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PARECER PREGOEIRA Nº 026/2020. 

 

 
PROCESSO N.º :  8938/2020 

IMPUGNANTE : MULTI QUADROS E VIDROS LTDA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º  : 110/2020 

ASSUNTO :  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

1 RETROSPECTO 

 

 

Trata-se de Impugnação formalizada pela empresa MULTI QUADROS E VIDROS 

LTDA em relação ao Pregão Eletrônico n.º 110/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS 

para futura e eventual aquisição de material de expediente em atendimento as unidades 

educacionais da rede municipal de ensino e também todas as Secretaria pertencentes a esta 

municipalidade.  

 

Alega a Impugnante que é compulsória a exigência de apresentação de Comprovan-

te de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, acompanha-

do do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de Autenticação, como con-

dição de contratação para es participantes dos itens 178, 179 e 180, bem como, solicita a in-

clusão de Atestado de Capacidade técnica como requisito de habilitação.  

 

Fora encaminhado a esta Pregoeira para avaliar a admissibilidade e decisão da im-

pugnação.  

 

Em síntese, é o relatório. 

 

2 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

De acordo com o art. 24, § 1º, 2º e 3º do Decreto nº 10.024/2019, qualquer pessoa po-

derá impugnar os termos do edital até o terceiro dia útil anteriores a abertura da sessão pú-

blica:  

 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrôni-

co, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública. 

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos res-

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois 

dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser moti-

vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realiza-

ção do certame. 
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A impugnação foi protocolada em 29 de setembro de 2020 (vide capa), sendo que a 

sessão pública que visa abertura dos envelopes está marcada para o dia 05 de outubro de 

2020, conforme Aviso de Licitação, o que denota a sua tempestividade. 

 

No mais, a impugnação foi apresentada por parte legítima e interessada, endereçada 

à autoridade competente e devidamente fundamentada. 

 

Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO 

 

Insurge-se a Impugnante no sentido de ser incluída no edital exigência de apresen-

tação de Atestado de Capacidade Técnica conforme previsto na Lei 8.666/93 art. 30, do qual 

comprova aptidão para fornecimento dos produtos, para fins de HABILITAÇÃO, e o Cadas-

tro Técnico Federal do Ibama conforme Lei nº 10.165/2000 e Instrução Normativa IBAMA n° 

6, de 15/03/2013, para fins de CONTRATAÇÃO. 

 

A Lei nº 8.666/93, ao regular o procedimento licitatório, dispõe sobre a fase da habi-

litação, momento em que se verifica a aptidão para a futura contratação, sendo que a inabili-

tação acarreta a exclusão do licitante da fase do julgamento das propostas e, embora seja uma 

preliminar, vale como elemento de aferição da possibilidade da futura contratação, que é o 

alvo final da licitação1.  

 

Deste modo, o artigo 27, da Lei nº. 8.666/93, prevê que para a habilitação nas licita-

ções exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, a seguinte documentação: habilitação jurí-

dica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e o cumpri-

mento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.  

 

Em relação à qualificação técnica, que é o conjunto de informações que fazem pre-

sumir que o licitante tem capacidade para cumprimento das obrigações contratuais, prevê o 

artigo 30, da Lei nº 8.666/93, que esta se limitará aos documentos previstos em seus incisos, 

dentre os quais menciona o inciso IV, que trata de prova de atendimento de requisitos pre-

vistos em lei especial, quando for o caso.  

 

Examinando a redação do referido dispositivo, pode-se concluir que é possível que 

o Administrador Público exija menos documentos dos que estão previstos no artigo 30, da 

Lei de Licitações. No entanto, não poderá ele exigir mais documentos do que o dispositivo 

prevê.  

 

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça, conforme afirmou Marçal Justen 

Filho2, reputou válido edital que não exigiu comprovação em relação a todos os itens previs-

tos no art. 31, da Lei nº 8.666/93.  

