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PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2018 - CPL/ALAP  

Processo nº.  0167/2018 – PRESI/ALAP 

Referência: Pedido de Impugnação 

Impetrante:  JOSE CARLOS DE SOUZA O CATALANO - CNPJ 01.435.056/0001-31 

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 trinta dias do mês de outubro 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 2543/2018, de 11 de julho de 2018, procedeu a 

análise e julgamento do pedido de impugnação impetrado pela empresa: JOSE 

CARLOS DE SOUZA O CATALANO, CNPJ 01.435.056/0001-31 

 

I – DAS PRELIMINARES 

 

Impugnação interposta, o consoante texto da peça referece aos itens 06 e 

16 do Edital, pela empresa JOSE CARLOS DE SOUZA O CATALANO, CNPJ 

01.435.056/0001-31, situada na Avenida Presidente Vargas, 1242, Centro, Macapá – 

AP, devidamente qualificada na peça inicial, no qual, apresentam argumentos referente 

ao 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 eletrônico, o pedido foi 

enviado através do e-mail: cpl.al.ap@gmail.com, no dia 29/10/2018, às 14:54h, 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 

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. 

mailto:cpl.al.ap@gmail.com
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§ 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 possui ilegalidades e em consequência 

requer as devidas correções no edital enumeradas a seguir: 

: 

 

a) Item 6 - DO CREDENCIAMENTO 

6.1.2. Entende-se por documentos credenciais do representante 

legal:  

a) estatuto ou contrato social, quando a pessoa credenciada for 

proprietário ou sócio com poderes de administrador ou PD 

simplesmente administrador da empresa-licitante, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; b) procuração 

pública ou particular, neste caso com firma devidamente 

reconhecida, passada pela empresa-licitante, com expressos 

poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em 

seu nome em qualquer fase deste pregão;  

c) o documento oficial de identificação do representante legal ou 

procurador;  

6.2. O acolhimento do credenciamento importa em 

reconhecimento de que o representante legal/credenciado está 

investido de plenos poderes para apresentar documentos, 

formular lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 

interpor recurso ou renunciar a esse direito, receber 

comunicações, enfim, praticar, em nome da licitante, todos os 

atos típicos e próprios do certame. 

6.3. Um mesmo credenciado poderá representar apenas uma 

licitante. 

6.4. O representante legal do licitante que não se credenciar ficará 

impedido de praticar qualquer ato licitatório durante o pregão 

(apresentar documentos, fazer proposta de preço, interpor recurso ou 
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desistir de interpô-lo, receber comunicações). 

6.4.1. Nesse caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances 

verbais, mas o preço por ele oferecido no envelope “PROPOSTA” 

será mantido para efeito de ordenação das Propostas e apuração do 

menor preço.” Texto extraído do edital. 

 

Pois bem, ocorre que no presente certame, subitem 6.1.2, a Administração 

é clara em quais os documentos necessários para o devido credenciamento 

do licitante, no entanto, ao analisarmos o Edital mais profundamente, 

encontramos o seguinte: 

 

16.  DA VISTORIA TÉCNICA 

c) Após a vistoria técnica e demais procedimentos daí 

decorrentes, será emitido um Atestado de Vistoria Técnica pelo 

técnico responsável pelo acompanhamento e esclarecimento de 

eventuais dúvidas, que será entregue a licitante, devendo o 

mesmo ser entregue pelo representante da empresa na 

abertura do certame, no momento do credenciamento; 

(grifos nossos). 

 

“... possui uma “pegadinha" já na fase de credenciamento, uma vez que 

deixa de exigir no item CREDENCIAMENTO o Atestado de Vistoria 

Técnica, uma vez que o segundo o Edital é fator de inabilitação, para o 

exigir em outro item, criando uma confusão nos licitantes e com certeza 

como consequência o não credenciamento de futuro interessado.” 

 

“... a Administração não pode exigir aquilo que não está no Edital, e se 

assim o exigir o faça em campo apropriado, e não criando confusão no 

Edital de Pregão, contrariando a jurisprudência das Cortes Superiores, 

ainda mais quando o Licitante pode ter sua participação ameaçada nas 

fases subsequentes da sessão.” 

 

b) Item 15.2.3 - DA CAPACIDADE TÉCNICA 

 
I - Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome da licitante, relativo à 2 
confecção de móveis planejados em MDP dos serviços 
compatíveis em características, com quantitativo mínimo de 
50% (cinquenta por cento), ao relacionado ao objeto desta 
licitação: (grifos nossos). 

 

Percebe-se a afronta aos ditames legais, a exigência acima reflete a 

incoerência da Administração Pública com a realidade do comércio local 

de móveis planejados e a exatidão do que se tá a exigir-se. 
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Ao exigir em seu Edital que o licitante apresente atestados de capacidade 

técnica com no mínimo 50% para todos os serviços pretendidos, em 

material MDP, o lustre Pregoeiro, de forma acidental, afasta possíveis 

interessados locais, uma vez que o comércio local e regional não é tão 

comum a utilização do material MDP, e sim o material MDF, que por 

similaridades são comuns. 

 

Não estamos de certa forma, impondo ao Ilustre Pregoeiro que refaça o 

Termo de Referência, mas que dê oportunidade de disputa aos interessados 

locais, uma vez que, necessariamente, por causa do valor divulgado, não 

terão como comprovar, com atestados de capacidade técnica os serviços 

ora preiteados, somente em material MDP, devendo o Ilustre Pregoeiro, 

RETIFICAR o Edital e usando do bom senso e cordialidade retirar a 

“expressão MDP", devendo aceitar atestados de capacidade técnica 

também em material MDF, considerando que na essência a pretensão da 

ALAP é adquirir moveis planejados. 

