
 

SUPRIMENTOS  
LTD A 

 

Ilustríssimos membros da Comissão Especial de Licitação – Prefeitura Municipal de Itati 

EDITAL N° 017/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 

 

SS SUPRIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

39.413.218/0001-03 na condição de licitante no certame em epígrafe, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Senhoria, a tempo e modo, por sua representante que abaixo subscreve, em 

com fundamento no Artigo 41 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, apresentar: 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 

A Lei nº 8.666/93 disciplina o exercício da manifestação de impugnações e pedidos de 

esclarecimento no seu art. 41, nos seguintes moldes: 

 

§ 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 

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. 



 

 

Como se vê, a Lei nº 8.666/93 não distingue os prazos para o particular impugnar o 

edital ou solicitar esclarecimentos. Em vez disso, a Lei de Licitações fixa prazos distintos apenas 

em função de quem se dirige à Administração (cidadão ou licitante). 

 

A Lei nº 10.520/02, que instituiu o pregão, não disciplinou prazos para apresentação de 

pedidos de esclarecimento e impugnações aos editais. Regra geral, essa disciplina foi fixada 

pelos decretos que disciplinam o pregão em suas formas presencial e eletrônica. 

 

De acordo com a disciplina do art. 12 do Decreto nº 3.555/00, que regulamenta a forma 

presencial do pregão no âmbito da Administração Pública federal, “até dois dias úteis antes da 

data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão” (Grifamos). Nota-se ser idêntico o prazo 

para solicitar esclarecimentos e impugnar o edital, bem como não haver distinção de prazos em 

função do status de quem exerce essas manifestações. 

 

Desta forma, perante a lei, o pedido de impugnação está dentro do período vigente para 

impugnação. Como a lei e seus decretos estão juridicamente acima do edital, tal pedido é 

passível de ser aceito pela Administração. 

 

II - DAS IRREGULARIDADE CONSTANTES NO EDITAL 

 

1- DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Segundo o edital, a exigência para comprovar a qualificação técnica para participar do 

certame deve ser feita através de atestado ou declaração: 

 

a) comprovação de aptidão/qualidade na prestação dos serviços, 

em nome da licitante, para desempenho de atividade pertinente e 

compatível, através de atestado ou declaração de capacidade 

técnica, emitido por órgão da administração pública ou Entidade 



 

privada, devendo conter, a identificação do contratante e do 

contratado, o tipo ou natureza dos serviços, o período de execução 

e a descrição dos serviços executados. 

 

Tendo em vista que a licitação é um Pregão Presencial no valor de R$ 2.562.360,00, tal 

comprovação deveria ser feita de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho Regional 

de Engenharia de modo a selecionar uma empresa competente e evitar licitante aventureiras 

que possam não cumprir o contrato.  

 

A CAT (A Certidão de Acervo Técnico) é o único documento emitido pelo CREA que 

comprova a experiência do profissional. Por isto, para as licitações, o documento que deve ser 

cobrado é ele e não somente atestados.  Os arts. 47 e 49 da Resolução nº 1.025 do CONFEA 

dispõem nesse sentido: 

 

Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades 

desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com 

suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de 

responsabilidade técnica. 

 

Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que 

certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do 

Crea a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades 

consignadas no acervo técnico do profissional. 

 

No mesmo sentido o CREA-SC explica que a CAT é o instrumento que identifica a 

experiência do profissional: 

 

A CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as 

obras ou serviços técnicos registrados no CREA-SC e que 

constituem o acervo técnico do profissional, sendo este o acervo 

técnico o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua 



 

vida profissional, compatíveis com suas competências e 

registradas no CREA-SC por meio de Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART. 

 

Para a sociedade, a CAT identifica a experiência do profissional em sua área de atuação, 

comprovando a regularidade do registro da atividade técnica no CREA-SC.  

 

No site do CONFEA é possível extrair-se a mesma finalidade para a CAT: 

 

O profissional pode requerer sua CAT no Crea para fazer prova da 

sua capacidade técnico-profissional, com base nas atividades 

desenvolvidas e registradas em ARTs. 

 

Ou seja, exigir somente um atestado para comprovação de capacidade técnica não é um 

meio legal para garantir  que o liciante tenha qualificação para executar a obra em questão. 

