma organização 

internacional não governamental que tem por objetivo criar padronizações para 

processos, produtos e serviços, por mais bem conceituado que seja e que siga 

mecanismos de transparência e controle, pela Administração Pública, não é subordinado 

ao crivo da legalidade do ordenamento jurídico doméstico, de forma direta. Mas um dos 

membros é a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que regulamenta 

as normas técnicas de produção, fabricação e serviços adotadas no Brasil. 

 

A documentação a ser exigida, para fins de habilitação, dos interessados que 

desejem contratar com a Administração Pública devem limitar-se ao rol exaustivo fixado 

entre o artigo 28 e 31 da Lei de Licitações. 

 

https://jus.com.br/tudo/penas
https://jus.com.br/tudo/propriedade
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O ISO não faz parte de tal rol. O ISO só pode ser considerado para pontuação 

técnica. 

 

Com desenvoltura, o jurista Marçal Justen Filho versa: 

 

“Em suma, há enorme risco de que a exigência da certificação ISO 

represente uma indevida restrição ao direito de participar da licitação. 

Mas isso não pé o mais grave, pois existe questão jurídica de muito maior 

relevância. Trata-se de que a ausência da certificação ISO não significa 

inexistência de requisitos de habilitação. Uma empresa pode preencher 

todos os requisitos para obtenção da certificação, mas nunca ter tido 

interesse em formalizar esse resultado. Exigir peremptoriamente a 

certificação como requisito de habilitação equivaleria a tornar compulsória 

uma alternativa meramente facultativa: nenhuma lei condiciona o 

exercício de alguma atividade à obtenção do Certificado ISO. Portanto, 

obtém a certificação quem o desejar (e preencher os requisitos 

pertinentes, é óbvio)” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 339) 

 

A Egrégia Corte de Contas se manifestou sobre o assunto, a saber: 

 

Mediante pedido de reexame, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 

– (Eletronorte) manifestou seu inconformismo contra o Acórdão nº 

1.612/2008, do Plenário, o qual lhe determinara que, nos editais de suas 

licitações, deixe de exigir a certificação expedida pela Organização 

Internacional de Normalização (International Organization for 

Standardization – ISO) e outras semelhantes, para a habilitação dos 

participantes ou como critério para a qualificação de propostas. Para a 

recorrente, “a jurisprudência que serviu de base para a determinação 

contestada é relativa apenas a serviços de informática”. Segundo o 

relator, no entanto, “nenhum dos motivos que levaram à formação do 

entendimento deste Tribunal é exclusivo de certames dessa natureza”. 

Para ele, as certificações nacionais correspondentes à família 9000 da 

ISO se referem, em linhas gerais, a critérios para implantação de 

sistemas de garantia da qualidade. Para obtê-los, a empresa deveria 

demonstrar a adequação de seus procedimentos de fabricação aos 

padrões estabelecidos na norma, o que garantiria, ao menos em tese, 

“que os produtos oriundos dessa empresa tenham sempre as mesmas 

características”. Todavia, ainda conforme o relator, “isso não garante que 

eles tenham qualidade superior aos de uma empresa que não seja 

certificada”. Além do que, no ponto de vista do relator, “obter a 

certificação ISO é faculdade das empresas – não há lei que a indique 

como condição para exercício de qualquer atividade”. Restritiva, portanto, 

a exigência desse predicado como condição para qualificação em 

licitações, pois “afastar os participantes não certificados reduz a 

possibilidade de alcance da melhor proposta para a Administração, sem 

que haja justificativa razoável para tanto”. Por outro lado, não haveria 

óbice para a utilização do aludido certificado para atribuir pontuação a 
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uma empresa licitante, dado que isso permitiria reconhecer seu 

diferencial em relação a outras que não comprovaram a adequação de 

seu sistema de produção aos critérios de qualidade estabelecidos em tais 

normas. Por conseguinte, votou por que se negasse provimento ao 

pedido de reexame, mantendo-se os exatos termos do Acórdão nº 

1.612/2008-Plenário, no que contou com a acolhida do Plenário. 

