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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA 
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-024.974/21-68 

TIPO: MENOR PREÇO  
 
 

XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
18.190.216/0001-22, com sede na Rua São Pedro, 549, bairro Areias, São José/SC, CEP: 
88.113-250, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, vem, à presença 
de Vossa Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO, em face do edital em epígrafe, pelos 
motivos de fato e direito que se seguem: 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE 

 
O prazo para impugnar o edital é de até 03 (três) dias úteis anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública, nos termos do item 7.1 do edital. Tendo 
em vista que a data da sessão do pregão eletrônico é o dia 25/05/2021, terça-feira, 
assim como, na contagem dos prazos exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento 
(art. 110, da Lei nº. 8.666/93), o último dia para apresentação da impugnação ao 
instrumento convocatório é o dia 20/05/2021, quinta-feira, às 17:30 h. Encontra-se, pois, 
tempestiva a presente impugnação. 

 
II - DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS 

 
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS abriu 

o processo licitatório supra referido, que tem como objeto: “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO POR CIRCUITO 
FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV E SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR 
ALARME PERTENCENTES À EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO 
HORIZONTE - BHTRANS”. 

 
A ora Impugnante, tendo interesse em participar da licitação 

supramencionada, obteve o respectivo edital. Entretanto, ao verificar as condições para 
participação no pleito, verificou que o item 15.4 (CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE 
TÉCNICA) do edital, está incompleto, necessitando de adequação nos termos do art. 
30, da Lei nº. 8.666/93, tendo em vista que se incluem no objeto os serviços de 
instalação e manutenção, conforme se comprova da leitura do instrumento convocatório, 
conforme passa-se a demonstrar: 
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2.1. Da necessidade de complementação do item 15.4 (CAPACITAÇÃO E 
IDONEIDADE TÉCNICA) do edital 

 
Primeiramente, insta-nos destacar que o edital, no seu item 15.4, 

determina que o licitante apresente “(15.4.1) Atestado(s) de Capacidade Técnica 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
comprovando que a licitante prestou serviços de instalação e/ou manutenção 
corretiva e/ou preventiva em sistemas de vídeo monitoramento digital e em 
sistemas de alarme eletrônico”; (15.4.1.1) que “Os Atestados deverão conter 
informações que permitam a identificação do emitente”; que (15.4.1.2) que “Se 
no texto dos Atestados não houver elementos suficientes para permitir sua 
análise, o licitante poderá anexar a eles outro documento que possa 
esclarecer esses dados, tais como Contratos, Termos Aditivos ou Declaração 
de seus emitentes, Catálogo(s) do(s) equipamento(s), de modo a 
complementar as informações emanadas dos Atestados”. 

 
Ora, na descrição da JUSTIFICATIVA (item 2 do Termo de Referência 

– ANEXO I), no “item 2.3 - Esses sistemas, compostos em sua maior parte por 
equipamentos de natureza eletroeletrônica que operam 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, são passíveis de falhas decorrentes de desgaste de seus componentes 
e danos elétricos, necessitando de serviço de manutenção corretiva especializado com 
reparo e substituição de peças e equipamentos, exigindo ainda manutenção preventiva 
periódica de forma a garantir o perfeito funcionamento de todo o sistema, sem 
paralisações e garantido o tempo de vida útil previsto pelos fabricantes dos 
equipamentos., assim como, na descrição do serviço de Manutenção Preventiva (item 
6.1.8 do Termo de Referência – ANEXO I), verifica-se claramente que será de 
responsabilidade da empresa contratada “a verificação da fonte de alimentação e 
das tensões de alimentação; a verificação das conexões elétricas; medições 
de tensões; a verificação das conexões elétricas dos equipamentos; 
verificações de proteção; testes de continuidade de circuitos elétricos; 
verificação de aterramento e conexão”, dentre outros o manuseio de fibra óptica e 
No-breaks, tem-se, portanto, a exigência de que os referidos serviços deverão ser 
prestados, obrigatoriamente, por técnicos especializados.  

