IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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Ilustríssimo (a) Senhor (a). Pregoeiro(a) da Comissão de Licitação.

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 71/2018
Objeto: Aquisição e instalação de aparelhos de ginástica para o programa
“ACADEMIAS A CÉU ABERTO”, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
Prefeitura de Belo Horizonte, conforme especificações constantes do anexo I deste
edital.
Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.555.495/0001-79, com sede na Av.
Brasília, n.º 461, Santa Cecília, Paulínia/SP, por seu representante legal infra
assinado, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à
presença de Vossa Senhoria a fim de

IMPUGNAR

os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade
seguinte:
I – DOS FATOS
A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada,
adquiriu o respectivo Edital, conforme documento junto.

Ao verificar, todavia, as condições para participação no pleito em tela,
deparou-se com as exigências formuladas no item nº 15.1.2.3, B, C, C.1, C.1.1 E
C.1.2 cujo teor segue:

15.1.2.3. Qualificação Técnica:
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b) Certidão de registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, ou certidão de registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante;
c) Comprovação de que a empresa licitante possui Responsável Técnico,
devidamente registrado no órgão competente (CREA/CAU), que será o responsável
tecnicamente pelo objeto da presente licitação;
c.1. A comprovação de que o profissional pertence à empresa licitante deverá
ser demonstrada:
c.1.1. pela indicação de, pelo menos, 1 (um) responsável técnico pelo objeto da
licitação por meio de declaração, bem como comprovação do vínculo deste
profissional com a empresa proponente, podendo ser mediante: Contrato Social,
registro na Carteira Profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível a contratação do profissional autônomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pelo objeto desta licitação, devendo os respectivos
registros/contratação estar regularmente formalizados pelo menos até a data de
abertura da licitação, nos termos do disposto no § 6º do artigo 30 da Lei 8666/93;
c.1.2. pela apresentação do Contrato Social e última alteração, caso o
responsável técnico de nível superior for sócio-gerente, diretor, dirigente da
licitante.
Sucede que, tal exigência mostra-se descabida, pois afronta às normas que
regem o procedimento licitatório, como à frente será demonstrado.

