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IILLUUSSTTRRÍÍSSSSIIMMOO  SSEENNHHOORR  PPRREEGGOOEEIIRROO  DDOO  TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  GGOOIIÁÁSS..  

  

  

  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  004466//22001199  

PPRROOCCEESSSSOO  PPRROOAADD  NNºº  220011990044000000116677337711  

LLIICCIITTAAÇÇÕÕEE  --EE  IIDD  778866992255  

TTIIPPOO  MMEENNOORR  PPRREEÇÇOO    

  

 

 

FORTT DO BRASIL LTDA., empresa com sede na Rua Serra de Botucatu, nº 

1195, Tatuapé, São Paulo – SP, CNPJ nº 05.138.913/0001-92, Inscrição Estadual nº 116.409.925.110, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar PPEEDDIIDDOO  DDEE  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÃÃOO  AAOO  EEDDIITTAALL  DDEE  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  004466//22001199, nos termos que abaixo aduna: 

 

Versa, o presente processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico 

do tipo menor para aquisição do seguinte objeto: 

 

“ 1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de aparelhos telefônicos, licenças de software e 

headset visando a expansão do serviço de telefonia VoIP, com a finalidade de modernização da 

infraestrutura de telefonia nas unidades administrativas e judiciais instaladas nos edifícios do Fóruns 

Criminal Desembargador Fenelon Teodoro Reis e Cível Heitor Moraes Fleury, ambos da Comarca de 

Goiânia e Fórum Dr. João Barbosa das Neves da Comarca de Anápolis”.  

 

Pois bem. Passando a analisar mencionado edital, já que esta Impugnante possui interesse em participar 

do certame, posto entender reunir condições de participar e vencer a licitação, observou-se que alguns 

itens devem ser corrigidos, objetivando prestigiar os princípios da legalidade, do interesse público, da 

impessoalidade, da competitividade, dentre outros. 

 

                                           O primeiro ponto a impugnar refere-se ao item 7.2 “e” do Edital em 

comento, na qual exige “Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
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público ou privado que comprove que executou ou está executando, a contento, serviços de suporte 

técnico, manutenção corretiva e atualização de software de solução de telefonia IP Avaya Aura, para no 

mínimo 1000 usuários de ramal IP AVAYA, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o endereço, o 

telefone dos atestadores, ou qualquer outra forma de que o TJ-GO possa valer-se para manter contato 

com os declarantes”. 

 
Observa-se do item retro citado que a empresa interessada em 

participar do certame deverá apresentar atestado de capacidade técnica de serviços de suporte técnico, 

manutenção corretiva e atualização de software de solução de telefonia IP Avaya Aura, para no mínimo 

1000 usuários de ramal IP AVAYA, exigência esta que fere de morte o artigo 30, § 1º e 5º, I, da Lei nº 

8.666/93. 

 

Com efeito. Dispõe mencionada norma que a comprovação da 

qualificação técnica do interessado poderá ser feita por meio de atestado de capacitação técnica, sendo 

proibido, porém, exigir quantidades mínimas ou prazos máximos com o objeto da licitação. Confira. 

 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
(...) 
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações 
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as 
exigências a:  
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos; 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de 
época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação - destaque e grifo nosso 

 

Dessa forma, resta flagrante a nulidade do Edital nº 046/2019, devendo, 

neste ponto, ser o instrumento convocatório reformulado para o fim de desconsiderar tal exigência. 

 

O mesmo se diga em relação ao item 7.2.3.”e” do Edital ora impugnado, no qual exige “A licitante deverá 

apresentar na data da licitação, declaração datada e assinada por seu representante legal, de que possui 

no mínimo 01 (um) colaborador com nível superior completo e certificado para implementação da 
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Solução de Telefonia IP Avaya Aura”,  os  quais também devem ser alterados, já que fere também a Lei 

8666/93, Art. 30, § 1º e 5º, conforme menciona acima.  

 

Ademais, se faz necessário salientar que a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05 nada especificam 

sobre a qualificação técnica em relação a quantidades e prazos, situação está que faz incidir o disposto na 

Lei nº 8.666/93, artigo acima citado. 

 

Demais disso, verifica-se que os itens em questão estão a direcionar o certame para determinada 

empresa ou, então, limitar o número de participantes, situações estas que ferem o princípio da 

competitividade, impessoalidade, dentre outros. 

 

Conforme redação do inciso § 1, artigo 3º da Lei 8666/93 é vedada aos agentes públicos, “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. ” 

 

Tal determinação visa impedir a inclusão, em edital de convocação de licitantes, cláusula desnecessária ou 

inadequada cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas sim beneficiar 

alguns particulares. 

 

Isto porque, não é necessário que o técnico tenha atestado de capacidade técnica de serviços de suporte 

técnico, manutenção corretiva e atualização de software de solução de telefonia IP Avaya Aura, para no 

mínimo 1000 usuários de ramal IP AVAYA e declaração de que possui no mínimo 01 (um) colaborador 

com nível superior completo e certificado para implementação da Solução de Telefonia IP Avaya Aura.  

