
 

 
 

 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE – CISAMUSEP 

 

A/C Sr. (a) PREGOEIRO (A) 

 

endereço eletrônico licitacao@cisamusep.org.br  

 

Ref.: Edital de Pregão n. 29/2021 

 

 

    INTELTESLA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. do M.F. sob o n. 

39.879.920/0001-67, telefone celular n. 44-99898-0317, endereço eletrônico 

contato@inteltesla.com, com sede na Rua Califórnia, n. 29, casa B, Jardim Los 

Angeles, Maringá – PR, através de seu proprietário GABRIEL GRESKIV DE ARRUDA 

VENCI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 

13.416.478-6, inscrito no C.P.F do M.F. sob o n. 088.515.099-64, vem, mui 

respeitosamente, à douta presença de Vossa Senhoria IMPUGNAR O EDITAL DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO/PREGÃO em referência, conforme o que se segue. 

 

     

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

    O item 4.4 do Edital1 autoriza, qualquer interessado, a 

até três dias úteis antes da data fixada para recebimento e abertura das propostas, 

impugnar o ato convocatório do Pregão, através do endereço eletrônico 

licitacao@cisamusetp.org.br. 

 

    Como o certame está previsto para o dia 13.12.2021, 

segunda-feira, e como a impugnação está sendo protocolizada nessa data, e enviado 

por email antes das 18h, temos que a presente manifestação é tempestiva, podendo 

ser conhecida e, ao final, provida.  

 

É o que desde logo se pede. 
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II – DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

    

II.1 – DA NÃO OBRIGATORIEDADE  QUANTO À 

LICITANTE INTEGRAR A RBC REDE BRASILEIRA 

DE CALIBRAÇÃO, APRESENTAR O NÚMERO DO CRL 

JUNTO À CGCRE/INMETRO E O ESCOPO DE 

ACREDITAÇÃO COMO DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 A imposição acima, prevista no item 11.4.3.42, para 

a chamada regularidade técnica, atingiu frontalmente os princípios da 

competitividade, pessoalidade e isonomia, restringindo a participação de demais 

empresas idôneas para o certame. 

 

 A Lei n. 8.666/93, em seu art. 3º, I, expressamente 

determina o que é vedado ao agente público: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 2010)     (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) 

§ 1º 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, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da 

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, 

de 2010) 
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    Se a Administração possui discricionariedade para 

estabelecer exigências em razão da sua necessidade concreta, por outro lado, o 

licitante deve alertá-la de que o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal 

dispõe que as exigências devem se limitar àquelas "indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações". 

     

    É preciso apurar a pertinência da exigência em face da 

segurança da contratação, analisando se existem outras licitações similares sem 

aquela exigência e se o empresário possui informações adicionais para demonstrar à 

Administração que é possível cumprir com as obrigações do contrato sem a restrição 

imposta, eis que: 

 

a uma. restringem, limitam, a quantidade de licitantes que, apesar de não serem 

acreditados junto à Rede Brasileira de Calibração - RBC, seus padrões são 

rastreáveis, ou seja, foram calibrados pelo INMETRO; 

 

e a dois. inabilita de plano empresa idônea e que pode apresentar a proposta mais 

vantajosa e apta a contratar com a Administração Pública, mas que fica impedida por 

não ser acreditada à RBC, lembrando que  tal acreditação não é algo obrigatório por 

lei, e sim faculdade da empresa em se afiliar à RBC ou não. 

 

 A obrigatoriedade imposta, portanto, fere, letalmente, 

a competitividade do certame. 

 

 A respeito, HELY LOPES MEIRELLES já prelecionava 

que: 

“O princípio do procedimento formal, todavia, não 

significa que a Administração deva ser “formalista” a 

ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à 

licitação, como também não quer dizer que se deva 

anular o procedimento ou o julgamento, ou inabilitar 

licitantes, ou desclassificar propostas diante de 

simples omissões ou irregularidades na documentação 

ou na proposta, desde que tais omissões ou 

irregularidades sejam irrelevantes e não causem 

prejuízos à Administração ou aos concorrentes. A 

regra é a dominante nos processos judiciais: não se 

decreta nulidade onde não houve dano para qualquer 

das partes.”  



 

 
 

 

(Licitação e contrato administrativo. 10 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1991, p.24). 

