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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2014 

 

Em atendimento ao item 11.7 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 

002/2014, processado nos autos n.º 236/2014, quanto à impugnação aos 

termos do edital formulada pela empresa BR INFO TECNOLOGIA E 

COMUNICAÇÕES LTDA EPP, segue a resposta: 

 

DAS ALEGAÇÕES: 
 

Alega a impugnante que os itens 9.1.5.9, 9.1.5.10, 9.1.5.11, 

9.1.5.12, 9.1.5.13, 9.1.5.14, 9.1.5.15, 9.1.5.16, 9.1.5.17 e 9.1.5.18 limitam a 

participação das empresas do ramo, o que prejudica o caráter competitivo que 

deve ter o certame por estabelecer preferência irrelevante para cumprimento 

satisfatório do serviço licitado. 

 
 A impugnante sustenta, em síntese, que o edital em referência 

traz exigências relativas a qualificação técnica desnecessárias e que 

restringem a competitividade no certame, afrontando assim, as normas que 

regem a licitação. 

 

Portanto, requer a impugnante que o instrumento convocatório 

seja alterado, com o intuito que seja excluído os itens impugnados. 

 
DA RESPOSTA: 

Cumpre-me registrar que esta Autarquia, quando da 

elaboração de seus editais licitatórios, alinha -se ao cumprimento dos princípios 

norteadores da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988 e art. 3° da Lei n° 8.666/93, especialmente, no 



que se refere à legalidade do referido ato administrativo e respeito ao princípio 

da ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa à 

Administração e os planejam pleiteando pela garantia da excelência e 

eficiência dos produtos e dos serviços a serem prestados. 

 
Ao contrário do que afirma a Impugnante, as exigências em 

pauta, tal como previstas no edital, são de extrema importância e, na verdade, 

indispensáveis para assegurar a contratação de pessoas jurídicas realmente 

habilitadas e com a experiência necessária à consecução do objeto licitado. 

 

A qualificação técnica solicitada no edital, presentes no item 

9.1.5 do edital, tem fundamento no art. 30, II da Lei nº 8.666/93: 

 

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; 

Ou seja, se a licitante vai prestar um serviço contínuo por no 

mínimo 1 ano, que  pode ser prorrogado por até 5 anos, não vislumbro 

ilegalidade a exigência de comprovação de qualificação técnica para execução 

do referido serviço por 1 ano, já que a exigência encontra-se “pertinente, 

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

                         

Neste sentido, podemos citar Adilson Abreu Dallari, segundo o 

qual:  

 
É certo que a preocupação em ampliar o universo de 
proponentes e facilitar a habilitação é bastante louvável, mas 
não pode ir ao ponto de comprometer a garantia de boa 



execução do futuro contrato. (...) (DALLARI, Adilson Abreu. 
Aspectos Jurídicos da Licitação. 6ª Ed. atual., ver. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2003. pag. 124).   
 

Helly Lopes Meirelles, por seu turno, ressalta a importância da 

definição de critérios mínimos de qualificação que assegurem a boa execução 

do contrato, explicitando que, “a Administração pode e deve fixá-los sempre 

que necessários 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" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

Administrativo Brasileiro", 20ª ed. São Paulo: Malheiros , p. 249).  

 

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:  

 
É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, 
fazer exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, 
mas sim garantir ampla participação na disputa licitatória, 
possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde 
que tenham qualificação técnica e econômica para garantir 
o cumprimento das obrigações.  
Destarte, inexiste violação ao princípio da igualdade entre 
as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade 
técnica, são compatíveis com o objeto da concorrência.  
In casu, a exigência, prevista no edital, de apresentação de 
atestados que comprovem a experiência anterior dos 
participantes na prestação dos serviços objeto da licitação não 
é abusiva ou ilegal, pois é uma forma de demonstrar sua 
capacidade técnico-operacional segundo os critérios 
discricionariamente estabelecidos pela Administração para 
execução a contento dos serviços. (grifo nosso) (REsp nº 
361.736/SP, 2ª T., rle. Min. Franciulli Netto, j. em 5.09.2002, DJ 
de 31.03.2003)  
 
 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. LEI 8.666/1993. PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO 
RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS 
DO NORDESTE SETENTRIONAL. CONSTRUÇÃO DE 
AQUEDUTOS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO 
DE ATESTADOS. SIMILARIDADE COM AS OBRAS 
LICITADAS. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.  
(...)  9. Além disso, na leitura do Edital 02/2007 verifica-se que 
o objetivo primordial do item 6.1.8."c", ao exigir a execução de 
aqueduto em concreto, com 160 m de extensão e fazer 



expressa remissão ao item 6.1.4 do instrumento convocatório 
(que, por sua vez, define obras similares às do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco), foi garantir que a empresa 
comprovasse experiência em construções afins ao objeto da 
licitação. Previsão que se coaduna com o disposto no art. 30, § 
3º, da Lei 8.666/1993: "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." 10. 
Mandado de Segurança denegado. (grifo nosso)  (MS 
13.515/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 24/09/2008, DJe 05/03/2009) 

 

Como se vê, não há pertinência nas alegações apresentadas 

pela Impugnante.  

 

Decisão  

 

Diante do Exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação 

interposta pela empresa BR INFO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA 

EPP, devendo ser mantidas as condições e exigências descritas no 

instrumento editalício, bem como sua data de recebimento de proposta no dia 

28/07/2014. 

Atenciosamente, 

 

MÁRIO AUGUSTO BEHRENS FREIRE 

Pregoeiro 

 