II – DA ILEGALIDADE
De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, 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 e
estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio
dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato;
Segundo a jurisprudência dominante, muito embora os fabricantes de
equipamentos metalúrgicos demandem a atuação de profissional Engenheiro, a
obrigação de inscrição de empresa junto ao respectivo Conselho Profissional, trazida
pelo art. 1º da Lei 6.839/80 alcança somente aquelas empresas cuja atividade-fim
dê-se na área da Engenharia. No caso das indústrias metalúrgicas, a atuação do
Engenheiro não é o produto final comercializado, mas unicamente a supervisão
técnica eventualmente necessária no processo de produção das peças a serem
comercializadas.
Então, a inclusão dessas exigência em edital implicaria restrição indevida ao
caráter competitivo, pois imporia uma condição não prevista em lei para
participação no certame. Ademais, existem outras exigências no edital que servem
para garantir a qualidade dos equipamentos fornecidos, de forma que a exigência de
registro junto ao CREA se mostra absolutamente dispensável e impertinente.
Considerando-se, então, as exigências feitas através do item 15.1.2.3, B, C,
C.1, C.1.1 E C.1.2 do edital, não resta dúvida de que o ato de convocação
contempla cláusulas manifestamente comprometedoras ou restritiva do caráter
competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. Como se não bastasse, os
itens mencionados ferem igualmente o princípio da isonomia consagrado no inc. I,
do art. 5º, da Constituição Federal.
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Como subsídio, destaca-se que a Prefeitura de Pedralva-MG e Marília
enfrentaram dilema idêntico, recusando a inclusão de tal exigência (conforme
documento em anexo) por entender que gera restrição indevida à competitividade
dos procedimentos licitatórios. No mesmo sentido são, igualmente, as decisões
judiciais colacionadas abaixo, que tratam da matéria:
Processo: EDcl no AgRg no REsp 1023178 SP 2008/0011357-7
Relator(a): Ministro BENEDITO GONÇALVES
Julgamento: 04/11/2008
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Publicação: DJe 12/11/2008
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE EMPRESA INDUSTRIAL
DE METALURGIA EM CONSELHO PROFISSIONAL (CREA). ART.
1º DA LEI 6.839/80. OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA. FATO
INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
DESTINAÇÃO BÁSICA. CONCEITO ATINENTE À ATIVIDADEFIM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Constatado, in concreto, que as atividades da empresa, explicitadas no
acórdão a quo por meio de transcrição do objeto social, constituem fato
incontroverso, mostra-se possível o conhecimento da questão de fundo,
concernente à obrigatoriedade de inscrição de empresa em Conselho
Profissional, pois tal mister prescinde de reexame de provas.
Inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o
entendimento de que a destinação básica de uma empresa, que a vincula a
determinado Conselho profissional (art. 1º da Lei 6.839/80), está atrelada
à sua finalidade, ou seja, aos objetivos sociais especificados no contrato
ou estatuto social que a constituiu. Assim, as atividades internas da
empresa, necessárias à elaboração e à comercialização dos seus produtos,
ainda que exijam a qualificação técnica de trabalhadores sujeitos à
fiscalização de determinados conselhos profissionais, não a vincula a tais
órgãos, mas apenas àquele que regula, especificamente, a sua atividadefim.
3. Na hipótese dos autos, embora necessite de engenheiros na linha de
montagem, a recorrente, conforme assentado pelo Tribunal de origem,
destina-se à industrialização e à comercialização de produtos
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relacionados à metalurgia e não à prestação de serviços próprios da
profissão de engenheiro, agrônomo ou arquiteto que justifique sua
sujeição ao Crea.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar
provimento ao recurso especial, a fim de afastar a obrigatoriedade de a
recorrente inscrever-se perante o Crea/SP e, por conseguinte, restabelecer
a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal
(Processo 757/90) e condenou o Conselho ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da execução
AGRESP 1.310.052
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
e-DJE 18/03/2013:
"ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. EMPRESA
DEDICADA À FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE AÇO, FERRO,
ALUMÍNIO E
SOLDA.
CONSELHO REGIONAL
DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -CREA.
REGISTRO. DESNECESSIDADE.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ, é a atividade
preponderante desenvolvida na empresa que determina qual conselho
profissional deverá submeter-se.
2. Nesse diapasão, no caso dos estabelecimentos cuja atividade
preponderante seja a fabricação de peças de aço, alumínio e solda, é
despiciendo o registro no CREA, em virtude da natureza dos serviços
prestados. Ou seja, sua atividade-fim não está relacionada com os
serviços de engenharia, arquitetura e/ou agronomia definidos na Lei n.
5.194/66. Precedentes: AgRg no Ag 1278024 / SC, Primeira Turma, rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 19/03/2012; EDcl no AgRg no
REsp 1.023.178/SP, Primeira Turma, Min. Benedito Gonçalves, DJe de
12/11/2008; REsp 475.077/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2004, DJ 13/12/2004, p. 284. 3.
Agravo regimental não provido."
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Dessa forma, por uma questão de lógica, se uma empresa não está legalmente
obrigada a se inscrever junto ao CREA, não pode essa inscrição ser exigida em
certame licitatório, sob pena de afronta direta à lei 8.666/93 e à Constituição
Federal. Da mesma maneira, se não há exigência legal de que o atestado de
ergonomia e biomecânica deva ser firmado por profissional vinculado ao CREA e,
mais do que isso, se o próprio edital exige outro atestado firmado por profissional
vinculado ao CREF ou CREFITO, mostra-se absolutamente injustificável a
exigência feita no item nº 15.1.2.3, B, C, C.1, C.1.1 E C.1.2
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III – DO PEDIDO
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito para:

a) que sejam declaradas nulas e, por conseguinte, suprimidas as exigências
feitas no item 15.1.2.3, B, C, C.1, C.1.1 E C.1.2 do Edital;
b) seja determinada a republicação do Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente
previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.
c) sejam expressamente prequestionados os dispositivos legais e
constitucionais invocados, para fins de interposição de mandado de segurança no
caso de não acolhimento da presente impugnação.
Nestes Termos
P. Deferimento

_________________________________________________________
Tatiana Ferreira Demétrio
Representante Legal
CPF: 327.605.368-31
RG: 30.866.053-5
Paulínia, 24 de maio de 2018

Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 130/2016

OBJETO:

REGISTRO

EQUIPAMENTOS

DE

PARA

PREÇOS

ACADEMIA

PARA
AO

EVENTUAL
AR

LIVRE,

AQUISIÇÃO

DE

DESTINADOS

A

SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTE E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS – PRAZO 12 MESES.
IMPUGNANTE: MILLA EQUIPAMENTOS METARLUGICOS EIRELI –ME.
A empresa MILLA EQUIPAMENTOS METARLUGICOS EIRELI –ME., com sede na
Avenida Brasília, 461, no Município de Santa Cecília, Estado do São Paulo desafia a
presente IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA em face do Edital do Pregão Eletrônico
n.º 130/2016, que objetiva o Registro de Preços para eventual aquisição de
EQUIPAMENTOS