 

Um laboratório pode ser chamado de RBC, ou 

acreditado, após receber o reconhecimento do INMETRO. Esse reconhecimento é 

sobre os métodos e procedimentos adotados pelo laboratório, e garante a sua 

eficácia e a rastreabilidade das medições. A verificação do trabalho e a acreditação 

do laboratório ocorre por meio de auditorias periódicas realizadas pela CGCRE 

(Coordenação Geral de Acreditação). 
 

Porém, ao contrário dos laboratórios acreditados, os 

laboratórios rastreados, tais como a Impetrante, têm seus métodos desenvolvidos 

internamente e não passam pelas auditorias e avaliações do INMETRO. Dessa forma, 

não fazem parte da Rede Brasileira de Calibração. 

 

Entretanto, repetimos, os padrões utilizados por 

empresas não acreditadas à RBC são iguais aos usados por essas, e são padrões que 

foram calibrados pelo INMETRO. 

 

As calibrações rastreadas não possuem o selo de 

acreditação e precisam fechar a cadeia de rastreabilidade de medição  até seus 

padrões. Isso quer dizer que os laboratórios rastreados precisam disponibilizar 

evidências aos clientes para comprovar a rastreabilidade das calibrações à RBC.  

 

 

Um bom exemplo disso são os certificados dos 

padrões que devem ser disponibilizados aos clientes, evidenciando dessa forma 

a rastreabilidade de medição. Ora, se a rastreabilidade da medição pode ser feita 

mediante certificados, qual a necessidade de ser ou não acreditada RBC? 

 

E, de se lembrar, que o Edital ora combatido prevê, 

expressamente, a emissão de certificados de calibração por parte da licitante 

vencedora, seja por meio eletrônico seja por meio físico. 

 

O mais importante é entender que não significa que um 

laboratório rastreado realize serviços de má qualidade. A diferença é que seu 

processo não é reconhecido, avaliado ou acompanhado pelo INMETRO. Isso pode ser 

compensado com a realização de serviços com responsabilidade, qualidade, de 

maneira eficaz e honesta, tal como a Impetrante se dispõe a fazer. 



 

 
 

 

A Administração Pública possui mecanismos para punir 

severamente a má prestadora de serviços. Aquela empresa que não for apta à 

prestação de serviços condizentes com as necessidades da Administração, que 

foram previamente colocadas em certame licitatório, certamente sofrerá as 

consequências pela sua incapacidade técnica. 

 

Mas não é esse o caso da Impetrante, que pretende bem 

servir à Administração mas que encontra-se obstado por não ser acreditada RBC. 

 

Em relação à acreditação, a própria ANVISA, ao 

responder a protocolo n. 2019225507 da Impugnante – email anexo, entendeu o 

seguinte:  

 

 
     

    Ou seja, nesse caso específico, calibração de 

equipamentos farmacêuticos, a própria ANVISA concluiu que NÃO HÁ 

OBRIGATORIEDADE DE CALIBRAÇÃO PELO INMETRO, estando apta aos 

serviços de calibração também as empresas que não sejam acreditadas 

RBC/INMETRO. 

 

    Como o Edital ora combatido igualmente exige que os 

padrões utilizados nas calibrações sejam rastreáveis, qual a obrigatoriedade de 

calibração por empresa acreditada junto à RBC? Nenhuma. 

 

    Ao se exigir que somente empresas acreditadas 

RBC/INMETRO participem do certame, essa Administração estará restringindo e 

direcionando o certame para um número restrito, limitado, de participantes, o que 

encontra óbice em nosso ordenamento jurídico, passível de correção mediante o 

remédio adequado: Mandado de Segurança. 



 

 
 

 

    Afinal, o próprio INMETRO oficialmente se posiciona no 

sentido de que a acreditação é só um degrau a mais na rastreabilidade, mas que todos 

chegam a um mesmo ponto. O que importa é que a calibração seja rastreável e os 

padrões conhecidos e acreditados. 

 

Logo, a referida exigência ultrapassa os parâmetros 

legais previstos no art. 3º, I, da Lei 8.666/93, que veda à Administração Pública 

incluir no edital condições que frustrem o caráter competitivo do certame e, por 

conseqüência, a busca da proposta mais vantajosa, além de ferir o princípio 

constitucional da isonomia (art.37,XXI),  também previsto na Lei 8.666/93. 

 

 Dessa forma, deve o Edital ser refeito, nos termos 

acima expostos, excluindo-se as obrigatoriedades previstas no ANEXO II, item 4, 

permitindo-se a participação das licitantes com padrões rastreáveis de acordo com 

a RBC. É o que pede. 

