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Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 9/2021-003 

Processo administrativo Nº 9/2021-003 

 

I. DAS PRELIMINARES: 

Referente IMPUGNAÇÃO ao edital citado acima com objeto de licitação para fornecimento de 

itens de informática tais como: nobreak, roteador, impressora e notebooks para atendimento 

a demanda do fundo municipal de saúde do município de Itupiranga/PA. 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

A empresa impugnante contesta especificamente a exigência de apresentação de atestado de 

capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os termos 

citados acima excluem empresas novas que gostariam de prestar um bom serviço a esse órgão 

público do processo licitatório. 

 

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito 

de constar no Edital a não exigência de comprovação de capacidade técnica. Requer ainda seja 

determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o 

prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

 

IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou seja, 

apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, o 

Decreto 5.450/05, em seu artigo 18, dispõe: 

“Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica”. 

 

A impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação a CPL, portanto, 

merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas 

regulamentares. 

 

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que este município adota a Minuta do Edital padrão 

aprovado pela Procuradoria Geral do Município de Itupiranga - PA, atendendo determinação 

hierárquica, restando estreita margem para alterações dos Instrumentos Convocatórios pelo 
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Pregoeiro responsável pela sua elaboração. Ressalta-se, ainda, que a Minuta do Edital utilizada 

foi previamente analisada pela Procuradoria, com respaldo daquela Jurídica quanto aos 

requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas. 

 

Além do que, os Itens contestados pela licitante estão regulamentados na Instrução 

Normativa/SLTI/MPOG nº 02 de 30 de abril de 2008, alterada pela IN 06/2013, que também 

atende ao entendimento do Tribunal de Contas da União sobre o assunto, expresso por meio 

do Acórdão 1214/2013 – TCU – Plenário, o que demonstra solidamente a legalidade dos Itens 

impugnados. 

 

É certo que a comprovação da capacidade técnica tem por escopo comprovar que a licitante 

tem capacidade para executar o objeto do contrato ora licitado, bem com, objetivando 

resguardar a Administração Pública em eventuais contratações, na medida em que utiliza 

mecanismos assecuratórios da conclusão a contento do contrato, garantido assim a execução 

total do futuro contrato a ser pactuado. 

 

Entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, 

entretanto, tal princípio não pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e 

sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, tais como a razoabilidade, 

proporcionalidade e eficiência nas contratações. Sendo assim, não há que se falar em 

ilegalidade ou alegação da existência de cláusula “comprometedora ou restritiva do caráter 

competitivo”, mas apenas o primado pela melhor proposta, e consequente contratação que 

garanta o atendimento do Interesse Público. 

 

V. DECISÃO 

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa E S Matos Engenharia Eireli, 

para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da legislação pertinente. 

 

Itupiranga – PA, 08 de março de 2021 

 

 

ALICE DE SOUZA DAMACENO 
Pregoeiro 
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