 
Não deixam dúvidas, portanto, quanto aos serviços técnicos que deverão 

ser prestados, onde se incluem o manuseio de energia elétrica, instalação de câmeras 
com tecnologia complexa, instalação de cabos em fibra óptica e infraestrutura para 
sistemas de CFTV. 

 
Neste ponto, a título de exemplo, destacamos duas normas do CONFEA 

que definem as atividades inerentes ao engenheiro eletricista, comprovando que as 
atividades de serviço constantes no objeto deste instrumento convocatório são próprias 
de profissional com nível superior ou outro devidamente reconhecido por entidade 
competente, vejamos - Decreto Federal nº. 23.569/33 (art. 33) e Resolução nº. 218/73 
(arts. 8º e 9º), a seguir transcritas: 
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Art. 33 - São da competência do engenheiro eletricista: 

a) trabalhos topográficos e geodésicos; 

b) a direção, fiscalização e construção de edifícios; 

c) a direção, fiscalização e construção de obras de estradas de rodagem e de ferro; 

d) a direção, fiscalização e construção de obras de captação e abastecimento de 
água; 

e) a direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; 

f) a direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de 
energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; 

g) a direção, fiscalização e construção de obras concernentes às usinas elétricas e 
às redes de distribuição de eletricidade; 

h) a direção, fiscalização e construção das instalações que utilizem 
energia elétrica; 

i) assuntos de engenharia legal, relacionados com a sua especialidade; 

j) vistorias e arbitramentos concernentes à matéria das alíneas 
anteriores. (Decreto Federal nº. 23.569/33) 

 
Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou 
ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes 
à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; 
equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e 
controle elétricos; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou 
ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou 
ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes 
a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; 
sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e 
controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos. 

 
Ora, é inegável que para a execução dos serviços constantes no objeto do 

edital é necessária a presença de um profissional técnico capacitado.  
 

Sendo assim, é imperioso ressaltar que o edital (item 15.4) deixou de 
prever o que determina o dispositivo legal a seguir transcrito, que é de suma importância 
para se atestar a capacidade técnica das empresas participantes, que é a exigência do 
registro das empresas participantes e dos atestados, nos órgãos profissionais de classe, 
na fase de habilitação, conforme disposto nos incisos I e II, do art. 30 e no inciso I, do 
seu §1º, ambos da Lei nº. 8.666/93. 
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Ora, vejamos o que diz o art. 30 da Lei 8.666/93: 
 
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 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; 

(...) 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a:  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 
em seu quadro permanente, 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 exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;  

 
Neste sentido, citamos o entendimento do douto Marçal Justen Filho, veja-

se: 
 
“Como regra, ambos os ângulos do conceito de experiência anterior são 

relevantes. Quando se trata de obras e serviços de engenharia, é muito comum a 
necessidade de comprovação de ambos os aspectos da experiência anterior. Ou seja, a 
Administração Pública somente disporá de um mínimo de segurança acerca 
da idoneidade do sujeito quando obtiver comprovação acerca desses dois 
ângulos da qualificação técnica. Não basta para a Administração dispor de 
informações de que uma certa empresa executou uma obra semelhante no 
passado, se não existirem indicações de que esse licitante dispõe, em seus 
quadros permanentes, de um profissional experiente. Por outro lado, é 
insuficiente uma certa empresa dispor em seus quadros de profissionais experientes sem 
que ela própria tivesse no passado enfrentado o desafio de executar obra similar”. 
(JUSTEN FILHO, Marçal – Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
16. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p.589) (Grifo nosso) 

 
Ora, devemos ressaltar aqui o Princípio da Legalidade (art. 3º, da Lei nº 

8.666/93 e art. 37, da CF de 1.988), isto é, a Administração Pública, ao confeccionar o 
edital, é obrigada a seguir exatamente o que a lei permite. Sendo assim, é vedado ao 
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ente Público exigir que as empresas participantes comprovem sua capacidade técnica de 
maneira diversa do que determina a lei.  