 

II.2 -  DA REGULARIDADE TÉCNICA – 

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA COMPROVANDO EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO EM 

EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA 

 

O Edital referente ao Pregão Eletrônico n. 29/2021 

dessa Administração está exigindo atestado de capacidade técnica comprovando 

execução de serviços de calibração e medição prévia ou atual em equipamentos de 

fonoaudiologia. 

 

A  irresignação da Impugnante quanto ao Edital em 

epígrafe se dá em razão dessa exigência. Primeiramente, de se considerar que se ela 

está participando do certame é porque ela tem condições para atender a 

Administração. 

 

Nesse prisma, a exigência de atestado de capacidade 

técnica especificamente de aparelhos/equipamentos de fonoaudiologia restringe a 

competitividade do certame, violando o art. 37, XXI, da Constituição Federal de 

1988, o qual estabelece que, nos processos de licitação pública, somente serão 

admitidas as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações que serão contratadas, bastando, portanto, 

a apresentação dos atestados. 



 

 
 

 

De toda forma, a Impugnante possui, sim, atestados de 

capacidade técnica em equipamentos médico hospitalares e odontológicos. Ora, 

perguntamos, qual a dificuldade para um engenheiro eletricista ou um engenheiro 

mecânico trabalhar com equipamentos de fonoaudiologia? 

 

Quem pode o mais, pode o menos. Auto claves, 

equipamentos médico hospitalares são muito mais complexos que tais aparelhos, ora 

objeto da presente licitação. 

 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp 

466.286/SP, da relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO NORONHA (2ª Turma), assim 

decidiu = DJ de 20/10/2003: 

 

à melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, § 1º, inc. I (parte final) da 

Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de 

exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos quando, vinculadas ao 

objeto do contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis. 

 

Qual a dificuldade de um engenheiro eletricista com 

competência técnica e profissional na área médico hospitalar, por exemplo, possa 

assinar laudos de equipamentos de fonoaudiologia?  

 

    Dificuldade alguma existe, portanto. 

 

É ilegal que se exija a comprovação de capacidade 

técnico-operacional da empresa licitante por meio de apresentação de atestados de 

comprovação de experiência anterior, exatamente o que pretende a Licitante.  

 

Logo, a capacidade técnica da Licitante e Impugnante, 

através das ARTs juntadas, aliadas ao que ela se dispõe a fazer enquanto empresa, 

comprovam, mais do que satisfatoriamente, as suas condições técnicas para não só 

participar do certame mas apresentar a melhor proposta e trabalhar para a 

Administração. 

 

A Impugnante possui qualificação técnico-profissional, 

que diz respeito a comprovação pela licitante de que dispõe, para a execução da obra 

ou serviço, de profissional especializado e com experiência anterior comprovada em 

objetos de características assemelhadas ao do que está sendo licitado; possui 

também  a qualificação técnico-operacional, a qual se refere à capacidade da pessoa  



 

 
 

 

jurídica em desempenhar o objeto, demonstrando possuir aparelhagem, pessoal e 

demais elementos materiais para a execução da obra ou serviço. 

 

Nada poderia obstar a sua participação, portanto, no 

presente certame. A exigência de quantitativo mínimo em relação à referida 

capacitação técnico-profissional, à uma interpretação literal do art. 30, § 1º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/1993 leva à conclusão de ser vedada tal prática. 

 

II.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - DA 

IMPUGNAÇÃO QUANTO À NÃO EXIGÊNCIA DE 

LAUDOS ASSINADOS POR ENGENHEIROS 

RESPONSÁVEIS 

 

O Edital referente ao Pregão Eletrônico n. 29/2021 

dessa Administração não previu a devida qualificação técnica, habilitação técnica 

para as empresas participantes do certame. 

 

O fato do Edital não prever habilitação técnica é 

irregularidade insanável, ao menos sob a ótica da Lei n. 8.666/93, em seu art. 30, 

bem como sob a ótica da Lei n. 5.194/66, como adiante demonstraremos. 

 

    Afinal, todos os laudos referentes às manutenções 

devem ser feitos por intermédio de um engenheiro. Isso, inclusive, foi resposta do 

CREA-PR em consulta via email durante uma certa ocasião, vejamos: 

 

CREA-PR Responde 

CREA - PR (faleconosco@creapr.org.br) 

  

Adicionar aos contatos 

 

15/05/2014 

 

Para: spfigueroa@hotmail.com 

 

https://bay176.mail.live.com/ol/
https://bay176.mail.live.com/ol/


 

 
 

 

Atenção! Este e-mail não deve ser respondido. 