 

2- DA OBRIGATORIEDADE DA VISITA TÉCNICA 

 

O edital prevê que a visita técnica é obrigatória: 

 

15.3. A visita técnica é obrigatória e tem caráter eliminatório caso 

não seja entregue junto com os documentos de Habilitação 

(Envelope 2). 

 

Sobre visitas técnicas antes da licitação ocorrer, veja-se trecho extraído do Acordão 

n°906/2012 – Plenário, no qual o Tribunal expediu as seguintes determinações ao ente licitante: 

 

“Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios 

cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local 

das obras quando, por sua limitação de tempo e em face da 

complexidade e extensão do objeto licitado, pouco acrescente 



 

acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, 

de maneira a preservar o que preconiza o art. 3a caput, e § 1o, 

inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente a declaração do licitante 

de que conhece as condições locais para a execução do objeto”. 

 

Portanto, pode a Administração optar apenas em exigir declaração do licitante de 

reconhecimento do local nos moldes aludidos. Essa prática é comum em licitações para 

execução de energia solar fotovoltaica. 

 

Importante verificar ainda, que foram fornecidos todos as simulações, projetos elétricos 

e levantamentos da localização da implantação da usina no terreno e nas edificações pela 

empresa IlumiON Soluções em Engenharia Elétrica. Ou seja, a equipe responsável pelo projeto 

já vistoriou o local e fez as normativas para a instalação. Desta forma, não faz sentido exigir a 

visita ao local de obra. 

 

Ainda, exigir a visita ao local de obra restringe a participação de licitantes que não são 

da região do local do Edital em questão, ferindo os princípios de igualdade e da competitividade 

válidos no inc. XXI do art. 37 da Constituição da República, de tratar isonomicamente todos os 

que afluírem ao certame como também o de ensejar oportunidade de disputa-lo a quaisquer 

interessados a participar. 

 

O princípio da isonomia se associa ao princípio da competitividade, voltado à seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, e que determina que os 

procedimentos licitatórios devem ser estruturados e conduzidos visando à atração do maior 

número possível de interessados. Afinal, quanto mais propostas houver, maior a competitividade 

instalada e, por consequência, maior a chance de seleção de uma proposta satisfatória. 

 

Ou seja, tal exigência restringe a participação de licitantes interessados, que possam 

eventualmente oferecer o melhor produto em consonância com os princípios da eficiência e 

economicidade. Também, como já mencionado, a equipe que elaborou o projeto já fez as 



 

vistorias necessárias e a própria prefeitura disponibilizou esses documentos para confecção da 

proposta para execução. 

 

3- DA PROTOCOLAÇÃO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO PRESENCIALMENTE NO 

SETOR DE PROTOCOLOS 

 

16.3. Impugnações referentes a este edital deverão ser 

presencialmente, no Setor de Protocolos, durante o horário de 

expediente da Prefeitura, com antecedência mínima de 2 (dois) 

dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes. 

 

A previsão em edital que exija protocolo de tais documentos somente na forma física 

(presencial) macula o direito à ampla defesa e ao contraditório, restringindo demasiadamente a 

possibilidade de participação de possíveis interessados no certame, principalmente daquelas 

pessoas que estão fisicamente distantes. 

 

Esse tipo de irregularidade prejudica os licitantes em seu direito de petição, previsto no 

art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal: 

 

Art. 5º (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente 

do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder; 

E, por conseguinte, viola a competitividade licitatória, disposta no 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n. 8.666/93 (art. 9º, I, a, da Lei 14.133/2021), 

sendo vedado ao agente público admitir, prever, incluir ou tolerar, 

nos atos que praticar, situações que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo do processo licitatório. 

 

Em recente acórdão, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) assim 

deliberou: 



 

 

É irregular a exigência editalícia de protocolo físico dos recursos 

administrativos, diretamente na sede da Prefeitura Municipal, 

tendo em vista que a ausência no edital da possibilidade de 

entrega por fac-símile ou por meio eletrônico prejudica os licitantes 

em seu direito de petição e, por conseguinte, viola a 

competitividade licitatória. (TCE-MG - Processo 1047986/2021 – 

Denúncia) 

 

Nesse mesmo sentido, O TCE-MG deliberou, no julgamento da Denúncia n. 