 

Na exigência acima elencada, o Edital é omisso a que item 

especificamente se exigirá atestado com mínimo de 50% do serviço 

pretendido, não corroboramos com a hipótese de a Administração está a 

exigir que o licitante apresente capacidade técnica igual ou superior a 50% 

para todos os itens de cada lote, o que de pronto afrontaria a 

competitividade e a legalidade da exigência edilícia. 

 

Tal exigência precisa ser revista pelo Ilustre Pregoeiro, a ponto de evitar 

futuros questionamentos, precisa ser descrita de forma clara a qual item 

especificamente do objeto do Pregão vai ser exigido capacidade técnica 

igual ou superior a 50%, ... 

 

Já tive a oportunidade de destacar que a exigência de atestados relativos a 

parcelas de menor importância do objeto da licitação, sobretudo para 

aquelas invariavelmente subcontratadas, desnatura o certame e representa 

restrição à ampla participação. De toda forma, lembro que, ao definir os 

critérios de habilitação, dentre eles o de capacidade técnica, o Ilustre 

Pregoeiro deve posicionar-se na linha divisória entre a garantia de que o 

contrato vai ser cumprido e a restrição ao caráter competitivo do certame 

licitatório, sem posicionamento técnico plausível.” 

De toda forma, lembro que, ao definir os critérios de habilitação, dentre 

eles o de capacidade técnica, o Ilustre Pregoeiro deve posicionar-se na 

linha divisória entre a garantia de que o contrato vai ser cumprido e a 

restrição ao caráter competitivo do certame licitatório, sem 

posicionamento técnico plausível. 

 

IV - DA ANÁLISE 

 

Preliminarmente verificamos que a impugnação versa sobre procedimentos 

de análise e aceitação de documentos listados no edital, além de divergências de 
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apresentação, e após a análise, julgaremos os pedidos estritamente na ordem em que 

foram apresentados: 

 

a) Referente a contestação de divergência da apresentação de Atestado de Vistoria 

destacada na alínea “a” do item 3 do Pedido de Impugnação a que se refere aos itens 6 

e 16 do edital, analisamos a contestação e verificamos que há divergência na forma de 

apresentação do Atestado de Vistoria, podendo causar confusão por parte dos licitantes, 

por este motivo será realizado a correção no edital. 

 

b) Referente a alínea “b” do item 3 do Pedido de Impugnação, quanto a aceitação de 

atestado de capacidade técnica de fabricação de móveis em MDF, podemos destacar 

que a capacidade técnica é exigida por Lei conforme podemos demonstrar: 

 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

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

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;  

... 

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: 

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  

... 

§ 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.  

... 

 

§ 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.  

... 

§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta 

complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia 

de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá 

sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios 

objetivos.  

§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva 

alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução 

do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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prestação de serviços públicos essenciais.  

 

Como podemos destacar, o Tribunal de Contas da União – TCU se manifestou quanto a 

isto, através da sumula 263: 
 

Súmula 263 -  Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 

comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 

características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. Tribunal de Contas da 

União. 

 

Também referente a matéria, o Tribunal de Contas da União, decidiu no Acórdão 

464/2014-TCU-1ª Câmara: 
 

9.2. Conforme orientação da Portaria-Segecex 13/2011, dar ciência ao Senado 

Federal de que a ausência de menção expressa no instrumento convocatório aos 

serviços a serem comprovados mediante apresentação de Atestados de 

Capacidade Técnica pode levar empresas sem a aptidão necessária a participar 

do certame, conforme se verificou no Pregão Eletrônico 70/2013; 

 

Após análise realizada pela equipe técnica responsável pela elaboração do Termo de 

Referência, juntamente com este Pregoeiro, onde conclui-se que a apresentação de 

Atestado de Capacidade Técnica em MDF, também é válida, haja vista que a técnica 

usada no corte e montagem de móveis não muda, diferenciado somente o equipamento 

e material utilizado. 

 

Verificamos também que no mercado local a confecção/fabricação de móveis com 

Painéis de Fibra de Madeira de Média Densidade (MDF) é predominante, e a não 

aceitação de atestado de capacidade técnica em MDF, restringe a competitividade, 

levando em consideração que muitas empresas do mercado local tem capacidade 

técnica de execução e possuem equipamentos adequado, mas devido a necessidade do 

mercado, não executaram serviços no quantitativo mínimo exigido, portanto não 

possuem Atestado de Capacidade Técnica em MDP.  

 

c) Também referente a aliena “b”, quanto ao estabelecimento do critério objetivo de 

aceitação do Atestado de Capacidade Técnica, a Lei Magma das Licitação 

estabelece o seguinte: 

 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 

nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 

dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início 

da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: (...) VII - 

critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; 

(grifo nosso).  

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/jurisprudencia/sumulas/Sumula-TCU-263-SESSAO-19-01-2011-AC-0032-01-11-P.doc
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/jurisprudencia/sumulas/Sumula-TCU-263-SESSAO-19-01-2011-AC-0032-01-11-P.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Por este motivo será estabelecido um critério objetivo de aceitação de atestado de 

Capacidade Técnica, em atendimento a Lei. 

 

V - DA CONCLUSÃO E DECISÃO 

 

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

aduzido pela impugnante, este Pregoeiro no uso de suas atribuições, julga 

PROCEDENTE o pedido formulado, com a consequente e necessário adiamento do 

Pregão Presencial nº 005/2018-CPL/ALAP para que sejam efetuadas as devidas 

alterações no instrumento convocatório e em seus anexos. Após a adoção de tais 

medidas, se seguirá a republicação do certame a fim de viabilizar uma contratação que 

melhor atenda ao interesse público. 

 

Macapá – AP, 29 de novembro de 2018. 

 
 
 

Georgton Rosa de Oliveira 
Presidente da CPL/AP 

 
 
 


