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AOS CUIDADOS DO SR(A) PREGOEIRO(A)  

 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2021 

 

Ilustríssimo Sr. (a) Pregoeiro(a), 

 

A Universo da Segurança Comércio e Serviços Eireli ME., inscrita no CNPJ 

08.970.787/000-26, sediada à ST SHC Norte CL Qd. 215 Bloco B sala 104, Asa 

Norte, CEP 70.874-520, Brasília/DF, vem com fulcro no artigo 26 do Decreto 

5.450/2005, respeitosamente à presença de V.S.ª apresentar IMPUGNAÇÃO ao 

pregão supracitado que tem por objeto a “a contratação de serviços contínuos, 

abrangendo insumos e mão de obra, de manutenção preventiva, corretiva e 

suporte técnico nos sistemas e equipamentos que compõem as soluções de 

videomonitoramento (CFTV IP), segurança eletrônica e controle de acesso 

(catracas, cancelas, fechaduras, etc.), para os prédios do Fórum Criminal de 

Goiânia, Fórum Cível de Goiânia, Centro de Distribuição e Complexo do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos”. 

 

EM PRELIMINAR cumpre observar a tempestividade desta impugnação, dado 

que a sessão pública está prevista para 12/07/2021 terá como prazo final para 

impugnação o dia 08/07/2021, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito 

de 3 (três) dias úteis previsto no artigo 41, §2.º da lei 8666/1993 e artigo 18 do 

Decreto Federal n.º 5450/2005. 

 

Claramente manifestamos interesse no certame, dispomos de capacidade 

técnica e know how consideráveis para atender ao objeto, porém há uma 

exigência que obsta nossa participação, inclusive consideramos que além de 

comprometer o caráter competitivo e restringir a ampla participação, o modo 

como está sendo feito o pregão não permitirá que seja alcançado o objeto final. 



 

A RAZÃO PARA IMPUGNAÇÃO e consequentemente para a reforma do edital 

está contida no instrumento e compreende uma especificidade especialmente 

desnecessária.  

O edital pede na letra “p) A empresa deverá apresentar comprovação, na data 

da contratação, de que os profissionais elencados na letra “b”, possuem 

certificação concedida pelo fabricante/desenvolvedores/integradores dos 

softwares de videomonitoramento e pelo fabricante das câmeras, de que estão 

aptos a prestar serviço de manutenção preventiva, corretiva e suporte. ”  

 

O que pode ser interpretado como uma solidariedade de terceiro, além de ser 

completamente desnecessário pois se já existe atestado de capacidade técnica a 

indicação de outro documento contendo exatamente a marca das câmeras 

preexistente pode ser considerado como direcionamento, pois se eu sei que 

não possuo o documento eu não vou participar. 

 

Tal documento é desnecessário para aferir a capacidade técnica da empresa. Já 

estão sendo exigidos diversos documentos que são competentes para esse fim, 

vimos que o acumulo de documentos está estreitando a participação de 

empresas por exemplo como a minha. Minha empresa possui atestados que 

pode suprir com folga todos os documentos solicitados, ocorre que esses 

certificados dados por fabricantes nós não costumamos buscar e vemo-nos 

prejudicados. Não é costume utilizar esses certificados, o correto é usar os 

atestados de capacidade técnica. Isso vai prejudicar várias empresas. 

 

É impossível submeter um engenheiro a um cursinho de certificação de 

câmeras, ele é o chefe de toda área dentro da empresa, possui, esse é um papel 

que os fornecedores dão à revelia para as empresas que compram deles, 

imagina o engenheiro ter que fazer cursinho de todas as marcas do mercado, 

não faz o menor sentido, isso sem dúvida é um pedido par favorecer alguém. 

 

Além de que o Tribunal de Contas da União vem firmando jurisprudência no 

sentido de que se surgir dúvida sobre a capacidade técnica o pregoeiro poderá 

juntamente com a área técnica diligenciar, vejamos: 

 

Acórdão 2.730/2015 – Plenário 

A promoção de diligência em face do atestado de capacidade técnica 

pode ter como finalidade tanto a complementação de informação 

ausente no documento como a confirmação da veracidade dos fatos 

nele descritos. 



 

É importante ressaltar que a diligência pode ser feita junto à empresa 

ou ao emissor do atestado, ficando a cargo da comissão ou do 

pregoeiro decidir qual opção será mais rápida e segura. 

Imagine, por exemplo, que há dúvida quanto à efetiva execução do 

objeto indicado no atestado. Nesse caso, em diligência, a 

administração poderia solicitar ao próprio licitante que apresentasse 

a cópia da nota fiscal relativa aquele fornecimento/serviço referido 

no atestado. 