1054231/2020, que a previsão de que os documentos sejam protocolizados diretamente na sede 

do órgão pode prejudicar o caráter competitivo da licitação: 

 

"A previsão editalícia de impugnação ao instrumento convocatório 

apenas pela via presencial pode ser considerada óbice à 

competitividade, além de restringir o direito ao contraditório e à 

ampla defesa dos interessados em participarem do procedimento 

licitatório, razão pela qual deve ser garantida a possibilidade de 

insurgência por outras vias, entre as quais se inclui o meio 

eletrônico." 

 

Restrições como essa não encontra amparo na Lei nº 8.666/93 - muito menos na Lei 

14.133/2021 - e deve ser evitada pelos órgãos licitantes, pois se trata de excesso de formalismo 

não mais aceitável, sendo que o adequado seria a previsão de recebimento de mencionados 

documentos da forma mais ampla possível, sem excluir, sobretudo, o meio eletrônico, 

amplamente utilizado nos certames atuais. 

 

Não é admissível, na atualidade, que a Administração Pública rejeite a possibilidade de 

utilização dos modernos meios de comunicação para apresentação de recursos administrativos, 

impugnações ou pedidos de esclarecimentos. 

 



 

Os procedimentos licitatórios devem primar pela estrita observância dos princípios que 

lhe são correlatos, notadamente os da universalidade e da isonomia. Assim, devem ser 

rechaçados quaisquer requisitos e exigências que venham a restringir a ampla competitividade, 

consubstanciando-se tal prática em um excesso de formalismo não mais aceitável. 

 

 

4- DO ERRO DE DATAS 

 

A licitação também solicita que a Prefeitura ateste em documento que a licitante tomou 

conhecimento de todas as condições do local no prazo de até 03 (três) dias anteriores à data 

da licitação e marca a data de 05 de dezembro de 2022 como limite máximo. Porém a licitação 

tem data marcada para o dia 28 e devido a isso, a data está errada: 

 

b) declaração de que tomou conhecimento do Edital e seus 

anexos, da minuta de contrato, de todas as condições locais para 

o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, devendo 

estar atestada pela Prefeitura Municipal no prazo de até 03(três) 

dias anteriores à data da licitação, ou seja, até 05 de dezembro de 

2022. 

 

Ainda, como todos os demais protocolos, deve ser ralizado na Prefeitura presencialmente. 

Novamente fere o direito de licitantes de outras localidades participarem do certame. 

 

  

 

5- DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Juntamente com a declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, a Administração requer que o contador emita Certidão de Regularidade 

Profissional do contador no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (grifo 

nosso): 



 

 

3.6. A empresa que pretende utilizar os benefícios previstos nos 

art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 

e suas alterações, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3 deste 

edital, deverá apresentar, no momento do credenciamento, 

declaração(conforme modelo do Anexo VII), firmada por contador 

e representante, de que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte e que está excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123, 

de 14 de dezembro de 2006. A declaração deverá estar 

acompanhada de Certidão emitida pela Junta Comercial da sede 

da licitante, de que se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

Obs.: A declaração assinada pelo contador, esta deverá estar 

acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional do 

contador signatário em vigor, emitida pelo site 

http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm. 

 

Acontece que tal ato também restringe o número de licitantes uma vez que os licitante 

que não possuem seu contador no Rio Grande do Sul não conseguem emitir tal documento. 

 

Observa-se que esta cláusula está restringindo o caráter competitivo da licitação que é 

proibido por lei, de acordo com o inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8666/93. Vejamos: 

 

§ 1 o É vedado aos agentes públicos: 

 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 



 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato;  

 

 

III – REQUERIMENTO 

 

Diante do exposto acima, o Edital está claramente direcionado para as empresas da 

região uma vez que 4 dos 5 pontos listados acima privilegiam licitantes localizados próximos da 

Administração. 

 

 

Desta forma, a empresa requer: 

 

a) Que o Edital seja revisado e que os pontos citados acima sejam corrigidos; 

b) Caso a solicitação não seja analisada, a empresa relatará tais acontecimentos ao 

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. 

 

 

Nestes termos, 

 

Pede-se deferimento. 

 

São Bento do Sul, 26 de dezembro de 2022 
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