 

Ante o exposto, respeitosamente requer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seja recebida e 

reconhecida a presente impugnação, para o fim de corrigir o Edital nº 046/2019 nos itens acima 

impugnados, como forma da mais lídima Justiça! 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 
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São Paulo, 18 de Outubro de 2019 
 
 
 
 
 
___________________________  
Fortt do Brasil Ltda 
Caio Augusto Paz de Tella 
Sócio – Diretor  
RG: 25.439.624-0 – SSP  
CPF: 191.280.078-08 
Tel.: 11 2134-0102 
Cel.: 11 98244-6616 
E-mail: caio@fortt.com.br 
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Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

Processo nº : 201904000167371

Referência : Pregão Eletrônico nº 046/2019

Objeto : Aquisição de 1400 aparelhos telefônicos, licenças de software e headset

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se da análise da impugnação interposta pela empresa FORTT DO BRASIL LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº 05.138.913/0001-92, ao Edital nº 046/2019, na modalidade Pregão

Eletrônico,  Do  Tipo  Menor  Preço,  tendo  por  finalidade  a  aquisição  de  1400  aparelhos

telefônicos, licenças de software e headset, face às possíveis irregularidades presentes no ato

convocatório.

DAS RAZÕES

Seguem, de forma sucinta, as razões.

Alega a Impugnante que o instrumento convocatório traz exigências que são restritivas,

capazes de inibir a competição.

Tais  exigências  encontram-se  no  item  7.2  “e”  (mencionado  equivocadamente  pela

impugnante), do edital no qual exige-se que a empresa apresente “Atestado de Capacidade

Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que executou

ou  está  executando,  a  contento,  serviços  de  suporte  técnico,  manutenção  corretiva  e

atualização de software de solução de telefonia IP Avaya Aura, para no mínimo 1000 usuários
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de ramal IP AVAYA, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o endereço, o telefone dos

atestadores, ou qualquer outra forma de que o TJ-GO possa valer-se para manter contato com

os declarantes”. 

Alega que tal exigência fere de morte o artigo 30, § 1º e 5º, I, da Lei nº 8.666/93 que

dispõe que a comprovação da qualificação técnica do interessado poderá ser feita por meio de

atestado de capacitação técnica, sendo proibido, porém, exigir quantidades mínimas ou prazos

máximos com o objeto da licitação.

Alega ainda que o item 7.2.3.”e” (também mencionado equivocadamente) do Edital ora

impugnado, no qual exige-se que a licitante deverá apresentar na data da licitação, declaração

datada e assinada por seu representante legal, de que possui no mínimo 01 (um) colaborador

com nível  superior  completo e certificado para implementação da Solução de Telefonia IP

Avaya Aura”, fere também a Lei 8666/93, Art. 30, § 1º e 5º.

Salienta ainda que a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05 nada especificam sobre a

qualificação técnica em relação a quantidades e prazos, situação esta que faz incidir o disposto

na Lei nº 8.666/93.

 Aduz que os itens em questão estão a direcionar o certame para determinada empresa

ou,  então,  limitar  o  número  de  participantes,  situações  estas  que  ferem  o  princípio  da

competitividade e impessoalidade, dentre outros, citando a vedação constante  do inciso I, § 1º,

artigo 3º da Lei 8666/93.

Afirma  que  tal  determinação  visa  impedir  a  inclusão,  em  edital  de  convocação  de

licitantes, cláusula desnecessária ou inadequada cuja previsão seja orientada não a selecionar

a  proposta  mais  vantajosa,  mas  sim  beneficiar  alguns  particulares.  Isto  porque,  não  é

necessário que o técnico tenha o atestado de capacidade técnica ora exigido.

Ao  final  requer  seja  recebida  e  reconhecida  a  presente  impugnação,  para  o  fim de
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corrigir o Edital nº 046/2019 nos itens acima impugnados, como forma da mais lídima Justiça. 

DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após apreciar as razões apresentadas, tem-se que são pertinentes as alegações da

impugnante.

Extrai-se da Lei 8.666/93 que:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(…)

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no

caso  das  licitações  pertinentes  a obras  e  serviços,  será  feita  por  atestados

fornecidos  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado  , devidamente

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou

outro  devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  detentor  de  atestado  de

responsabilidade  técnica  por  execução  de  obra  ou  serviço  de  características

semelhantes,  limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou

prazos máximos;

(...)

§  5o É  vedada  a  exigência  de  comprovação  de  atividade  ou  de  aptidão  com

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer

outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. (grifei)

Resta  claro  não  existir,  na  Lei  Geral  de  Licitações,  amparo  para  a  exigência  de

comprovação de, no mínimo, 1000 usuários, estabelecida no item 52.3 “a”, e  de possuir no

mínimo 01 (um) colaborador com nível superior completo e certificado para implementação da

Solução de Telefonia IP Avaya Aura”, conforme item 52.3 “c” do edital. A relação de documentos

passíveis  de  serem  exigidos  nos  procedimentos  licitatórios  é  taxativa.  Tais  exigências

extrapolam os limites da Lei.
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Cabe ressaltar que as exigências de qualificação técnica são pertinentes às licitações

para contratação de execução de obra ou serviços. O que não corresponde ao objeto do edital

em comento, que se trata de aquisição de aparelhos telefônicos e licenças de software cujos

suporte e garantia estão atrelados ao produto. Portanto não há que se falar em comprovação

de capacidade técnico-profissional, mas tão somente em capacidade técnica da empresa de

fornecimento dos produtos, incluindo suporte e garantia, de forma satisfatória.

CONCLUSÃO

Conhece a Pregoeira das impugnações apresentadas por considerá-las tempestivas e

pelas razões retromencionadas decide pela republicação do edital, eivado das ilegalidades.

Goiânia, 21 de outubro de 2019.

Elma Guimarães

Pregoeira
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