
Ao Departamento de Compras e Licitações
A/C Sr. Anderson Viana
Data: 22/02/2016

Assunto: Resposta aos questionamentos

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016,

Processo  nº  PRC 1324/2015,  cujo objeto visa a  contratação da prestação de serviços  de

instalação, locação de equipamentos e monitoramento eletrônico de alarme 24 horas, e ainda a

aquisição de cabos.

Trata   o   presente   de   resposta   a   IMPUGNAÇÃO   apresentada   pelas

empresas ALVO SEGURANÇA LTDA e EMIVE – PATRULHA 24 HORAS LTDA, as quais

motivaram  as  aberturas  dos  processos  autuados  sob  os  nos PRO-700/16  e  PRO-652/16,

respectivamente,  interpostas,  contra  os  termos  do  Edital do Pregão acima mencionado,

informando o que se segue:

1. DAS MANIFESTAÇÕES DAS IMPUGNANTES:

Em  suma,  as  sociedades  empresárias  manifestaram,  pelos  argumentos

declinados, solicitando alteração do Edital:

Exigência  de  Atestado  de  Capacidade  Técnica;  Registro  do  Atestado  de

Capacidade  Técnica  no  CREA;  Responsável  Técnico  registrado  no  CREA,  Registro  da

Empresa no CREA; Balanço Patrimonial com índice de liquidez geral e corrente; Certidão de

Falência; Equipe Mínima e Orçamento Detalhado em Planilha.

2. DA JUSTIFICATIVA: 

a) Quanto  às  exigências  de  Responsável  Técnico,  Atestado  Técnico  e

Registro da Empresa, todos a serem cadastrados junto ao CREA, não há de se superar visto

que o  Superior  Tribunal  de Justiça  firmou entendimento  no  sentido  de  que as  atividades

voltadas  essencialmente  para  o  ramo  de  instalações  elétricas  eletrônicas  e  comércio  de

alarmes,  sendo  que  tais  atividades  não  são  exclusivas  de  profissional  de  engenharia  ou

arquitetura especializado em serviços elétricos, não estando a atividade comercial enquadrada

dentre aquelas relacionadas como exclusivamente atribuídas àqueles profissionais sujeitos à

fiscalização pelo CREA, não se pode exigir-lhe a contratação de responsável técnico nem sua

inscrição no citado conselho.



Vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  1.251.438  -  PR  (2009/0227439-1)
RELATOR:  MINISTRO  HAMILTON  CARVALHIDO
AGRAVANTE:  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ - CREA/PR
PROCURADOR:  EDSON  SOARES  DE  OLIVEIRA  E  OUTRO  (S)
AGRAVADO:  DERLI  SAMPAIO  E  COMPANHIA  LTDA
ADVOGADO:  CESAR  FELIX  RIBAS  E  OUTRO  (S)  DECISÃO
Agravo  de  instrumento  contra  inadmissão  de  recurso  especial
interposto  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  Arquitetura  e
Agronomia  do  Estado  do  Paraná  -  CREA/PR,  com  fundamento  no
artigo1055,  inciso III,  alínea a,  da  Constituição  Federall,  impugnando
acórdão  da  Quarta  Turma do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,
assim ementado:
"CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA,  ARQUITETURA  E
AGRONOMIA. REGISTRO. RESPONSÁVEL TÉCNICO. ATIVIDADE-FIM.
INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  ELETRÔNICAS  E  COMÉRCIO  DE
ALARMES.
A empresa que atua no ramo de instalações elétricas eletrônicas e comércio
de alarmes, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia,  pois  tais atividades  não  são
exclusivas de profissional  de engenharia ou arquitetura especializado em
serviços  elétricos.".
São estes os fundamentos da decisão (fl. 36) agravada:

b) Sobre o Atestado de Capacidade Técnica -  Sobre este item,  decidimos por inserir a

exigência do documento para contratação com o objetivo de firmarmos contratos com

prestadoras  de  serviços  idôneas  e  que  venham  a  oferecer  um  atendimento  de

qualidade, afastando qualquer chance de que ocorram prejuízos a esta Municipalidade.

