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DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 888/2017 - IMPUGNAÇÃO A 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 - ICONS TELECOM LTDA - ME. 
 

INTRODUÇÃO                                                                                                                               . 

   A empresa ICONS TELECOM LTDA - ME., devidamente qualificada, 

porém sem que tenha vindo comprovação da condição de representante de quem subscreve 

a peça impugnatória, interpôs em 15.08.2017, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

888/2017, requerendo a reformulação do edital, com a retirada das exigências de qualificação 

técnica nas fases de habilitação e contratação, especificamente de equipamentos mínimos, equipe 

técnica mínima e apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público com 

período não inferior a um ano de duração, arremetendo-se contra as disposições edilícias dos 

subitens 9.1.3.1, 9.1.4.1.1, 9.1.4.2, 9.1.4.3; 9.1.4.4, 9.1.4.5 e 9.1.4.6 e Anexo I – Termo de 

Referência – Item 9 – da Documentação Técnica que, entende a impugnante, 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 a 31 da LLCA, defendendo 

a exclusão das exigências edilícias que genericamente relaciona, mas alegando direcionamento, 

fundamentando tão somente e apenas quanto aos subitens 9.1.4.1 (comprovação de propriedade 

dos equipamentos) e 9.1.4.2 (comprovação de vínculo societário ou obrigacional da equipe 

técnica), sem especificar quanto aos demais subitens que reputa ilegais e abusivos (9.1.4.3; 

9.1.4.4, 9.1.4.5 e 9.1.4.6 e Anexo I – Termo de Referência – Item 9 – da Documentação 

Técnica), falando genericamente em exigências relacionadas a certidões e certificados, tratando 

de certificado NOVELL e ISO 9001, que sequer foram exigidos no edital impugnado 

demonstrando total falta de sintonia, mencionando ainda e questionando o serviço previsto de 

instalação de 20 km de rede, igualmente demonstrando desconhecimento do termo de 

referência (subitem 2.1) de que a estrutura material onde os equipamentos serão instalados 

não se resume apenas aos dois prédios sedes, mas engloba prédios outros como Postos de 

Saúde, Hospitais, Farmácia Básica, inclusive Eurico Dutra e Leonídia Ayres, localizados 

em outros endereços e percursos diversos do que “acha” ser o que pretende a 

Administração, colocando também ter havido uma exigência de que todos os técnicos 

empregados sejam sócios que, igualmente não consta do edital, tudo isso com sede nas razões 

jurídicas e fáticas contidas na aludida extensa impugnação de 29 (vinte e nove) 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 ICONS TELECOM LTDA - ME na sua impugnação, 

repete-se, a violação das disposições do art. 37, inciso XXI, da CF; do art. 3º da Lei nº 8.666/93 

em relação às exigências de qualificação técnica, aduzindo como fundamento doutrina 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, embora tempestiva a impugnação; daí porque 

sequer se deve analisar o seu mérito, ora rejeitando-se o seu conhecimento. 
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DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – POR CAUTELA. 

   1 - A argumentação da impugnação de ICONS TELECOM LTDA - ME. 

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 poderem ser pretendidas na fase de habilitação – 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 momento algum o edital exige 

que todos os técnicos empregados sejam sócios de empresa licitante, 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 (engenharia elétrica ou equivalente e análise e 

desenvolvimento de sistemas ou equivalente) como responsável técnico e como coordenador 

de equipe técnica, não há que se falar em irregularidade na hipótese, sendo de destacar também 

que o edital estabelece alternatividade quanto aos vínculos com a empresa, não impondo 

como única vinculação a condição de sócio como alega em devaneio a impugnante. E não se 

diga que não há justificativa para a exigência, uma vez que ao mencionar serviços de elaboração 

de projetos da competência de profissional de nível superior nos números 11 e 12 do subitem 2.1 

do Termo de Referência, 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, também 

questionada, porém genericamente pela impugnante e que se aplica igualmente à hipótese no que 

tange ao profissional do ramo de engenharia ou similar 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 
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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;  
 

C – A exigência de atestados – Mentirosamente se afirma que o edital pede atestado de pessoa 

jurídica de um ano, quando em verdade, repetindo os termos da lei (§ 1º do art. 30 da LLCA), o 

edital exige apresentação de atestados de capacidade técnica, com desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na mesma linha da 

jurisprudência do TCU que entendeu legal a exigência de dois atestados de capacidade 

técnica, porque, no caso, se vê balizado pela razoabilidade que objetiva equilibrar o caráter 

competitivo do certame com o zelo de a Administração escolher licitante apto para 

executar o contrato conforme Processo nº TC.450.408/1996-5, Decisão nº 217/1997 – Plenário 

