
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2020 

IMPUGNANTE: LEANDRO DA SILVA DE LIMA ELETRICA ME 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 073/2020 

interposto pela Empresa LEANDRO DA SILVA DE LIMA ELETRICA ME, pela qual requer que 

sejam retificados os itens 7.2.4.1 e 7.2.4.2 do Edital de licitação, incluindo a esses itens a 

possibilidade de comprovação de registro no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e CFT 

(Conselho Federal dos Técnicos). Também requer a inclusão nas exigências habilitatórias do edital 

a comprovação da qualificação dos trabalhadores conforme estabelecido na NR10 - Instalações e 

Serviços em Eletricidade, NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos e na NR35 

- Trabalho em Altura. 

 

A Impugnação é tempestiva, motivo pelo qual passo a sua análise. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os itens 7.2.4.1 e 7.2.4.2 trazem as seguintes exigências de habilitação para 

a comprovação da Qualificação Técnica:  

7.2.4.1 - Comprovação de registro no CREA, através da certidão do 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, da Licitante; 

7.2.4.2 - Comprovação de registro no CREA, através de certidão do 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, de pelo menos um engenheiro eletricista; 

De acordo com a Requerente é necessário incluir, além da comprovação de 

registro no CREA, também a possibilidade de registro no CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo) e CFT (Conselho Federal dos Técnicos), pelo fato dos profissionais registrados em tais 

conselhos possuírem competência para o desempenho das atividades relacionadas ao objeto da 

presente licitação.  



De acordo com Parecer Técnico n° 006 emitido pelo Engenheiro Civil do 

Município, é aceitável a participação e concorrência de empresas tendo como responsáveis técnicos 

profissionais como técnicos industriais com habilitação em eletrotécnica. Ressalta em seu Parecer 

que os apontamentos feitos pela Recorrente procedem, para que os trabalhos sejam realizados de 

forma legal e segura. 

  Quanto ao questionamento da Recorrente acerca da qualificação dos trabalhadores 

conforme estabelecido nas NR10, NR12 e NR35 como exigência habilitatória, tem-se que a 

Administração deve ter cautela nas exigências para fins de habilitação, de forma que não haja 

infringência ao artigo 30 da Lei 8666/93 e por consequência restrição à competição. Porém tal 

qualificação pode ser exigida quando da assinatura do contrato com a licitante vencedora, constando 

como exigência a ser cumprida em cláusulas específicas.  

   

3. DECISÃO 

 

Diante do exposto, entendo por julgar PROCEDENTE EM PARTES a 

impugnação apresentada pela empresa LEANDRO DA SILVA DE LIMA ELETRICA ME, dando-

se regular tramitação ao feito. 

Submeto a decisão à autoridade competente. 

 

Renascença, 17 de setembro de 2020 

 

 

 

Luciane Eloise Lubczyk 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 



 

VISTOS, 

 

Acolho a decisão proferida pela Pregoeira pelos seus próprios fundamentos e, 

consequentemente julgo procedente em partes a impugnação ao edital apresentada pela empresa 

LEANDRO DA SILVA DE LIMA ELETRICA ME. 

 

 

 

 

Renascença, 17 de setembro de 2020 

 

 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 

 

 