Neste  caso,  a  interessada  deverá  demonstrar  capacidade  técnica  para  prestar  os

serviços, por meio do número de pontos. O número de pontos não poderá ser inferior a

30  (trinta),  podendo  ainda  ser  aceita  a  soma  de  atestados,  limitando  ao  número

máximo de 10 (dez).  Tais  atestados deverão demonstrar  que os  serviços prestados

tratam-se  do  mesmo  período  temporal. Lado  outro,  restou  evidenciado  conforme

acima mencionado a não obrigatoriedade do registro do documento no CREA.

c) Acerca da exigência do Balanço Patrimonial  e  Certidão Negativa de

Falência, ambas constantes no artigo 31 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) justificamos a

não  exigência  com  fundamento  na  decisão  do  Recurso  Especial  REsp  402711  SP

2002/0001074-0 de “não existe obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos

os incisos do artigo 31, da Lei 8666/93.”, portanto, para possibilitar maior competitividade

entre licitantes decidiu-se pela não exigência.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


Processo: REsp 402711 SP 2002/0001074-0
Relator(a): Ministro JOSÉ DELGADO
Julgamento: 11/06/2002
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Publicação: DJ 19.08.2002 p. 145
RJADCOAS vol. 41 p. 76
Ementa
RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  EDITAL.
ALEGATIVA  DE  VIOLAÇÃO  AOS  ARTIGOS  27,  III  E  31,  I,  DA  LEI
8666/93.  NÃO COMETIMENTO.  REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CUMPRIDA DE ACORDO
COM A EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.  A  comprovação  de  qualificação  econômico-financeira  das  empresas
licitantes pode ser aferida mediante a apresentação de outros documentos. A
Lei  de  Licitações  não obriga  a  Administração  a  exigir,  especificamente,
para o cumprimento do referido requisito, que seja apresentado o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis, relativo ao último exercício social
previsto na lei de licitações (art. 31, inc. I), para fins de habilitação.
2. "In casu", a capacidade econômico-financeira foi comprovada por meio
da apresentação da Certidão de Registro Cadastral e certidões de falência e
concordata pela empresa vencedora do Certame em conformidade com o
exigido pelo Edital.
3.  Sem amparo jurídico a pretensão da recorrente de ser obrigatória a
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício  social,  por  expressa  previsão  legal.  Na  verdade,  não  existe
obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos os incisos do
artigo 31, da Lei 8666/93.
4. A impetrante, outrossim, não impugnou as exigências do edital e acatou,
sem qualquer protesto, a habilitação de todas as concorrentes.
5. Impossível, pelo efeito da preclusão, insurgir-se após o julgamento das
propostas, contra as regras da licitação.
6. Recurso improvido (grifos nossos)

Lei 8.666/93 - Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a:
I  -  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da  sede  da  pessoa  jurídica,  ou  de  execução  patrimonial,  expedida  no
domicílio da pessoa física;

d) Em relação à exigência constante no item 5 – Obrigações da Contratada

o qual integra o Edital em comento, no que se refere a determinação de “contar com equipe

24 horas de no mínimo 12 pessoas registradas, baseada na cidade de Pará de Minas”, a

exigência de equipe 24 horas é perfeitamente justificada pois não há outro meio de vigilância

nos locais destinados à prestação destes serviços sequer porteiro físico, vigilante, circuitos

fechados de TV ou afins, para acobertar durante os períodos fora dos expedientes normais,



inclusive finais de semana e dias não úteis, devendo ainda ser capaz de atender as ocorrências

simultaneamente em diversos locais quando necessário. Caso haja solicitação de apresentação

de relatórios, a emissão destes não poderá gerar ônus a contratante. Em relação à exigência de

equipe mínima composta de 12 pessoas optamos por suprimir com vistas a oportunizar maior

competitividade entre os participantes. Esta alteração justifica-se tendo em vista a retificação

para fazer constar a exigência de atestado de capacidade técnica e não haver acúmulo de

requisitos para a contratação.

