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DECISÃO

Ref. Pregão Presencial n. 0005/2016

Impugnante: Álamo Segurança Eletrônica LTDA

Trata-se de Impugnação interposta pela empresa ÁLAMO
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA no dia 04110/2016 (terça-feira), onde
questiona uma omissão de um requisito obrigatório, especificamente, no item 10.1.4
e 10.1.5 que trata de qualificação técnica, no qual não foi exigido acervo técnico
acompanhando o atestado de capacidade, nem tampouco se exige a presença de um
responsável técnico (engenheiro eletricista) no quadro da empresa.

Acrescentou ainda, que o edital do certame falha em não exigir
nos documentos de habilitação do licitante a Certidão de Acervo Técnico- CAT,
visto que é um documento legal que comprova toda a experiência adquirida pelo
responsável técnico da empresa ao longo do exercício da sua profissão sendo
composta pelas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) devidamente
registrada no CREA.

É o relatório.

Antes de entrar no mérito propriamente dito, entendo prudente
mencionar o art. 12, § 1° e 2°, do Decreto n. 3.555/2000, in verbis:

"Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão.

§ 1~Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo
de vinte e quatro horas.

§2~ Acolhida a petição contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realização do certame".

A Impugnação foi recebida no dia 04110/2016 (terça-feira),
portanto, dentro do prazo legal, sendo assim processada por preencher os requisitos
legais da admissibilidade.
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Analisando a matéria meritória, é fácil perceber que a suposta
irregularidade descrita não merece acolhimento.

Os Itens 10.1.4 e 10.1.5 do edital assim disciplinam:

"10.1.4 DOCUMENTOS RELATIVOS À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA VIGILÂNCIA
ELETRÔNICA:

10.1.4.1 - ATESTADO DE VISTORIA OBRIGATÓRIA,
comprovando que a licitante visitou as instalações objeto
desta licitação, e de que tem pleno conhecimento dos
serviços a serem executados, mediante inspeção e coleta de
informações de todos os dados e elementos que possam vir a
influir no valor da proposta oferecida para execução dos
serviços. O atestado de vistoria será confeccionado e
emitido pelo CREMERN, por intermédio do Setor de
Licitações e Contratos.

10.1.4.1.1 A vistoria deverá ser realizada até o dia útil
anterior à data da sessão de recebimento das propostas,
devendo a licitante comparecer ao Setor de Licitações e
Contratos do CREMERN, de segunda à sexta-feira, das
9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. NÃO HAVERÁ
NECESSIDADE DE AGENDAMENTO

10.1.5 DOCUMENTOS RELATIVOS À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA
MONITORAMENTO POR CÂMERAS:

10.1.4.1 - ATESTADO DE VISTORIA OBRIGATÓRIA,
comprovando que a licitante visitou as instalações objeto
desta licitação, e de que tem pleno conhecimento dos
serviços a serem executados, mediante inspeção e coleta de
informações de todos os dados e elementos que possam vir a
influir no valor da proposta oferecida para execução dos
serviços. O atestado de vistoria será confeccionado e
emitido pelo CREMERN, por intermédio do Setor de
Licitações e Contratos.

10.1.4.1.1. A vistoria deverá ser realizada até o dia útil
anterior à data da sessão de recebimento das propostas,
devendo a licitante comparecer ao Setor de Licitações e
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Contratos do CREMERN, de segunda à sexta-feira, das
9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. NÃO HAVERÁ
NECESSIDADE DE AGENDAMENTO".

Feito esses .esclarecimentos, não é preciso maiores delongas,
tendo em vista que os itens 10.1.4 e 10.1.5 do edital são bastante taxativos e não
comportam maiores interpretações. '

Registre-se que o art. 30 da Lei de Licitações é
exemplificativo, ficando a critério da Administração Pública a escolha dos requisitos
necessários à qualificação técnica. No presente caso, o objeto licitado consiste na
contratação de empresa especializada. na prestação de serviços de segurança
eletrônica, conforme especificações do Edital.

Trata-se de um serviço comum, que será prestado pelos
padrões de desempenho e qualidade do serviço a ser contratado nos quais estão
objetivamente definidos no edital, tendo sido utilizadas para tanto especificações
usuais no mercado.

Desta forma, não há necessidade de cálculos de engenharia, de
projetos, de estudos ou instalações de maior complexidade, que demandem
conhecimento específicos de engenharia para prestar o serviço. Ademais, inexiste
qualquer legislação federal que discipline sobre a matéria.

Sob esta esteira de raciocínio, o objeto licitado não consiste em
serviço de engenharia, ficando demonstrada a incorreção da premissa sobre qual se
assentam as alegações da Impugnante, quais sejam, a suposta irregularidade do
subitem 10.1.4 e 10.1.5 do Edital, por este não exigir dos licitantes a apresentação de
atestado de qualificação com o imprescindível registro da respectiva empresa no
CREA.

Ressalte-se que a Administração não pode fazer exigências que
frustrem o caráter competitivo dó certame, mas sim garantir ampla participação na
licitação, possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que,
tenham qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das
obrigações.

Neste sentido, para não restringir de forma injustificada o
ambiente de competidores, os Editais devem conter apenas às exigências
indispensáveis à comprovação de que o licitante possui qualificação técnica e
econômica para executar o objeto licitado, tão somente.
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De fato, as exigências editalícias devem ser pautadas pelo bom
senso e, por este mesmo motivo, a Administração não deve restringir à competição
de um certame sem que esta medida seja útil ou necessária para atender ao interesse
público. A proposta feita pela postulante em sua impugnação, pelo contrário, atende
apenas aos seus interesses privados de eliminar a concorrência.

o TeU constantemente reafirma que a comprovação da
capacidade técnica deve ser norteada pelo art. 37, XXI da CF, que somente admite
exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

A título de exemplo, o Edital do Pregão Eletrônico n. 083/2014
do próprio Tribunal de Contas da União que possui o mesmo objeto do presente
inexiste qualquer tipo de obrigatoriedade de se ter a presença de um responsável
técnico (engenheiro eletricista) no quadro da empresa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO a
Impugnação apresentada pela empresa Álamo Segurança Eletrônica LTDA.

Natal, 05 de outubro de 2016.

BRj~~A~
Pregoeiro do CREMERN
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