 
Destarte, vez que o objeto do edital dispõe de prestação de serviços 

técnicos de instalação e manutenção com manuseio de energia elétrica, conforme acima 
descrito, deve o instrumento convocatório ser retificado e adequado aos termos da lei, 
em respeito ao Princípio da Legalidade. 

 

III – DO PEDIDO 
 

Diante do exposto, não restam dúvidas que o edital deve resguardar a 
Administração Pública quanto à execução do seu objeto, a fim de evitar um prejuízo ao 
erário. Sendo assim, a fim de se evitar a nulidade de todo o procedimento licitatório e 
em respeito ao Princípio da Legalidade, o que prejudicaria a Administração Pública no 
seu objetivo de garantir a seleção da proposta mais vantajosa, REQUER seja recebida a 
presente impugnação, porque tempestiva, para: 

 

1. Suspender a realização da sessão do pregão marcada para o dia 25.05.2021; 

2. Sanar a irregularidade acima descrita, qual seja: A) fazer constar no item 
15.4 do edital (CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA) a exigência das 
empresas licitantes de exibir o registro dos referidos atestados de capacidade 
técnica no órgão fiscalizador competente (CREA ou CFT), acompanhado da 
respectiva CAT; B) a exigência das empresas licitantes de comprovarem 
inscrição junto ao CREA ou outro órgão correspondente; C) comprovar que 
possui, nos seus quadros permanentes, profissional de nível superior ou outro 
equivalente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço de características semelhantes; na fase de habilitação, 
tudo em conformidade com o disposto no art. 30, I, II, e §1º, I, da Lei 
8.666/93. 

 
Nestes termos,  
Pede deferimento. 
 
Belo Horizonte/MG, 12 de maio de 2021. 

 
 

 
______________________________________________ 

XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA 
CNPJ nº 18.190.216/0001-22 

Ricardo de Barros Gomes – Sócio/Diretor 
 
 

LEONARDO MAGALHÃES DE FREITAS 
OAB/MG 87.715 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
 

Referência: Pregão Eletrônico n.º 07/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em Sistemas de Videomonitoramento por Circuito Fechado de 
Televisão – CFTV e Sistemas de Monitoramento por Alarme pertencentes à Empresa de Transportes 
e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS. 
 
 
Impugnante: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. 
CNPJ:             18.190.216/0001-22. 
 
 
I – TEMPESTIVIDADE  
 
A XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. apresentou, em 12/05/2021, impugnação 
tempestiva aos termos do Edital, a qual passamos a examinar e a responder seus quesitos. 
 
II – ALEGAÇÃO 
 
Alega a Impugnante, em apertada síntese, que “o item 15.4 (CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE 
TÉCNICA) do edital, está incompleto”. 
 
Diz ainda que “é inegável que para a execução dos serviços constantes no objeto do edital é 
necessária a presença de um profissional técnico capacitado” e que “é imperioso ressaltar que o 
edital (item 15.4) deixou de prever o que determina o dispositivo legal a seguir transcrito, que é de 
suma importância para se atestar a capacidade técnica das empresas participantes, que é a 
exigência do registro das empresas participantes e dos atestados, nos órgãos profissionais de classe, 
na fase de habilitação, conforme disposto nos incisos I e II, do art. 30 e no inciso I, do seu §1o, 
ambos da Lei no. 8.666/93”. 
 
Por fim, requer que a impugnação seja recebida para “sanar a irregularidade acima descrita, qual 
seja: A) fazer constar no item 15.4 do edital (CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA) a exigência 
das empresas licitantes de exibir o registro dos referidos atestados de capacidade técnica no órgão 
fiscalizador competente (CREA ou CFT), acompanhado da respectiva CAT; B) a exigência das 
empresas licitantes de comprovarem inscrição junto ao CREA ou outro órgão correspondente; C) 
comprovar que possui, nos seus quadros permanentes, profissional de nível superior ou outro 
equivalente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes; na fase de habilitação, tudo em conformidade com o disposto no art. 30, 
I, II, e §1º, I, da Lei 8.666/93”. 
 