e) Orçamento  Detalhado  em  Planilha  –  Quanto  a  ausência  de  valor

estimado da contratação no edital, a jurisprudência dos tribunais tem se firmado no sentido de

que,  na  licitação  na  modalidade  de  pregão,  o  orçamento  estimado  em  planilhas  de

quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, mas

deve  estar  inserido  obrigatoriamente  no  bojo  do  processo  relativo  ao  certame.  Todavia,

sempre que o preço de referência ou o preço máximo fixado pela Administração for utilizado

como critério de aceitabilidade de preços, a sua divulgação em edital torna-se obrigatória.

A respeito dessa questão, julgamos pertinente colacionar o seguinte excerto

do Voto condutos do Acórdão 393/2011-TCU-Plenário, da relatoria do eminente ministro José

Jorge:

''35.  Portanto,  nas  licitações  na  modalidade  de  pregão,  os  orçamentos
estimados em planilhas de quantitativos e preços unitários – e, se for o caso, os
preços máximos unitários e global – não constituem elementos obrigatórios do
edital, devendo, no entanto, estar inseridos nos autos do respectivo processo
licitatório. Caberá aos gestores/pregoeiros, no caso concreto, a avaliação da
oportunidade e conveniência de incluir tais orçamentos -  e os próprios preços
máximos, se a opção foi a sua fixação – no edital, informando nesse caso, no
próprio ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios
para obtê-los.''

 Às vezes é possível que a norma do art. 7º, § 2º, II, da Lei 8.666/93 não seja minuciosamente

atendida pela Administração, como bem asseverou Marçal Justen Filho:

''A regra do inc. II não poderá ser cumprida rigorosamente, em todos os casos.
Determina a obrigatoriedade de previsão detalhada das despesas, através de
planilhas que indiquem os custos unitários. Ora, a Administração não deterá
condições, muitas vezes, de promover a apuração desses montantes. Como não
atua  empresarialmente  em  certos  setores,  a  Administração  não  disporá  de
elementos para fixar o orçamento detalhado. Mas isso não elimina o dever de
estimar  custos,  pois  não  é  lícito  a  Administração  iniciar  a  licitação  sem
previsão dos valores a desembolsar. (...)’ 

(Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos,  11ª  edição,

Dialética, pág. 107)



Sem  mais  para  o  momento,  colocamo-nos  a  disposição  para  quaisquer

assuntos pertinentes.

Adriana Silva Naime
Setor Administrativo

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Ricardo Alexandre Nunes da Cruz
Setor de Processos, Contratos e Convênios

Secretaria Municipal de Saúde

Vani Nogueira Duarte Teodoro
Setor Administrativo

Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG

CEP: 35.660-013 – Fone:(37)3233-5600 – Fax:(37)3233-5621 

Procedimento Licitatório PRC nº 1324/15

SOB A MODALIDADE PREGÃO N°  011/2016

Objeto:  CONTRATAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
INSTALAÇÃO,  LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E  MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME 24 HORAS, E AINDA A AQUISIÇÃO DE
CABOS.

Após detida análise de Impugnação do procedimento licitatório

sob a modalidade Pregão n° 011/2016, notadamente protocolizados pelas

empresas “ALVO  SEGURANÇA  LTDA  e  EMIVE  –  PATRULHA  24  HORAS

LTDA”, adoto, a presente apreciação das  impugnações interpostas  e

elaboração de adendo conforme alterações determinadas pelas secretarias

requisitantes.

Nestes termos, dê-se ciência às impugnantes.

Pará de Minas, 22 de fevereiro de 2016.

Anderson José Guimarães Viana

Pregoeiro Oficial


