
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

O presente julgamento se reporta à Impugnação de 04/09/2017, ao Edital do processo 

de licitação na modalidade Tomada de Preços 04/2017, que tem por objeto a contratação de 

empresa especializada para execução de projetos e serviços de extensão de rede e manutenção 

de iluminação pública nas ruas do Município de Almenara. 

 

I- RELATÓRIO DA IMPUGNAÇÃO: 
 

O Sr. Rodrigo Alves Gomes, ora Impugnante, em síntese, argui que o Edital de 

Licitação em epigrafe contraria os princípios basilares da legislação vigente, demonstrando 

insatisfação com as exigências de qualificação técnica estabelecidas nos itens: 7.4 e 7.4.5 do 

edital, vejamos: 

 

Estabelece o item 7.4 do edital: 

 

• Certificado de Registro Cadastral emitido pela CEMIG – Companhia Energética 

de Minas Gerais, contemplando Projetos e Construção de Redes/Linhas de 

Distribuição, em estado regular. 

 

Já o item 7.4.5 dispõe: 

 

   7.4.5 - Quanto à disponibilidade de indicação do aparelhamento: 

 

1) (02) dois Veículos tipo caminhonete, com capacidade mínima de carga 1000 

kg, equipado com carroceria metálica e escada giratória basculante ou carroceria 

metálica modular/baú com escadas manuais, com dois faróis auxiliares com foco 

direcionável e suporte para escadas. 

2) 01 Caminhão médio com os seguintes equipamentos:   

   

• Carroceria de madeira ou ferro desde que sua construção, dimensões e 

demais características técnicas sejam similares às carrocerias de 

madeira e compatíveis/adequadas com os caminhões nos quais serão 

montadas ; 

• Cabine adaptada para transporte de pessoal; 
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• Guindauto de acordo com a NBR 14768, com capacidade igual ou 

superior a 10 (dez) tonelada/metro, com, no mínimo, 02 extensões 

telescópicas hidráulicas, alcance vertical mínimo de 12 metros, 

equipado com válvulas de segurança (retenção nos estabilizadores e 

holding dos cilindros do braço e lança) e válvula ou sistema limitador 

de carga, cilindro saca-postes com base, corrente e mangueira 

hidráulica para conexão no comando inferior e plataforma para 

operador; 

• Conjunto cesto acoplado equipado com caçamba de fibra de vidro e 

linner, que atenda as exigências do Anexo XII da NR-12; 

• Dois faróis auxiliares com foco direcionável. 

7.4.5.1- Para comprovação do disposto acima será exigida a apresentação de cópia dos 

seguintes documentos: 

• Cópia autenticada do CRLV, com IPVA, Taxa de Licenciamento e 

Seguro Obrigatório devidamente quitados ou cópia com original para 

autenticação pelo Pregoeiro. 

7.4.5.2-No caso do veículo estar em nome de terceiros, o licitante deverá apresentar 

contrato que autorize a comercialização do veiculo com firma reconhecida entre o 

titular do veículo e o licitante, sendo o titular pessoa jurídica deverá ser apresentada 

juntamente com o contrato copia do contrato social atualizado devidamente registrado 

na Junta Comercial.  

 

 É o breve relatório. 

 

II- DOS PEDIDOS: 

 

O Impugnante requer, recebida a impugnação seja determinada a modificação do 

edital, alterando as exigências técnicas com o propósito de garantir a igualdade e 

competitividade dos licitantes interessados. 

 

III- DA DECISÃO: 

 

Dada a tempestividade da impugnação, este Pregoeiro, averiguando as razões 

apresentadas pela impugnante, passa ao mérito. 