Precedente citado: Acórdão no 2461/2007, do Plenário. Acórdão n.º 

1085/2011-Plenário, TC-007.924/2007-0, rel. Min. José Múcio, 

27.04.2011. 

 

Assim, como requisito para a habilitação técnica, percebe-se que não há 

espaço para a exigência de que o fornecedor tenha, ou o seu produto esteja, certificado 

pela ISO, conforme jurisprudência acima. 

 

2 . Quanto ao item 2 do pedido de impugnação, notamos que a licitante foi 
desatenciosa quanto as regras e exigências do edital, haja vista, ter sido incluída em seu 
rol a apresentação de certificado, conforme podemos observar no subitem 8.3, alínea 
“a” do edital. 

 
8.3. A proposta da Licitante deverá conter, ainda, os seguintes 
documentos: 
 
a) Certificado emitido pelo fabricante da madeira a ser utilizada (matéria-
prima) – MDP e MDF, atestando a utilização de sistema de proteção 
antimicrobiana e antifúngica na sua manufatura da marca ofertada em 
sua proposta). 

 
3. Também podemos observar que houve desatenção também quanto a 

alínea “b” do mesmo subitem, conforme podemos destacar a seguir: 

 
b) Certificado de manejo florestal/cadeia de custódia emitido por 

certificadoras acreditadas pelo FSC ou pelo CERFLOR, atestando a 

procedência da madeira a ser utilizada (matéria-prima) - MDF e/ou MDP, 

em cumprimento ao Decreto Federal 7746/2012 que regulamenta o art. 3º 

da Lei 8666/1993. 

 

4. E consequentemente a alínea “c” do mesmo subitem, conforme podemos 

salientar em seguida:  

 

c) Certificado de qualidade emitido para o fabricante da matéria prima 

(MDP e MDF) que será utilizado na fabricação, atestando o atendimento 

as NBR 14810-2:2013 e NBR 15316-2:2015. 

 

Os padrões e normas técnicas adotado no pais para fabricação e produção, 

são regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, por este 

motivo, e objetivando um produto de qualidade, que atenda as normas técnicas 

adequadas em sua fabricação, foi exigido o referido certificado da matéria prima 
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principal (MDP e MDF) que será utilizada na fabricação dos moveis, evitando que seja 

utilizado durante a fabricação de material sem o mínimo exigido nas referidas normas. 

 

5. REGISTRO CAU 

 

A impugnante aduz, em suma, que é obrigatório a registro da empresa 

interessada junto ao conselho de classe, como também dos profissionais ali envolvidos, 

mas como podemos observar, a Lei 8666/1993, em seu §1º do art. 30, diz que: “...no 

caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes...”, o legislador se referia a serviços de 

engenharia, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, que também 

entende que produção e instalação de mobiliário, não se caracteriza como serviço de 

engenharia, conforme podemos verificar no acordão 681/2013 – Plenário, publicada no 

Informativo de Licitações e Contratos nº 145 do próprio Tribunal, in verbis: 

3. É ilícita a exigência de registros do licitante, de responsáveis técnicos e 

de atestados em conselho de engenharia e agronomia ou em conselho 

de arquitetura, em licitação que tem por objeto a produção e instalação 

de mobiliário, por não se tratar de serviço de engenharia, ainda que tenha 

sido assim qualificado em resolução do Conselho Federal de Engenharia 

e Arquitetura. 

 

Representação de empresa acusou possíveis irregularidades na 

condução do Pregão Eletrônico nº 204/2012 – PU/UFES, realizado pela 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, objetivando “a 

contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e 

mão de obra, na prestação de serviços de produção e instalação de 

mobiliários para diversos departamentos da UFES, campus Goiabeiras e 

Maruípe”. A autora da representação suscitou a ilegalidade das seguintes 

exigências de habilitação: a) prova de inscrição ou registro do licitante e 

dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho Regional de Arquitetura 

(CAU), que comprove atividade relacionada com o objeto deste pregão; 

b) atestado em nome da empresa, registrado no CREA ou no CAU da 

região onde os serviços foram executados, que comprove a execução, 

para órgão ou entidade da administração pública de serviço semelhante 

ao acima especificado. A UFES, ao justificar-se, anotou que tais 

exigências foram efetuadas com suporte no art. 1º, item 16, da Resolução 

nº 417/1998 do CONFEA, que incluiu as indústrias do ramo moveleiro na 

previsão constante dos arts. 59 e 60 da Lei 5194/66, segundo os quais: 

“Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 

empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 

relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas 

atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos 

Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico. (...) Art. 

60. Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada 
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no artigo anterior tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da 

engenharia, arquitetura e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é 

obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos profissionais, 

legalmente habilitados, delas encarregados.” A unidade técnica, no 

entanto, ponderou que o referido dispositivo da resolução do 

CONFEA “claramente exorbita o poder regulamentar conferido 

àquela entidade, ao estabelecer obrigações sem amparo legal”. 

Acrescentou que “Carpinteiros e marceneiros não exercem 

atividades de engenharia, arquitetura e agronomia, logo não podem 

ser registrados no conselho criado por lei para fiscalizar o exercício 

dessas profissões”. Não há, por isso, “necessidade ou cabimento 

mobilizar um arquiteto ou engenheiro para acompanhar, ou se 

responsabilizar tecnicamente, pela fabricação de móveis de escritório.” E 

mais: “... as firmas, empresas e indústrias que exploram a atividade 

de marcenaria e carpintaria não se sujeitam a registro no órgão de 

classe indigitado, que regula outras atividades ...”. Quanto à alegação 

do reitor de que não poderia desprezar a citada norma regimental, 

observou que o gestor não deve se submeter a regramento que “ofenda 

norma hierarquicamente superior, pois assim agredirá o princípio da 

legalidade, descumprindo, outrossim, a própria Constituição”. Anotou, 

ainda, que a presunção de legitimidade não é absoluta, “devendo ser 

ultrapassada quando uma determinada linha interpretativa decorrente de 

sua observância conduz a situações absurdas, como a de exigir a 

atuação de engenheiros em trabalhos de marcenaria”. O relator endossou 

os fundamentos e a sugestão de encaminhamento apresentados pela 

unidade técnica. O Tribunal, então, ao acolher a proposta do relator, 

determinou à UFES a adoção de providências necessárias à anulação do 

Pregão Eletrônico nº 204/2012. Acórdão 681/2013-Plenário, TC 

045.072/2012-4, relator Ministro José Jorge, 27.3.2013. (grifo nosso). 

 

O TCU entende que, empresa que fabrica e monta mobiliário não necessita de 

registro junto aos conselhos de classe (CAU, CREA, etc.), desde que os serviços 

pretendido seja somente a fabricação e montagem do mobiliário, uma vez que consta no 

Termo de Referência todo o detalhamento necessário para confecção dos mesmos, 

como podemos observar no Termo de Referência anexo I do edital contestado. Por este 

motivo é dispensável a exigência de registro da licitante junto ao conselho de classe, 

assim como também o registro dos técnicos responsáveis pela fabricação. 

6. LICENÇA AMBIENTAL E NADA CONSTA DO IBAMA E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL 

 
 

Os alvarás e licenças são documentos indispensáveis para a atividade do 

exercício empresarial, e deverão ser analisados pela Administração, para a sua própria 

segurança na hora da contratação, evitando assim contratar empresas que apresentam 

algum tipo de irregularidades em suas atividades. 
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Entretanto, a lei 8666/1993 em seu rol de documentos exigidos para a 

habilitação técnica, não consta tal exigência, e os listados ali estão limitados àqueles 

exigidos, conforme o “caput” do Art. 30  da Lei 8.666/93: 

 

 “A documentação alusiva à qualificação técnica limitar-se-á:” 

 

O termo “limitar-se” estabelece que a relação de documentos é taxativa, e 

não exemplificativa, o que implica que não poderão ser solicitados mais documentos 

que os constantes dos incisos do alegado texto. 

 

A instrução atual é que essa documentação seja exigida apenas do 

ganhador do processo licitatório. 

 

Durante a habilitação, o órgão contratante, poderá apenas exigir dos 

licitantes uma declaração de disponibilidade dessa documentação ou de que a 

empresa reúne condições de apresentá-la no momento adequado. 