(no mesmo sentido: Processo nº TC.001.723/1997-9, Decisão nº 101/1998 - Plenário; Processo 

nº TC.003.673/1999-2, Decisão nº 238/2000 – Plenário e; Processo nº TC.009.757/1999-6, 

Decisão nº 592/2001 – Plenário). E, desse modo, igualmente descabida a alegação nesse sentido 

trazida na impugnação; 
 

D - Exigências de PPRA – Programa de Prevenção de Acidentes de Trabalho e PCMSO – 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – Percebe-se claramente do Termo de 

Referência, no subitem 2.1, número 5, ser objeto do certame também a manutenção preventiva e 

corretiva em pontos de rede do sistema de distribuição de internet wireless outdoor para as 

secretarias, hospitais e postos de saúde, farmácia básica, etc... – serviço esse que se dá inclusive 

em torres e postes de altura considerável, constituindo-se em atividades de elevado risco de 

acidentes, sendo de destacar ainda que se está em tema de prestação de serviços, 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 revela-se em sintonia com um processo em curso no Brasil e no 

mundo.  

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

ICONS TELECOM LTDA - ME na sua impugnação que sequer pode ser conhecida como já 

esclarecido, cabidas são tais e 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 equipamentos mínimos na fase de habilitação e contratação 

como demonstrado no item 1, subitem A, desta decisão, fato é que, sopesando os argumentos 

tratados, denota-se a princípio excessivo exigir-se na habilitação a comprovação de 

propriedade dos equipamentos mediante apresentação de notas fiscais em nome da licitante 

ou sócio, parecendo-nos mais salutar a solução de exigir-se em seu lugar a apresentação de 

declaração de disponibilidade dos equipamentos sob as penas da lei agora na fase de 

habilitação, substituindo-se a exigência do subitem 9.1.4.1.1 por esta ora posta, mantendo-
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se a exigência de comprovação, mas não de propriedade e sim de disponibilidade na fase de 

contratação para o licitante vencedor do certame, vez que, inclusive, os equipamentos 

poderão ser locados, tomados de empréstimo ou em comodato pelo vencedor da licitação, 

devendo-se caso seja necessário proceder-se a alteração do termo de referência. 
 

Nessa mesma direção, merece melhor redação a disposição edilícia do 

subitem 9.1.4.2 referente à comprovação de vínculo do “Coordenador da Equipe Técnica” e da 

“Equipe Técnica”, para incluir-se a alternativa já posta no outro caso de “possuir contrato 

de prestação de serviço técnico”, mantendo-se a exigência da ASO – Atestado de Saúde 

Ocupacional, mas tão somente para os que casos de comprovação de vínculo laboral. 
 

DA DECISÃO. 

Isto posto, decide o Pregoeiro com respaldo na orientação da Procuradoria 

do Município, atento 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 ICONS TELECOM LTDA, ante 

aos fundamentos postos nesta decisão no item 1, ao tempo em que, de ofício, ante aos 

fundamentos do item 2, determina-se seja sustada a sessão marcada para 17/08/2017 às 

9:00 horas, procedendo-se ao ajuste do edital e se necessário do termo de referência, para 

finalidade de exigir-se a apresentação de declaração de disponibilidade dos equipamentos 

sob as penas da lei na fase de habilitação, substituindo-se a exigência do subitem 9.1.4.1.1 

por esta ora posta, mantendo-se a exigência de comprovação, mas não de propriedade e 

sim de disponibilidade dos equipamentos na fase de contratação para o licitante vencedor 

do certame. Publique-se a presente decisão e dela se dê ciência à Impugnante e também aos 

demais licitantes com a máxima urgência por via Diário Oficial do Município e se possível por 

e-mail, determinando-se a republicação do edital com as alterações postas nesta decisão nos 

meios inicialmente utilizados nas publicações anteriores e respeitados os prazos legais, 

marcando-se com urgência nova data e horário de abertura do certame. 
     

   Barreiras - BA, 16 de agosto de 2.017. 

 

 

 

André Avelino de Oliveira Neto   

                         Pregoeiro        