 

Bom dia Sr(a). SERGIO PAVESI FIGUEROA  

 

Em atenção ao protocolo nº 2014/150432, informamos que considerando os 

princípios que regem o direito administrativo o CREA PR não pode fazer  

indicações profissionais. 
 

Ressaltamos entretanto, que no âmbito da legislação que rege o exercício 

profissional os Engenheiros possuem atribuição para emissão de laudos em 

relação a sua modalidade (civil, elétrica, mecânica, agronomia) 

 

Sob essa ótica, a emissão de laudos de aparelhos na área 
elétrica devem ser feitos por profissional com atribuições 
da Engenharia Elétrica; aparelhos parte mecânicos, parte 
elétricos/eletrônicos necessitam também de Engenheiro 
Mecânico ou outro com atribuições compatíveis. 
 
Em geral tecnólogos e técnicos não possuem atribuição 
para emissão de laudos. 
 
A Lei n. 5.194/66 rege o exercício profissional e as regulamentações podem ser 

acessadas no website do CONFEA http://www.confea.org.br 

 

Uma boa fonte de pesquisa de profissionais são as entidades de classe 

(Associações de Engenheiros) 

 

Atenciosamente, 

 

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIAS 

 

A presente resposta visa unicamente a responder os questionamentos ora 

trazidos, não servindo para embasamento a quesitos fora do assunto 

apresentado neste protocolo. 

A Central de Informações está preparada para fornecer quaisquer 

esclarecimentos. Contate-a pelo 

0800 41 0067 ou pelo Fale Conosco no site (www.crea-pr.org.br). 

http://www.confea.org.br/
http://www.crea-pr.org.br/


 

 
 

 

(tamanho da fonte alterado, negritamos e sublinhamos). 

 

    É deveras óbvio que todo documento que for exigido do 

licitante que não se enquadre no rol dos enunciados na Lei de Licitações, traduzir-

se-á em exigência manifestamente ilegal. 

 

    E, a ilegalidade da exigência ocasionará a nulidade do 

Edital, caso a Administração não corrija o erro antes que o certame licitacional siga 

o seu curso. 

     

Porém, não é esse o caso. Aqui, se trata de capacidade 

técnica, requisito imprescindível previsto no art. 30 da Lei de Licitações e que não 

está sendo cumprido pela Licitante. 

 

    Esse é um aspecto da fase de habilitação que merece 

ser lembrado, ou seja, tudo o que diz respeito à linha procedimental de análise da 

documentação apresentada pelos licitantes. 

 

    Os parâmetros de aferição dessa idoneidade hão de vir 

delineados no Edital. Especificamente, deve-se preservar a questão da capacidade 

técnica e financeira da  licitante e provável parceira da Administração Pública. 

 

    As exigências que deverão constar nas normas 

editalícias vêm delimitadas na Lei Nacional das Licitações, n° 8666/93, mais 

especificamente nos arts. 27 a 31. 

 

    Portanto, não goza o administrador público de plena 

liberdade para definir a documentação que melhor lhe aprouver para a comprovação 

de qualificação dos interessados em participar da licitação. 

 

    Tanto isso é verdade, que o legislador utilizou o advérbio 

exclusivamente, quando no art. 27, da Lei n° 8666/93 fez referência à documentação 

a ser exigida do licitante para a sua habilitação nas licitações, o que exprime a 

inarredável ilação de que nada pode ser exigido além do que preceitua a aludida 

Lei, já que esta fixa os limites máximos das exigências a serem adotadas. 

  

Mas não é esse o caso. Aqui, o que se busca, é a 

prevalência da regra prevista no art. 30 da Lei n. 8.666/93, que prima pela 

capacidade técnica do licitante. 



 

 
 

 

   E, uma vez que o Edital foi absolutamente omisso quanto 

à necessidade de as licitantes possuírem em seus quadros funcionais um engenheiro 

eletricista, seja como funcionário, seja como terceirizado, seja como 

sócio/proprietário, deve haver a necessária correção, fazendo prevalecer não só a 

Lei n. 8.666/93 como também a Lei n. 5.194/66. 

 

 Nos autos de Mandado de Segurança n. 0004726-

24.2014, que tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Colombo – PR, houve, 

naquela ocasião, na concessão da medida liminar, profunda sensibilidade daquele r. 