 

Com essa afirmação, a avaliação da documentação poderá ser efetuada em 

ação anterior à admissão, com a empresa que foi declarada vencedora. 

 

O TCU manifestou-se no sentido de que a documentação probatória de 

qualificação ambiental, quando exigida na licitação, precisa ser apresentada apenas pela 

vencedora do certame, após a adjudicação do objeto e previamente à celebração do 

contrato. Dos proponentes, pode ser requisitada somente declaração de disponibilidade 

da documentação ou de que a empresa reúne condições de entregá-la no momento 

oportuno. Por sua pertinência, transcrevo trecho do voto condutor do Acórdão nº 

2872/2014–Plenário:  

 
“... a exigência a todos os licitantes, e não apenas ao vencedor após a 

fase de adjudicação e anteriormente à assinatura do contrato, de 

apresentação de licença de operação concedida pelo órgão ambiental, 

identificada na Concorrência Internacional nº 1/2013 (revogada), contraria 

as disposições sobre qualificação técnica constantes do art. 30, inciso IV, 

da Lei nº 8.666/1993 e a jurisprudência desta Corte de Contas”. 

 

O Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU - Acórdão n.º 125/2011-

Plenário, TC-015.085/2010-4, rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho), segue no 

mesmo sentido na análise de um pregão para contratação de serviços, para que a 

licença ambiental de operação fosse exigida apenas do vencedor da licitação. 

 

Assim como outros acórdãos listados abaixo: 

 

“Exclua das exigências editalícias, por atentarem contra os princípios da 

isonomia, da legalidade, da competitividade e da razoabilidade, a 

apresentação de: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11309500/artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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– Certidão Negativa de Debito Salarial, de Certidão Negativa de Infrações 

Trabalhistas e de prova de regularidade junto ao Sindicato Laboral; 

– recolhimento da Contribuição Sindical Patronal e do pagamento da 

anuidade do Conselho Regional de Administração – CRA; 

– Licença Ambiental de Operação (grifo nosso) e do Certificado de 

Registro Cadastral junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

– que o licitante possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho.” 

Acórdão 5611/2009 – 2ª Câmara (grifo nosso). 

 
 
“No presente caso, a modalidade de licitação é o pregão, e, de acordo 

com o Decreto nº 3.555/2000, art. 13, as exigências de habilitação devem 

seguir Tribunal de Contas da União o disposto na Lei nº 8.666/1993, ou 

seja, os requisitos devem obedecer, exclusivamente, ao disposto no art. 

27 e seguintes da Lei de Licitações. 

De acordo com Marçal Justen Filho [Pregão: (Comentários à legislação 

do pregão comum e eletrônico). 3ª Edição ver. e atual. De acordo com a 

Lei Federal nº 10.520/2002 – São Paulo: Dialética, 2004. Págs. 35, 74 e 

91-95.], o pregão, por tratar-se de aquisições de bens e serviços comuns, 

pressupõe uma necessária simplificação decorrente da ausência de 

especificidade do objeto licitado, devendo, como regra, ser desnecessária 

a qualificação técnica para aquisição desses bens e serviços. Neste 

sentido, o autor lembra que “restringir o cabimento do pregão ao 

fornecimento de bens e serviços comuns significa, em última análise, 

reconhecer a desnecessidade de requisitos de habilitação mais severos. 

Ou seja, não foi casual a reserva do pregão apenas para bens e serviços 

comuns. Como esses bens estão disponíveis no mercado, segundo 

tendências padronizadas, presume-se não apenas a desnecessidade de 

maior investigação acerca do objeto. Também se pode presumir que 

objetos comuns não demandam maior especialidade do fornecedor. 

Logo, os requisitos de habilitação podem ser os mínimos possíveis.”. 

Acórdão 1729/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

 

 
“Para favorecer a competitividade e a obtenção do menor preço, as 

exigências para participação em licitação não devem passar do mínimo 

necessário para assegurar a normalidade na execução do futuro contrato, 

em termos de situação jurídica, qualificação técnica, capacidade 

econômica e regularidade fiscal.” Acórdão 1699/2007 Plenário 

(Sumário) 

 

7. AUSÊNCIA DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

 
Conforme podemos verificar, o Termo de Referência, Item 7 – DA 

GARANTIA, estipula um prazo mínimo de garantia dos móveis fabricados, que deverá 

ser prestado pelo fabricante, prazo este contado a partir de seus recebimento definitivo. 
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Os prazos de atendimento, substituição de mobiliários, peças e demais 

clausuras referente a garantia estão disposta na Lei 8078/1990. 

