
ATA DE JULGAMENTO A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

 

Processo nº 702/2016  

Modalidade: Pregão Registro de Preços com o número nº 036/2016 

 

ATA Nº 54/2016  

 

Às 14:00 horas do dia 17 de junho de 2016, nas dependências da Prefeitura Mun. de Modelo, 

reuniu-se o pregoeiro e equipe, designados pelo Decreto nº 117/2016, do Senhor Prefeito Municipal para 

proferir JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO 702/2016 PREGÃO 

REGISTRO DE PREÇOS 036/2016. 

 

Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS COM 

ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS DE ALUMÍNO (PLAYGROUND). CARROSSEL 

COM ESTRUTURA E ARCO COM TUBO DE METAL GALVANIZADO. BALANÇO AVULSO 

COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO GALVANIZADO A FOGO. BANCO EM 

MADEIRA PLÁSTICA ITAÚBA. ACADEMIA AO AR LIVRE CONTENDO UM SIMULADOR 

DE CAMINHADA DUPLO, UM SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, UM SIMULADOR 

DE ESQUI DUPLO, UM VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO, UMA PLACA 

ORIENTATIVA, UM ALONGADOR 3 ALTURAS, UM SIMULADOR DE REMO DUPLO, UMA 

PRANCHA DE MOVIMENTAÇÃO LATERAL SURF DUPLO, UM VOLANTE DE ROTAÇAO 

VERTICAL DUPLO, UMA BICICLETA (BIKE) DUPLA, UMA CADEIRA ABDOMINAL 

SENTADA DUPLA, UM VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO COM BIKE DE MÃO APE 

- PARA CADEIRANTES. 
 

Iniciando os trabalhos foi lido o pedido de impugnação e proferido o seguinte relatório: 

 

 

Relatório 

Conforme se infere dos documentos apresentados para análise da Equipe do Pregão, foi publicado 

o edital de licitação de Pregão Presencial Registro de Preços n° 036/2016, porém a empresa 

Sulbrinquedos Indústria e Comércio Ltda, através de seu “representante” signatário da Petição de 

Impugnação ao Edital, sem denominar o representante, alega que “No Item 9.1.4 relativo aos Documentos 

de Qualificação Técnica, relacionou de maneira incompleta o rol de documentos que devem acompanhar 

este edital, tratando-se de objetos específicos, é a previsão da ABNT16071 – que trata dos Requisitos de 

Segurança, partes 4 métodos de ensaio de laboratórios, porque como a administração comprovará que os 

itens realmente observam e se neles são aplicados a norma em comento, sem se quer exigir no item 

pertinente da norma a comprovação técnica da sua aplicabilidade de forma correta”. Ou seja, alega que o 

edital deveria exigir a comprovação da capacidade técnica da empresa. 

 

Em que pese a Lei nº 10.520/02 não tratar em nenhum momento de impugnação ao edital, deve-se, 

nesses casos, aplicar subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Senão vejamos o artigo 41, in verbis: 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 

3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

 

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
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concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. (grifo nosso). 

 

Tendo sido recebida a impugnação ao edital em 16 de junho de 2016, considerando que a abertura 

da licitação é no dia 20 de junho, portanto, nos termos do artigo 41, § 2°, da Lei de Licitações é 

tempestiva a presente impugnação ao edital. 

 

Quanto a legitimidade, em que pese o representante sequer estar qualificado e representar a 

impugnante, não há comprovação da relação entre o “Representante Legal” com a impugnante, seja ele 

titular, sócio, procurador, etc. 

 

A lei fala que “qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação”, 

consideraremos como legítimo, porém com ressalvas.  

 

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a presente impugnação não deve ser 

recebida e não sendo apreciado seu mérito. 

 

Mérito 
Inicialmente adiantamos que o entendimento do pregoeiro e equipe de apoio, auxiliados pelo 

departamento jurídico é pela manutenção do texto impugnado. Do edital consta que: 

 

9.1.4 Qualificação Técnica 

 

9.1.4.1- Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, a 

ser feita por intermédio de atestado de capacidade técnica emitido pelo CREA. 9.1.4.2- Certidão de 

Inscrição junto ao CREA da empresa e responsável técnico. 

