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09H00MIN

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE
APARELHO TOMÓGRAFO, DIGITALIZADOR DO TIPO CR COM CASSETES INCLUSOS
E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB

IMPUGNANTE: SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI, CNF]; 21.060.578/0001-03

I-DA TEMPESTIVIDADE

A presente impugnação foi interposta tempestivamente, em 06/05/2022, ou
seja, protocolada em até 03 (três) dias úteis anteriores à sessão, conforme
regramento legal.

Desta forma, verifica-se atendido o requisito tempestividade.

Ocorre que, necessário se faz a observância de outros requisitos, para que a
impugnação Interposta, no prazo legal, seja conhecida.

II - SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO

A empresa impugnante alega que o Edital encontra-se com ausência de
exigências de qualificação técnica obrigatórias, as quais são necessárias para
comprovação de aptidão técnico operacional e profissional.

Fundamentando suas alegações a empresa impugnante afirma que o Edital
deve exigir como comprovação de qualificação técnica o registro da empresa e do
engenheiro responsável técnico no CREA, bem como a comprovação de vínculo
deste com a empresa, nos ternos da Lei Federal n- 5.194/66 e Resolução n-
336/89 do CONFEA.

Recebida a referida peça impugnatória e realizada a análise de seu
conteúdo, esta Pregoeira, juntamente com sua Equipe de Apoio passa ao mérito.

É o sucinto relatório.
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111 - DO MÉRITO

Considerando a existência dos pressupostos objetivos e subjetivos, esta
Pregoeira reconhece a peça impugnatória e passa a análise do mérito:

1. DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE EXIGÊNCIAS DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A impugnante alega que a forma como se encontra o Edital poderá haver
prejuízos para a Administração uma vez segundo a Lei Federal n- 5.194/66 e
Resolução n- 336/89 do CONFEA, o registro no CREA é obrigatório a toda pessoa
jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços e/ou obras ou que
exerça qualquer atividade ligada ao exercício profissional da Engenharia,
Agronomia, geologia, Geografia, Meteorologia e outras áreas tecnológicas
fiscalizadas pelo sistema CONFEA/CREA.

Preliminarmente convém ressaltar que o inciso I do art 30 da Lei 8.666/93
contempla, dentre a documentação que pode ser exigida para fins de qualificação
técnica, a comprovação do registro do licitante na entidade profissional
competente, senão vejamos:

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

I  - registro ou inscrição na entidade profissional
competente: (Grifei]

Pois bem, depreende-se do artigo acima transcrito que a exigência de
registro em órgão de classe deve ser consonante com a atividade a ser
desempenhada para o cumprimento do objeto licitado.

O inciso IV do art. 30 da Lei 8.666/93, prevê como critério de qualificação
técnica para fins de habilitação, a possibilidade de inclusão de prova de
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, conforme
se verifica abaixo:

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

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

No que tange ao art. 30 da Lei n° 8.666/1993, atento à problemática que
envolve esse dispositivo, o ilustre Marçal Justen Filho adverte [Acórdão n°
168/2009 - Plenário - Voto do Ministro Relator]:

Antes de tudo, deve ressaltar-se a dificuldade em interpretar
o art. 30. Por um lado, trata-se de tema dos mais

problemáticos, especialmente por ser impossível à lei
minudenciar limites precisos para as exigências que a
Administração adotará. Por outro lado, houve vetos
presidenciais que desnaturaram a sistemática adotada pelo
legislador. O art 30 teve sua racionalidade comprometida em
virtude desses vetos. Logo, é impossível afirmar com certeza
que determinada interpretação é a única [ou melhor]
comportada pela regra. Trata-se de uma daquelas hipóteses
em que a evolução social (inclusive e especialmente em face
da jurisprudência] determinará o conteúdo da disciplina
para o tema, tal como adiante será exposto.

Nesse diapasão, enfocando a tarefa árdua, a cargo da Administração, de
impor exigências de qualificação técnica que, ao mesmo tempo em que busquem
carrear ao contrato requisitos indispensáveis à boa execução do objeto a ser
licitado, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estejam na
medida certa para evitar a ampliação desordenada do número de licitantes,
preleciona o autor supramencionado: "(...) Especialmente em virtude da regra
constitucional (art. 37, XXI), somente poderão ser impostas exigências compatíveis
com o mínimo de segurança da Administração Pública. A regra geral é sempre a
mesma: não poderão ser impostas exigências excessivas ou inadequadas. Poro evitar
dúvidas acerca do validade das exigências, a Lei n° 8.666 introduziu regras impondo
limites à discricionariedode administrativa".

Nesse passo, cabe ponderar que a exigência do registro da empresa e
profissional técnico responsável em órgão de classe competente é determinada
pela atividade básica desempenhada pela sociedade empresária, conforme
preconiza, de modo expresso, o art. da Lei 6.839/80. Dessa forma, a atividade-
fim desempenhada pela empresa é que vai determinar a obrigatoriedade de
registro perante um determinado conselho profissional.
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Nessa ordem de idéias e tendo em vista que o objeto possui serviços de
manutenção preventiva e corretiva, não é impertinente ou incompatível a
exigência de registro de classe, uma vez que, decorre da própria natureza do objeto
do certame a necessidade de realização de manutenção preventiva e corretiva,
constituindo-se em atividades típicas a serem desempenhadas ou supervisionadas
por profissionais habilitados e com registro em órgão competente.

Desta forma, a partir da análise de mérito da impugnação em referência e
após as indeléveis ressalvas expostas, considerando a Lei Federal n- 5.194, de 24
de dezembro de 1966 e Lei Federal n- 13.639/2018, observados ainda os
dispostos na RDC 330, publicada em 20 de dezembro de 2019, bem como em
observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e legalidade,
dentre outros, que regem a Administração Pública, bem como ao art. 37, inciso XXI,
da CF/88, entendo que merecem prosperar os questionamentos da impugnante, no
sentido de exigir registro da empresa no CREA/CFT, devendo ser exigido também
Declaração da empresa licitante comprometendo-se de no ato de assinatura
contratual possuir Engenheiro/Técnico responsável inscrito no CREA/CFT.

IV-DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, esta Pregoeira, juntamente com sua Equipe de
Apoio conhece a peça impugnatória, por ser tempestiva, e quanto ao mérito, decide
PROCEDENTE EM PARTE, pelas razões apresentadas na motivação acima,
devendo o Edital ser alterado e marcada nova data da sessão de licitação.

Notifique os interessados.

Bayeux-Pb, 09 de Maio de 2022.
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