Juízo, brilhantemente representado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito 

CESAR AUGUSTO BOCHNIA, que assim se manifestou: 

 

 “Ainda, há que se ter por norte os fins e as diretrizes 

do processo licitatório, bem como o princípio da 

razoabilidade. Assim, entendo que a 

exclusão do concorrente somente 

deverá ser fundada na falta de 

qualificação técnica ou econômica para 

cumprimento das obrigações 

contratuais...” 
 (nossa fonte aumentada e sublinhamos).    

 

 A necessidade de haver QUALIFICAÇÃO TÉCNICA das 

licitantes para participação nesse processo licitatório é medida que se impõe. 

 

 Assim, não deve a Administração Pública descer a 

detalhes, minúcias e formalismos que venham limitar o número de concorrentes, já 

que seu interesse é escolher dentre o maior número de concorrentes a proposta mais 

vantajosa. 

 

  Mas, e esse foi o maior pecado desse Edital, deve se 

resguardar quanto à qualificação técnica dos participantes, o que não foi o caso. 

 

   Preconiza a Lei n. 8.666/93, em seu artigo 30, qual a 

documentação que deve ser entregue em relação à chamada qualificação técnica: 

 

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



 

 
 

 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

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; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 

§ 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: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

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;  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

(negritamos e sublinhamos). 

 

 Conforme já adiantado, o Edital da licitante não prevê 

qualificação técnica, habilitação técnica do responsável técnico indicado pelas 

empresas participantes do certame. 

 

   É omisso ao extremo. Nada prevê. 

 

   Ressaltamos, portanto, que no âmbito da legislação que 

rege o exercício profissional os Engenheiros possuem atribuição para emissão de 

laudos em relação a sua modalidade (civil, elétrica, mecânica, agronomia). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§1i


 

 
 

    

   Sob essa ótica, a emissão de laudos dos equipamentos 

licitados de fonoaudiologia devem ser feitos por profissional com atribuições da 

Engenharia Eletricista.  

 

   Na grande parte das vezes, tecnólogos e técnicos não 

possuem atribuição para emissão de laudos. 

 

   E, para um profissional ser responsável técnico para os 

equipamentos em questão, o mesmo deverá ser um Engenheiro, conforme normativa 

do CREA-PR.  

 

   Ainda, deve o Edital exigir registro no CREA, 

especificando qual a área de engenharia do responsável técnico da licitante, bem 

como a apresentação das ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ARTs 

desse responsável técnico. 

 

   Afinal, alguém tem quer ser responsável pelos serviços 

de um equipamento tão complexo e que pode provocar tanto danos aos operadores 

quanto à população.  

 

   O fato de o Edital não prever a questão da capacidade 

técnica das licitantes, nem determinar que estas possuam qualificação técnica nem 

profissional habilitado em seu quadro como responsável técnico com qualificação 

necessária para a emissão de laudo técnico, é omissão, é obstáculo que não pode ser 

transposto, posto que o rol do art. 30 da Lei de Licitações é TAXATIVO, eis que não 

abre brechas para que indivíduos sem a qualificação técnica profissional necessária 

sejam aceitos. 

 

   Pensar de outra forma é violar o próprio espírito da Lei! 

     

   E nunca é bom nos esquecermos que a fiscalização da 

exercida atividade relacionada à manutenção dos aparelhos licitados, a 

fiscalização é do CREA. 

 

   Caso o responsável técnico não esteja qualificado, 

incorrerá, evidentemente, no exercício ilegal de profissão mencionado no art. 6º da 

Lei n. 5.194/66, já mencionado anteriormente. 

 

    



 

 
 

   Em que pese o fato de o Edital 

pretender dar condições para todos licitarem com o Poder Público, o fato é que esse 

Poder Público não pode passar por cima das leis e normativas que estão à volta do 

procedimento licitatório. 

 

    

Pensar de outra forma é violar o próprio interesse 

público, fim almejado por todo procedimento licitatório, o qual, aliás, protege-se de 

situação igual a essa  art. 30 da Lei n. 8.666/93. 

 

   Nossa doutrina entende que o rigorismo formal não tem 

mais presença nas licitações, devendo prevalecer sempre o interesse público.  

 

Porém, não é esse o caso. 

 

   Haverá violação ao próprio texto legal da Lei de 

Licitações, art. 30, conforme já demonstrado, caso o Edital não sane tal omissão.  

 

   Haverá violação à Lei n. 5.194/66. Aliás. Violação, não. 

Incidência no art. 6º, “b”  exercício ilegal da profissão por indivíduo não habilitado. 

