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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO    
 
Referência: Pregão Presencial nº: 001/2017  
 
Processo Administrativo n°: 010/2017 

 

 
Cuida-se da resposta da Comissão Permanente de Licitação da SALTUR, ao 

Pedido de Impugnação ao Edital interposto pela empresa Pensa Promoções e 

Eventos LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

09.040.769/0001-08, ora Impugnante, referente ao Pregão Presencial nº 

001/2017, cujo objeto é a contratação de  eventual locação de trio elétrico, mini 

trio elétrico, cavalos reserva para reboque, carros guincho, carros 

pranchão e produção, materiais/equipamentos e execução de serviços 

relativos à manutenção, montagem, desmontagem, operação, transporte, 

limpeza em geral e segurança dos Trios elétricos que serão utilizados em 

diversos eventos promovidos pela SALTUR, tudo em conformidade com as 

especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, Anexo I do 

Edital. 

 
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:   
 
Primeiramente, cumpre-nos informar que o presente certame rege-se pelas 

normas pertinentes às licitações em geral, notadamente o Pregão, e em sua fase 

interna foi objeto de criterioso trabalho desenvolvido pela área demandante, 

quando da elaboração do Termo de Referência, bem como da Pregoeira na 

elaboração do Edital. 

 

1- DOS FATOS. 

 A Pensa Promoções e Eventos LTDA enviou tempestivamente sua impugnação 

ao Edital do Pregão Presencial nº 01/2017 em 06 de fevereiro de 2017.  

 
 A impugnação versa sobre a obrigatoriedade de vistoria prévia trazida na 
cláusula 8.2.2 e a letra “d” do item 10.2.3 do Edital, bem como requer maiores 
exigências das Certificações da empresa junto ao CREA- Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia, por subtração de condição imprescindível, com a 
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consequente republicação do instrumento, adequando a prescrições normativas, 
bem como devolução integral de todos os prazos processuais. 
 

2– DA ANÁLISE  

 A priori, importante enfatizar que a Lei de Licitações autoriza que a 

Administração exija a realização de visita técnica pelo licitante como requisito de 

qualificação. Isso se afere a partir da leitura do art.30, II da Lei nº 8.666/93, que 

dispõe: 

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

 

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; 
 

Pelo exposto, não socorre razão a impugnante ao afirmar que a exigência de 

visita técnica não encontra respaldo legal. 

O Tribunal de Contas da União assim se manifestou acerca dos objetivos da 

prévia vistoria técnica:  

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a 

comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o 

objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas Fl. 2 da 

Decisão de Pregoeiro n. 004/2013-SLC/ANEEL, de 25/04/2013. de 

preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-

se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens 

licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções 

contratuais. ... Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria 

prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a 

constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do 

objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que 

possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta 

e execução do objeto”. 

 

Vale ressaltar que a posição atual do TCU, exposta no Acórdão nº 906/2012 

(Plenário) somente torna facultativa a cláusula de vistoria prévia para os casos 

em que “por sua limitação de tempo e em face da complexidade e extensão do 

objeto licitado, a vistoria pouco acrescente acerca do conhecimento dos 

concorrentes sobre a obra/serviço”. 

Na espécie, a necessidade de estipulação dessa exigência é determinada pelo 

tipo de objeto que será realizado pelo futuro contratado, e principalmente as 
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condições físicas das estruturas, equipamentos e técnicas peculiares e 

relevantes para a execução do contrato, que não puderam ser expressas de 

modo detalhado e específico na descrição do objeto apresentada no Anexo I do 

Edital do Pregão Presencial nº 01/2017. 

 
Ademais o TCU tem expedido determinações no sentido de que a Administração 

“estabeleça prazo adequado para a sua realização, tanto para evitar que os 

potenciais licitantes tomem conhecimento prévio do universo de concorrentes 

através de reunião no mesmo local e horário, como para assegurar que os 

possíveis interessados ainda contem, após a realização da visita, com tempo 

hábil para a finalização de suas propostas.” 1 Acórdão nº 4.698/2011 - 2ª Câmara 

– TCU. Fl. 3 da Decisão de Pregoeiro n. 004/2013-SLC/ANEEL, de 25/04/2013.  

 
Conforme se verifica, o item 10.2.3 letra d do edital prevê 2 (dois) dias corridos 

para a realização da vistoria, de modo a não restringir indevidamente o caráter 

competitivo do certame, tal como evitar “a exigência de que as licitantes realizem 

visita técnica obrigatória em um único dia e horário”. 

 
10.2.3 

d) Indicação do endereço em Salvador onde poderá ser realizada a 
vistoria mencionada no item 8.2.2 deste edital. A vistoria será realizada 
em até 02 (dois) dias corridos, contados da data da abertura do 

certame. 
 

 Assim, entendemos que a exigência editalícia de vistoria técnica obrigatória, 

além de ter previsão legal, torna-se imprescindível para garantir que todos os 

concorrentes tenham acesso igualitariamente às condições reais de execução 

do serviço licitado; e assim, evitar prejuízos de natureza econômica e técnica 

para Administração e Contratada.  

 
Com relação a segunda ocorrência, não há qualquer irregularidade nas 

Certificações exigidas no edital como condição de qualificação técnica. 

 
10.1.1  Qualificação Técnica: 

f)   Apresentar Responsável Técnico devidamente registrado no CREA 

ou CAU que disponha de CAT compatível com o objeto da 

licitação.Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
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f.1) A comprovação de que o Responsável Técnico indicado pelo 
licitante vincular-se-á à execução contratual deverá ser feita através 
de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do 
Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de 
serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o 
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do 
objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

 

Desse modo, a Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, 

estabeleceu, em seu art. 37, XXI, que somente poderão ser exigidas 

qualificações técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das 

obrigações.  

Por essa razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a competição 

no certame licitatório, além de justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao 

que permite a lei, face ao princípio da legalidade. Ademais, devem ser evitados 

formalismos e requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma 

restrição ainda maior à competitividade. 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...) 
 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” 

 

Ademais, a impugnante não apresenta qualquer fato, argumento ou justificativa 

concreta que denote a aludida impossibilidade, consistindo a impugnação em 

mero inconformismo. 

 

3-DO DIREITO  

A impugnação foi apresentada no prazo previsto nos termos do art. 18 do 

Decreto Federal nº 5.450/05. 

 

4- DA DECISÃO  
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Pelo exposto, julgo improcedente o pedido registrado, mantendo as condições 

do Edital do Pregão Presencial nº 01/2017. 

 

Dê ciência à Impugnante, após divulgue-se esta decisão junto ao site 

www.compras.slavador.ba.gov.br, bem como se procedam às demais. 

 

Salvador, 07/02/2017 

 

 

ANDRÉIA AMARAL CUNHA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