Não se admite, porém, que o próprio edital exija a apresentação de 

atestados acompanhados das respectivas notas fiscais, visto que 

estes últimos não são documentos de habilitação. Aliás, o TCU tem 

um posicionamento muito firme no sentido de que apenas os 

documentos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei n.º8.666/1993 

podem ser solicitados como requisito de habilitação. 

É ilegal e restringe a competitividade do certame licitatório a 

exigência de documentos de habilitação além daqueles previstos nos 

arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993. 

 

Nesse sentido, 

O artigo 37, inciso XX I, da Constituição Federal, estabelece que somente serão 

permitidas, nos processos licitatórios, exigências de qualificação técnica e 

econômica “indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

Acórdão TCU 768/2007 Plenário 

 

 

 

DOS PEDIDOS: Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO 

julgada procedente, a fim de seja retirado a exigência contida na letra P, 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme se extrai do inciso V do 

artigo 4º da Lei 10.520/2002. Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília-DF, 05 de julho de 2021. 

 

 

Raquel Ferreira Lourenço 

OAB-DF 48985 



 

Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 202104000270145

Referência : Pregão Eletrônico nº 027/2021

Objeto : Registro de Preços para eventual e futura aquisição de veículo automotivos

Assunto      : Impugnação 

DOS FATOS

Trata-se da análise da impugnação interposta pela empresa  A Universo da

Segurança  Comércio  e  Serviços  Eireli  ME  ,  ao  edital  nº  025/2021,  na  modalidade  PREGÃO

ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,  tendo por objeto a contratação de serviços

contínuos, abrangendo insumos e mão de obra, de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico nos

sistemas  e  equipamentos  que  compõem  as  soluções  de  videomonitoramento  (CFTV  IP),  segurança

eletrônica e controle de acesso (catracas, cancelas, fechaduras, etc.), para os prédios do Fórum Criminal

de Goiânia,  Fórum Cível  de Goiânia,  Centro de Distribuição e  Complexo do Tribunal  de Justiça do

Estado  de  Goiás,   conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  Edital  e  seus

anexos”. 

DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente,  verifica-se  que  o  pedido  de  impugnação  ora  intentado

preenche o requisito da tempestividade, nos moldes do art. 41, §2º da Lei nº 8.666/93. 
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DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

Argumenta  em  resumo  em  relação  apresentação  de  Documentação  de

qualificação técnica ser desnecessária a exigência contida no Edital  na letra  “p) A empresa deverá

apresentar comprovação, na data da contratação, de que os profissionais elencados na letra “b”,

possuem  certificação  concedida  pelo  fabricante/desenvolvedores/integradores  dos  softwares  de

videomonitoramento  e  pelo  fabricante  das  câmeras,  de  que  estão  aptos  a  prestar  serviço  de

manutenção preventiva, corretiva e suporte. ”  

 Pondera que “ É impossível submeter um engenheiro a um cursinho de

certificação de câmeras, ele é o chefe de toda área dentro da empresa, possui, esse é um papel que os

fornecedores dão à revelia para as empresas que compram deles,  imagina o engenheiro ter  que fazer

cursinho de todas as marcas do mercado, não faz o menor sentido,  isso sem dúvida é um pedido par

favorecer alguém”. (grifo nosso).

Cita acordão do TCU e  artigo 37, inciso XX I, da Constituição Federal,

dizendo que somente serão permitidas, nos processos licitatórios, exigências de qualificação técnica e

econômica “indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

Ao final, requer-se seja a presente impugnação julgada procedente, a fim de

seja retirado a exigência contida na letra “P”, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme se

extrai do inciso V do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após apreciar  as razões apresentadas tem-se que a  presente impugnação

não merece acolhimento a fim de que seja retirada do Edital exigência  descrito da letra “p” onde prevê
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

que  a empresa vencedora do certame deverá apresentar na data da contratação a certificação concedida

pelo fabricante/desenvolvedores/integradores dos softwares de videomonitoramento e pelo fabricante das

câmeras, pois, como bem consta essa deverá ser comprovada apenas no memento da contração caso seja

vencedora no certame.

Assim,  dado  a  amplitude  do  Pregão  Eletrônico,  não  há  se  falar  em

cerceamento de participação ao certame vez que não impede sua participação à disputa, mas torna-se

uma exigência precípua para sua contratação, cabendo tal obrigatoriedade a qualquer empresa de todos os

Estados da Federação, sendo descabida a  intenção do recorrente de macular o procedimento licitatório ao

afirmar ser direcionado à alguma empresa.

CONCLUSÃO

Portanto, conhece o Pregoeiro da impugnação apresentada por considerá-la

tempestiva e, pelas razões retromencionadas decide pela ratificação da exigência e, conforme o disposto

nas Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e Lei Estadual 17.928/2012, manutenção das datas de realização do

certame.

Goiânia, 06 de julho de 2021

ROGÉRIO CASTRO DE PINA

   PREGOEIRO
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