Observa–se que a impugnação foi tempestiva, apresentada em tempo hábil, nos termos 

da lei Federal nº 8.666/93. 
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Inicialmente cumpre esclarecer que a Lei nº 8.666/93 prevê, no art. 34 a possibilidade 

de os órgãos e as entidades da Administração Pública manterem registros cadastrais para 

efeito de habilitação de licitantes, válidos por até 1 (um) ano. Sendo assim, a exigência dos 

licitantes apresentarem CRC junto CEMIG é legítima é por isso não acarretando, qualquer 

tipo de restrição à competitividade. Para Marçal Justem Filho, o cadastro, a propósito, 

simplifica a autuação da Administração Pública, que “não necessitará dedicar-se à verificação 

de alguns requisitos de habilitação no momento em que realiza a licitação. Ademais o § 2o , o 

Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93, faculta às unidades administrativas utilizarem-se de 

registros cadastrais de outros órgãos ou entidade da Administração Pública, vejamos:  

 

Art. 34.  Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem 

freqüentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma 

regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. (Regulamento). 

   [...] 

 § 2o  É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros 

órgãos ou entidades da Administração Pública (negritei e sublinhei). 

  [...] 

Ressalte-se que mesmo na tomada de preços – modalidade licitatória voltada aos 

interessados devidamente cadastrados – a Lei de Licitações admite a participação de 

interessados não cadastrados “que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas” (art. 22, §2º). 

Desse modo, mostra-se excessiva a exigência de que o licitante vencedor comprove o 

cadastramento junto à CEMIG (Conselheiro Cláudio Terrão Acórdão nº 880553 TCE-

MG). 

 

 Quanto aos argumentos sobre a exigência de disponibilidade de indicação do 

aparelhamento de que trata o item 7.4.5, o próprio recorrente apresenta a manifestação 

Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público de Montes Claros (Oficio circular 

007/2017), alegando o aumento das notícias sobre contratação de empresas que não detêm 

capacidade técnica nem operacional para a execução das atividades vinculadas a esse serviço 

público, vejamos: 

  [...] 

Mais recentemente, aumentaram as noticias sobre a contratação de empresas que não detêm 

capacidade técnica nem operacional para a execução das atividades vinculadas a esse serviço 

público, que, por seu caráter essencial e permanente, deve ser prestado com qualidade e, 
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obviamente, sem interrupção. Essa aparente falta de critério na contratação dessas empresas 

chama atenção, não apenas diante da existência de receita própria para o custeio dessas 

atividades (COSIP), mas da possibilidade de que essa terceirização ocorra de maneira 

plenamente responsável, através de processo que traga segurança tanto na contratação quanto 

na prestação do serviço. 

  [...] 

 A exigência relativa à qualificação técnica foi extraída do Art. 30 da Lei Federal nº 

8.666/93, conforme redação a seguir: 

 

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 (negritei e sublinhei). 

[..] 

Cabe registrar que os certames licitatórios têm como objetivo selecionar a proposta 

mais vantajosa para a administração e são sempre regidos e processados em conformidade 

com os princípios da legalidade, da isonomia, da livre concorrência, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do interesse público, da eficiência, da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

 Diante das comprovações de atendimento da qualificação técnica fixado pela 

administração pública, é inconteste a oportunização e a livre concorrência, não se constatando 

irregularidade, eis que atende aos princípios da administração pública. 

 Segundo Hely Lopes Meirelles:  

 

“ Todavia, não configura atendendo ao principio da igualdade entre os licitantes o 

estabelecimento de requisitos mínimos de participação no edital ou convite, porque a 

Administração pode e deve fixa-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”. 

 

 Entendo que é de interesse público contratar com empresas que possuam capacidade 

técnica operacional para a execução das atividades a que se refere o edital, uma vez que a 

administração vem enfrentando dificuldades em manter os serviços de iluminação pública em 

perfeito funcionamento. Sendo assim, nego parcialmente a impugnação impetrada pelo Sr. 
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Rodrigo Alves Gomes, acatando o requerimento do mesmo no sentido de retirar a 

obrigatoriedade de apresentação de CRC junto a CEMIG para habilitação na licitação 

devendo ser exigida somente para efeito de execução dos serviços. Quanto às demais 

exigências de qualificação técnica entendo que não há ilegalidade no feito.  

  

Almenara – MG, 05 de setembro de 2017. 

 

 

 
Tiago Pereira de Carvalho 

Presidente da C.P.L 