 

A assistência técnica deverá ser prestada pelo fabricante também, durante o 
período de garantia do objeto. 
 

Além do que, o TCU já se manifestou referente a apresentação de 

declaração e carta como condição para habilitação de licitante: 

 

 1.8.1.  a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade 

ou credenciamento como condição para habilitação de licitante configura 

restrição à competitividade, sendo admitida somente em casos 

excepcionais, quando for necessária à execução do objeto contratual, 

situação que deverá ser adequadamente justificada de forma expressa e 

pública, conforme jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdão nº 

1.805/2015-TCU-Plenário); (grifo nosso) 

 

Referente a alegação do impetrante quanto a localização de oficinal ou 

assistência técnica na zona urbana e metropolitana de Macapá, tal exigência é restritiva 

quanto a competitividade, muitas empresa nacionais do ramos de fabricação de 

mobiliário, estariam impedidas de participar por não terem assistência técnica local, e 

como a instalação levaria um tempo superior a realização do certame, ficariam 

impedidas de participar, além de que, a licitante vencedora poderia instalar ou contratar 

uma assistência técnica para que atenda as demandas da administração. 

 

Outro fator, seria o custo que o licitante desembolsaria com a instalação ou 

contratação de assistência técnica local, sem a garantia de que seria a vencedora do 

certame, causando prejuízo para o licitante. 

 

A inclusão de exigência de comprovação de assistência técnica ou sede na área 

metropolitana de Macapá, teria impacto restritivo para a competição, que é proibido por 

lei, de acordo com o inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8666/93. Vejamos: 

§ 1 o É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 

ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato; (Grifo nosso). 

 

Assim como outras decisões do TCU, conforme relacionadas abaixo: 

 

TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª Câmara – “9.3.1. abstenha-se de incluir 

nos instrumentos convocatórios condições não justificadas que restrinjam 

o caráter competitivo das licitações, em atendimento ao disposto no art. 

3° da Lei n° 8.666/93;”. 
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TCU – Decisão 369/1999 – Plenário – “8.2.6  abstenha-se de impor, em 

futuros editais de licitações, restrições ao caráter competitivo do certame 

e que limitem a participação de empresas capazes de fornecer o objeto 

buscado pela Administração Pública, consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93;” 

TCU- Acórdão 1580/2005 – 1ª Câmara   – “Observe o § 1o, inciso I, do 

art. 3o da Lei 8.666/1993, de forma a adequadamente justificar a inclusão 

de cláusulas editalícias que possam restringir o universo de licitantes.” 

A administração pública deve motivar a competitividade nas licitação públicas, 

evitando qualquer tipo de restrição quanto a participação de interessados, prezando pela 

seleção da proposta mais vantajosa e execução eficiente do objeto pretendido, 

respeitando os princípios da isonomia, economicidade, legalidade, igualdade, 

impessoalidade, moralidade e outros. 

 
V - DA CONCLUSÃO  

 
Assim que as argumentações expedidas pela impetrante se mostram 

insuficientes para promoverem qualquer alteração nas exigências habilitatórias 
questionadas, e em atendimento a legislação e com os entendimentos doutrinários e 
jurisprudenciais correlatos, exposta ao norte as ponderações formuladas que 
fundamentaram a decisão final. 

 
VI - DA DECISÃO  

 
Por todo exposto, após análise dos pontos vertidos em peça, conforme 

aduzido pela impugnante, esta Pregoeiro no uso de suas atribuições, não encontrou 

embasamento sólido que justifique a alteração solicitada, para no mérito, NEGAR-LHE 

provimento, mantendo incólumes os termos do edital atacado. 

 

 

Macapá – AP, 14 de novembro de 2018. 

 
 
 

Georgton Rosa de Oliveira 
Presidente da CPL/AP 

 
 
 