III – ANÁLISE 
 
Inicialmente, faz-se necessário registrar que as exigências de habilitação devem ser adstritas àquelas 
indispensáveis a execução do objeto licitado. Nesse sentido, destacam-se as palavras do egrégio 
Tribunal de Contas da União: 
 

“Exigências habilitatórias não podem ultrapassar os limites da razoabilidade, além de 
não ser permitido o estabelecimento de cláusulas desnecessárias e restritivas ao 
caráter competitivo. Devem restringir-se apenas ao necessário para o cumprimento 
do objeto licitado” (TCU – Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudências, 
2010). 
 
“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não 
constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações 
conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-
profissional ou técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de 
comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir 
garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de cumprir 
com as obrigações contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre devidamente 
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fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas inequivocamente sua 
imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado” (TCU, 2008). 

Cumpre ressaltar, ainda, que as solicitações da Impugnante estão relacionadas com a definição do 
objeto como serviço de engenharia. Sendo assim, destaca-se o posicionamento da Advocacia Geral 
da União – AGU, segundo o qual: 
 

"Compete ao agente ou setor técnico da administração declarar que o objeto licitatório 
é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão e definir se o 
objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia, sendo atribuição do órgão 
jurídico analisar o devido enquadramento da modalidade licitatória aplicável" 
(Orientação Normativa 54/2018). 

 
Sendo assim, a Pregoeira encaminhou a Impugnação para análise e manifestação da área 
competente, Gerência de Administração e Manutenção Predial – GEAMP da BHTRANS, cuja 
resposta segue transcrita a seguir. 
 
“Conforme acordado com a GESEP entendemos que a impugnação sugerida pelo licitante não 
procede uma vez que a contratação proposta, em sua grande maioria é meramente a substituição de 
equipamentos, inclusive os equipamentos, além da configuração dos mesmos, sendo esta atividade 
claramente um serviço de Ti. 
 
Cabe ressaltar que os quantitativos dos serviços são estimados de acordo com o histórico da 
BHTRANS. Então, os serviços que por ventura a empresa contratada considerar que existe 
necessidade do apoio de um engenheiro ou técnico a mesma poderá fazer uma contratação avulsa e 
específica, não precisando manter em seu quadro um profissional responsável.” 
 
Importante frisar que a Impugnante refere-se a serviços de “direção, fiscalização e construção das 
instalações que utilizem energia elétrica”, “geração, transmissão, distribuição e utilização da energia 
elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; 
seus serviços afins e correlatos” e “materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em 
geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e 
eletrônico; seus serviços afins e correlatos”. Entretanto, destaca-se que o fato de ser necessária a 
atividade de engenharia em alguma fase da prestação de serviço não significa que a atividade como 
um todo seja de engenharia, mas sim que, quando da realização daquele item, será obrigatório fazê-
lo com profissional devidamente qualificado e com registro no órgão de classe. Isso, por si só, não 
possui o condão de obrigar o licitante a apresentar essa documentação como requisito para 
habilitação na licitação. 
 
Por fim, ressalta-se que os esclarecimentos prestados pela GEAMP e transcritos acima se referem a 
questões técnicas, avaliadas pela área competente, razão pela qual foram acatados na íntegra pela 
Pregoeira. 
 
IV. JULGAMENTO 
 
Diante do exposto, decido conhecer da impugnação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO 
pelos motivos abordados, tendo em vista que as disposições editalícias estão em consonância com a 
legislação vigente. 
 

 
Belo Horizonte, 14 de maio de 2021. 

 
 
 
 

Mariana Ferreira da Silva 
Pregoeira 

 