 

 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 283. 
2 In: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética. 2009. P. 336. 
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Segundo esta decisão, não existe obrigação legal a exigir que os concorrentes esgo-

tem todos os incisos do art. 31, da Lei nº 8.666/93. (REsp 402.711-SP. Rel. Min. José Delgado, 

julgado em 11.06.2002).   

 

Admite-se, pois, a critério do Administrador Público, que os documentos previstos 

no artigo 30 da Lei nº 8.666/93, relativos à qualificação técnica, poderiam não ser exigidos, 

não se podendo alegar falta de cautela do Poder Público, desde que exigidas as qualificações 

jurídicas e de regularidade fiscal das licitantes, bem como prevista especificação técnica so-

mente como obrigação contratual da licitante vencedora. 

 

A Administração, quando da definição dos requisitos de habilitação no edital, deve 

não só observar os limites legais, como também a razoabilidade das exigências que, dentro 

da segurança de execução contratual pretendida, representem o menor cerceamento à com-

petição. 

 

Ademais, nos termos da Súmula nº 272 do TCU, "no edital de licitação, é vedada a in-

clusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitan-

tes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato". 

 

Daí serem vedadas exigências relativas à necessidade da empresa, já no momento 

da habilitação, contar com registro de suas atividades em órgão específico para execução de 

futuro contrato e referente à normativa que só é obrigatória em prazo superior à realização 

do processo licitatório, além do que tais providências demandariam custos para viabilizar a 

participação da licitante no certame. 

 

A exigência de Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro 

Técnico Federal do IBAMA, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido 

com chave de Autenticação acaba comprometendo a participação das empresas não certifi-

cadas e acarreta ofensa ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, in verbis: 

 

§ 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 soci-

edades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrele-

vante 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; (grifei) 

 

Não consta do processo licitatório motivação para a inclusão de tal exigência, ausen-

te também fundamentação da sua necessidade e pertinência em relação ao objeto licitado 

como fator essencial de comprovação da qualificação técnica dos produtos a serem adquiri-

dos no certame em apreço.  

 

Destaca-se que as licitações públicas devem proporcionar a maior competitividade 

possível para o objeto do certame, com vistas não somente a oportunizar a todos os interes-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8248.htm#art3


 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Página 4 de 6 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

sados a possibilidade de contratar com o poder público, mas também para viabilizar a me-

lhor contratação possível para o erário. 

 

Assim, o procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da 

isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido 

pelo Poder Público (artigo 37, inciso XXI,3 da Constituição Federal de 1988). 

 

Neste cenário, qualquer exigência que seja desprovida de fundamento legal torna-se 

descabida em procedimentos licitatórios, eis que na Administração Pública somente é permi-

tido fazer aquilo que está autorizado por lei. 

 

A exigência pretendida, portanto, caracteriza a prática de ato contrário aos princí-

pios da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 3º, caput, da Lei 

nº 8.666/93, além de constituir restrição indevida ao caráter competitivo do procedimento 

licitatório, a qual pode afastar potenciais interessados em participar do Pregão Eletrônico. 

 

A Impugnante sustenta, ainda, que a exigência editalícia de Comprovante de Regis-

tro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do IBAMA tem amparo legal na 

Lei nº 10.165/2000 e Instrução Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013, porquanto constituiri-

am prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial disposto no art. 30, inciso 

IV, da Lei 8666/93. 

 

Cabe ressaltar que restou configurado que não existe amparo legal para tais exigên-

cias, posto que o produto descrito nos itens 178, 179 e 180 do ANEXO I - Termo de Referência 

do edital, não se enquadra como “Atividade potencialmente poluidora”. 

 

Ainda neste ponto há de se destacar as seguintes fundamentações legais, conforme 

descrito no Artigo 10, inciso I, da Instrução Normativa IBAMA nº 06 de 15/03/2013: 

 

Art. 10º. São obrigadas à inscrição no CTF/APP as pessoas físicas e jurídicas que se dedi-

quem, isolada ou cumulativamente: I - a atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras 

de recursos ambientais, nos termos do art. 2º, inciso I; II - à extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente; III - à extração, 

produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da fauna e flora.   