 

9.1.4.3- Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal (Contrato) que comprove, nos termos da 

Legislação vigente, que o Responsável Técnico indicado pertença ao quadro permanente da 

empresa proponente; 

 

9.1.4.4 – Certificado emitido por órgão competente que os playgrounds e balanços, item 2.1 deste edital 

estão de acordo com a norma técnica ABNT NBR 16071 DE 2012; 

 

Não vislumbramos, neste caso, justificativa para não exigir maior a qualificação técnica do a 

acima descrita. 

 

Consta da legislação aplicável, art. 3° da Lei 8.666/93: 

 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, descrito 

por Marçal Justen Filho nos seguintes termos: 
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A licitação busca realizar diversos fins, igualmente relevantes: o princípio da isonomia, a seleção 

da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional. Se prevalecesse exclusivamente a 

ideia da “vantajosidade”, a busca da “vantagem” poderia conduzir a Administração Pública a opções 

arbitrárias ou abusivas. Deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa, mas, além disso, tem-se de 

respeitar os princípios norteadores do sistema jurídico, em especial o da isonomia.  

 

Deve-se ressaltar uma preocupante tendência da Administração Pública a mitigar a importância do 

princípio da isonomia em prol do da vantajosidade. Isso se traduz na concepção de que o tratamento 

imparcial dos pretenciais interessados em contratar com a Administração Pública é secundário e 

irrelevante. O argumento de que a contratação vantajosa é válida, mesmo quando infringente do princípio 

da isonomia, contém o germe do autoritarismo e representa abertura da oportunidade para práticas 

eticamente reprováveis. Mais do que isso, conduz  1 Justem Filho, Marçal. Curso de Direito 

Administrativo. 8ª ed. Ed. Forum. 2012. Pág. 443. 

 

Inevitavelmente a contratações desastrosas, visto que a contratação mais vantajosa depende da 

competição entre particulares. 

 

Aliás, a sugestão da qualificação técnica do impugnante em pouco difere da constante do edital. 

 

 

Contudo, o administrador também deve prezar pela qualidade e certificação do produto a ser 

adquirido pela administração, não aceitando qualquer produto em detrimento da vantajosidade do preço a 

ser pago. 

Assim, a exigência constante do edital não afronta o princípio da isonomia, pois não restringe a 

participação. A administração pode primar pela qualidade dos produtos a serem fornecidos, ou seja, é um 

ato administrativo discricionário, quando opta em primar pelo princípio da eficiência, mesmo que 

respeitando o da isonomia.  

 

Conforme pode-se observar a lei proíbe aos agentes públicos que dificultem a competitividade do 

processo licitatório. Portanto, não é o que se demonstra ao exigir que a empresa licitante tenha que 

apresentar qualificação técnica de determinado produto e mesmo de profissional responsável, ainda mais 

que os itens, objeto do edital em epígrafe, são destinados a utilização em praças públicas juntamente com 

parques infantis e academia ao ar livre, onde as crianças em sua grande maioria serão os usuários desses 

objetos. Não podemos nos ater apenas ao critério de expansão de competitividade e esquecer a segurança, 

principalmente por serem os usuários, em sua grande maioria, crianças. 

 

Portanto a qualificação técnica foi prevista no edital de acordo com a discricionariedade da 

administração. 

 

 

 

Conclusão: 

Diante do Exposto, entendemos e opinamos pela improcedência da impugnação e 

consequentemente pela manutenção do texto impugnado.  

 

Atendendo as exigências da Legislação pertinente à matéria, primando sempre pelos princípios 

que regem a administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), e as licitações e contratos 

administrativos (Lei n°. 8.666/93). 
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Sendo que o Pregoeiro e equipe de apoio aprovam o que foi relatado, acompanhando o parecer 

jurídico solicitado, Eu Eder Schlosser da Silva, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Modelo, Estado de 

Santa Catarina, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pela equipe de apoio.  

 

Nada mais havendo digno de registro deu-se por encerrada a reunião desta comissão. 

 

Modelo SC, Sexta-Feira, 17 de junho de 2016. 

 

 

___________________________________                       _______________________________ 

Pregoeiro: EDER SCHLOSSER DA SILVA              Secretária: MICHELI LUANA UTZIG 

 

 

 

____________________________________ 

Apoio: FABRÍCIO JOÃO MILAN 