 

   Se a Administração possui discricionariedade para 

estabelecer exigências em razão da sua necessidade concreta, por outro lado, o 

licitante deve alertá-la de que o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal 

dispõe que as exigências devem se limitar àquelas "indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações". 

 

   É preciso apurar a pertinência da exigência em face da 

segurança da contratação, analisando se existem outras licitações similares sem 

aquela exigência e se o empresário possui informações adicionais para demonstrar à 

Administração que é possível cumprir com as obrigações do contrato sem a restrição 

imposta.  

 

   Não é.  

 

   Assim, deve a Administração Pública se ater ao texto 

legal quando este determina que a documentação referente à qualificação técnica da 

empresa licitante e de seus profissionais deve ser comprovada.  In casu, não está 

sendo. 

 



 

 
 

 

   Nos procedimentos licitatórios, deve a Administração 

Pública preocupar-se com a Capacidade Técnica e econômica das empresas, aquela 

primeira em especial, verificando se a licitante possui em seus quadros o responsável 

técnico necessário para a boa execução dos serviços contratados, tanto sob a ótica 

do Edital quanto das leis que rodeiam o processo de licitação. 

  

Não obstante rigorosamente formal o processo 

licitatório, admite-se a flexibilização exegética das normas legais e editalícias que 

o norteiam, para a cabal satisfação do interesse público que o certame visa tutelar, 

estando jungida esta maleabilidade à ausência de violação ao tratamento isonômico 

a que têm direito os licitantes, e desde que não resulte em prejuízo para a 

Administração. 

 

 Exceto quando houver violação ao rol previsto no art. 

30 da Lei de Licitações, que é taxativo, ou seja, deve ser obedecido, deve ser 

cumprido, sob pena de nulidade do procedimento licitatório.  

 

 Há que se prezar, sempre, em qualquer licitação, pelo 

interesse público da proposta mais vantajosa. Porém, de se levar em conta que a 

capacitação técnica das licitantes é algo imprescindível para a participação no 

certame. 

 

 No caso in examinis, salta aos olhos a omissão do Edital, 

permitindo concluir que o mesmo deixará que empresas sem idoneidade técnica, sem 

aptidão técnica para executar o objeto licitado possam licitar com a Administração 

Pública.  

 

   O responsável técnico da Impugnante possui essa 

capacitação profissional. E as outras licitantes?  Estarão conforme a Lei de 

Licitações?  

  

   Caso o responsável técnico não esteja qualificado, 

incorrerá, evidentemente, no exercício ilegal de profissão mencionado no art. 6º da 

Lei n. 5.194/66, já mencionado anteriormente.  

 

   Pela inclusão da obrigatoriedade de a empresa licitante 

apresentar engenheiro eletricista, seja como sócio, terceirizado e/ou funcionário. 

    

 



 

 
 

 

II.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 

NECESSIDADE DE A EMPRESA APRESENTAR 

FUNCIONÁRIO COM CÓDIGO BRASILEIRO DE 

OCUPAÇOES - CBO DE METRÓLOGO OU TÉCNICO 

TERCEIRIZADO COM CERTIFICADO DE 

QUALIFICAÇÃO O CAPACITANDO COMO TAL 

 

    No mesmo norte do item anterior, a omissão do Edital é 

grande ainda em relação à qualificação técnica dos licitantes ao não prever que o 

serviço deverá ser realizado por técnico devidamente qualificado como tal: 

METRÓLOGO.  

 

    E como se houvesse autorização implícita para que a 

empresa vencedora mandasse “curiosos” para fazerem os serviços de manutenções 

preventivas e corretivas designadas. 

 

    Assim, por motivo de brevidade, aproveitando-se a 

fundamentação do item anterior, no ponto que pertine à qualificação técnica, pela 

inserção da necessidade dos licitantes apresentarem certificados de capacidade 

técnica dos técnicos que irão realizar os serviços – quando terceirizados ou 

proprietários/sócios da empresa vencedora, ou enquanto funcionários com o CBO 

respectivo como metrólogo em sua CTPS.  

 

É o que pede. 

 

É a presente portanto, para que essa Comissão 

Permanente de Licitação conheça da presente Impugnação e, em seu mérito, reforme 

o Edital nos pontos ora atacados. 

 

Maringá – PR, em 08 de dezembro de 2021. 

 

Sérgio Pavesi Figuerôa 

Advogado – OAB/PR 27.919 

(ASSINADO DIGITALMENTE) 
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