 

O Anexo I da referida Instrução Normativa, apresenta a Tabela de Atividades Po-

tencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, o qual cabe destacar a des-

 
3

 “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;” (Grifei) 
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crição do código 7 – 4: “Fabricação de estruturas de madeira e móveis”, sendo que tal descri-

ção não se enquadra no produto descrito nos itens 178, 179 e 180 do ANEXO I do edital. 

 

Ainda, embora os regramentos acima deixem assente a necessidade de se observar 

os requisitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança previstos em normas técnicas 

do IBAMA, não obrigam, tampouco cogitam, prévia certificação de conformidade com as 

normas do IBAMA para viabilizar a participação em licitação deflagrada pela Administração 

Pública. 

 

A obrigatoriedade de o produto a ser contratado cumprir os requisitos impostos por 

uma determinada norma não se confunde com a exigência de que os produtos possuam cer-

tificação de conformidade com o Cadastro Técnico Federal do Ibama, razão pela qual, mais 

uma vez, mostra-se desarrazoada e impertinente a comprovação de registro do fabricante do 

produto no IBAMA. 

 

Entendemos que a inclusão da exigência de comprovação de registro no Cadastro 

Técnico Federal/IBAMA pode levar a diminuição de empresas interessadas em participar, 

perdendo a Administração Pública devido à restrição de competitividade.  

 

Assim como, a impugnante insurge sobre a inclusão do rol de documentos de habi-

litação Técnica, que as empresas para fins de habilitação apresentem Atestado de Capacida-

de Técnica, conforme previsto na Lei 8.666/93 art. 30, a qual comprova aptidão para forneci-

mento dos produtos. 

 

Maria Adelaide de Campos França, em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e 

Contrato”, p. 113, diz: 

 

“Qualificação técnica, por sua vez, é definida pelo citado mestre como conjunto de requisitos 

profissionais que o licitante apresenta para executar o objeto da licitação”.   

 

Cabe-nos informar que o teor dos artigos 27 a 29 tratam dos requisitos essenciais pa-

ra dar início à um processo licitatório; no entanto, o artigo 30 dispõe sobre qual a documen-

tação é pertinente para a comprovação da habilitação técnica, a seguir: 

 

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 carac-

terísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do apa-

relhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licita-

ção, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabi-

lizará 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. 
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§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das lici-

tações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competen-

tes, limitadas as exigências a: 

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

manente, 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 exclu-

sivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas 

as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. 

 

Logo, com a análise do referido artigo 30 é clara a possibilidade de o Órgão exigir o 

atestado de capacidade técnica, no entanto, a própria lei de licitação veda qualquer exigência 

de declaração ou atestado que extrapole as determinações em lei. 

 

É evidente que no presente caso, a competitividade e consequente participação entre 

as empresas será prejudicada em razão desta limitação quanto ao atestado, não sendo esse o 

desejo desta Administração. 

 

Diante do exposto, conclui-se pela improcedência da presente Impugnação, para o 

fim de ser mantido o edital, garantindo-se a ampliação da participação de licitantes e a iso-

nomia entre estes, e tendo em vista a inexistência de justificativas técnicas plausíveis para 

tanto no processo administrativo e irrelevância destas para a execução do objeto do contrato, 

bem como por consistirem tais solicitações em violação aos ditames do art. 3º, § 1º, inciso I, 

da Lei nº. 8.666/93. 

  

4 CONCLUSÃO 

 

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e arti-

go 3º, da Lei n.º 8.666/93, opina-se pela ADMISSIBILIDADE e IMPROCEDÊNCIA da im-

pugnação do edital do Pregão Eletrônico n.º 110/2020, apresentada pela empresa MULTI 

QUADROS E VIDROS LTDA. 

 

 

  

 É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 

Francisco Beltrão/PR, 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

  NÁDIA APARECIDA DALL AGNOL 

                    PREGOEIRA 

PORTARIA MUNICIPAL Nº 107/2020. 
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