PARA

ACADEMIA

AO

AR

LIVRE,

DESTINADOS

A

SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTE E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS – PRAZO 12 MESES.
A Impugnante alega que o Edital do Pregão Eletrônico n.º130/2016 possui alguns
vícios.
Segundo a Empresa impugnante, o presente edital, em seus itens 4.3 e 4.4 do Anexo
II exigem erroneamente a apresentação de laudo técnico de ergonomia e biomecânica dos
equipamentos, certificado por profissional de engenharia devidamente credenciado ao
órgão competente e declaração de que possui prova de registro da pessoa jurídica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do fabricante dos equipamentos, constando
o nome do responsável técnico de nível superior.
Segundo o impugnante tais exigências mostram-se descabida, pois afrontam as
normas que regem o procedimento licitatório.
Na mesma linha, alega que tais exigências podem restringir a participação de
licitantes, pois exigem critérios que nem todos os fabricantes possuem.
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Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Afirma ainda que tais critérios devem ser exigidos de fabricantes de equipamentos
metalúrgicos que tem como atividade fim a área da engenharia.
Eis a síntese das alegações impugnatórias.
A presente impugnação merece conhecimento, haja vista sua tempestividade.
Da mesma forma está a merecer provimento.
Isso porque, ao analisar as alegações impetradas pela impugnante verificou-se que a
exigência de apresentação de laudo técnico de ergonomia e biomecânica dos equipamentos,
certificado por profissional de engenharia devidamente credenciado ao órgão competente e
declaração de que possui prova de registro da pessoa jurídica no conselho regional de
engenharia e agronomia do fabricante dos equipamentos, constando o nome do responsável
técnico de nível superior pode realmente limitar a participação de licitantes que não atuam
especificamente na confecção de equipamentos para academia ao ar livre.
Destarte, de acordo com o artigo 3 da lei federal 10.520/02, na fase preparatória do
pregão não será permitido especificações excessivas ou desnecessárias. Confira:
“Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte
(...)
II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição”.(grifo
nosso)
Portanto, são vedadas as especificações excessivas que limitem a competição. No
intuito de garantir um maior número de competidores e desta forma valores mais vantajosos
para a Municipalidade concluiu-se pela retirada da apresentação das declarações exigidas
nos itens 4.3 e 4.4 do anexo II do presente edital de licitação.
Desta feita, resta demonstrado que os argumentos ofertados na presente impugnação
são deveras procedentes.
Marília, 07 de julho de 2.017.
É o nosso relatório.
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Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Maria Isabel da Silva
Pregoeira

Bruno Valverde Alves de Almeida
Diretor de Suprimentos

Analisando as bem lançadas considerações feitas pela Sra. Pregoeira, as quais acolho na sua
integralidade, inclusive como fundamento da presente decisão, JULGO PROCEDENTE a
IMPUGNAÇÃO

proposta

pela

empresa

licitante

MILLA

EQUIPAMENTOS

METARLUGICOS EIRELI –ME., referente ao PREGÃO ELETRONICO N.º 130/2016,
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE
ESPORTE E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – PRAZO
12 MESES.
Dê ciência aos interessados e prosseguimento as demais providências
pertinentes.
Marília, 07 de julho de 2016.

GASTÃO LÚCIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

ENG. ANTONIO CARLOS NASRAUI
Secretário Municipal de Obras Públicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA - MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Segue abaixo a resposta ao Pedido Esclarecimento nº 01 – Pregão Presencial nº 19/2016:

Pedido de Esclarecimento 1: QUESTIONAMENTO1:
As Academias de Ginástica ao Ar Livre são compostas por equipamentos distintos em sua estrutura e
funcionalidade, portanto, venho solicitar a possibilidade de incluir no Edital dos documentos
relacionados abaixo, visando uma compra com melhor procedência, qualidade e economia para esta
administração.
Sendo assim, diante do exposto, sugere-se a procedência da retificação do referido edital, para fim de
que seja inclusa a exigência no momento do certame, junto ao envelope Proposta de Preço ou na
fase de Habilitação os Documentos de Qualificação Técnica, quais sejam:















Laudo de Ergonomia e Biomecânica dos equipamentos certificado por Docente Estadual
ou por Profissional devidamente credenciado no Conselho Regional Competente, emitido por
um profissional de educação física e por um Fisioterapeuta, com firma reconhecida;
Certificado por Docente Estadual ou por Profissional devidamente credenciado no
Conselho Regional Competente, emitido por um profissional de Educação Física e por um
Fisioterapeuta, com firma reconhecida.
Comprovação de aptidão mediante apresentação de Atestados de Capacidade Técnica
emitidos por empresas de direito público ou privado comprovando que já realizaram aquisição
de material compatível em características, quantidades e prazos pertinentes ao objeto desta
licitação, devidamente comprovado através da via original ou cópia autenticada da Nota
Fiscal de Fornecimento.
Apresentação de no mínimo 02 (duas) Anotações de Responsabilidade Técnica com suas
respectivas Certidões de Acervo Técnico e Atestados, comprovando a execução de obra de
característica semelhante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.
Catálogo Ilustrativo, original, próprio do fabricante, com ilustrações/foto do equipamento,
desenho industrial, descriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, modelo,
especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica e todas as
informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende as necessidades. O
catálogo deve estar acompanhado de Manual de Instalação e 04 (quatro) exemplos de planta
baixa de diferentes modelos com posicionamento correto dos equipamentos.
Prova de Registro da Pessoa Jurídica no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do fabricante dos equipamentos, constando o nome do Responsável Técnico de
nível superior, na forma da lei.
Prova de Registro da Pessoa Física no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, do responsável técnico.
A licitante deverá comprovar o vínculo em seu quadro permanente, do profissional
indicado como responsável técnico, na data prevista para entrega da proposta, podendo ser
através de Contrato Social, de cópia das páginas de Carteira Profissional pertinentes ao
registro do funcionário ou, contrato de prestação de serviços por tempo indeterminado.
Certificado de Registro em Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001: 2008, emitido por
Instituições credenciadas junto ao INMETRO.Esse certificado garante que os produtos sejam
concebidos conforme padrões de qualidade estabelecidos, gerando inúmeros benefícios,
além de aumentar significativamente a credibilidade da empresa fornecedora.










Apresentar Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem emitido por Inspetor
de Solda qualificado no mínimo nível N2, atestando a padronização e a validação do
processo de solda, emitido por Instituição competente.
Apresentar Relatório técnico de radiografia conforme ensaio não destrutivo na norma
ASME IX assinado por inspetor de radiografia N2, de acordo com qualificação EPS
(Especificação de procedimento de soldagem) e CQS (Certificação e qualificação de soldador
e operador de soldagem), assinados por inspetor de soldagem N1 e N2, autorizados pela
instituição certificadora FBTS e Abendi.
Apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil em geral vigente que tenha
cobertura para danos decorrentes de acidentes provocados por falhas nos equipamentos de
ginástica no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com prazo validade no mínimo 1
(um) ano.
Apresentar declaração de que é assistência técnica autorizada ou parceiro autorizado do
fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou terceirizada) para prestar
o serviço de assistência técnica pelo período de 12 (doze) meses.
Comprovação de resultados de ensaios do material utilizado, através de laudos técnicos
emitidos por laboratórios acreditados no INMETRO, conforme exigências mínimas abaixo:
Fabricação em aço carbono, designação copant 1005 a 1020, conforme a NBR NM
87/Out2000.

A falta de documentos de qualificação técnica não traz parâmetros para que o objeto possa ser
avaliado na sessão, faz com que a qualidade seja reduzida, não havendo possibilidade de
questionamento em relação ao objeto.
Segundo a Lei 8.666/93, estes documentos podem ser inclusos no envelope de “habilitação”,
conforme abaixo:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

RESPOSTA 1:
É pacifico o entendimento já consolidado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, de que a
exigência de certificação para fornecimento de bens e serviços ao Poder Público gera restrição
indevida à competitividade dos procedimentos licitatórios (Acórdão 173/2006– TCU – Plenário,
Acórdão 2.521/2008-TCU-Plenário, Acórdão 512/2009-TCU-Plenário, Acórdão 1348/2013-TCUPlenário).
Ademais, a exigência de que o fornecedor do equipamento comprove a existência de profissional
registrado no CREA no seu quadro de pessoal, também é impertinente e desarrazoada (Acórdão
681/2013-TCU-Plenário). A exigência de registros do licitante, de responsáveis técnicos e de
atestados em conselho de engenharia e agronomia ou em conselho de arquitetura, em licitação que
tem por objeto a produção e instalação de equipamento, por não se tratar de serviço de engenharia,
ainda que tenha sido assim qualificado em resolução do Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura.
A referida instrução ressaltou a natureza estritamente exaustiva dos artigos 30 e 31 da Lei 8.666/93,
ou seja, a Administração somente poderá exigir os documentos expressamente ali elencados;
nenhum a mais. Além disso, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituição de 1988, as
exigências relativas à qualificação técnica e econômica não podem extrapolar aquelas indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações. Exigências excessivas servem apenas para comprometer
a garantia constitucional de igualdade de condições a todos os concorrentes.
Com relação à exigência do certificado ISO, o TCU também já se manifestou, mais uma vez, que a
documentação a ser exigida, para fins de habilitação dos interessados que desejem contratar com a
Administração Pública, deve limitar-se ao rol exaustivo fixado entre o artigo 28 e 31 da Lei de
Licitações. O ISO não faz parte de tal rol, só podendo ser considerado para pontuação técnica. E
nesse aspecto cita o entendimento do jurista Marçal Justen Filho:

(...) a ausência da certificação ISO não significa inexistência de requisitos
de habilitação. Uma empresa pode preencher todos os requisitos para
obtenção da certificação, mas nunca ter tido interesse em formalizar

esse resultado. Exigir peremptoriamente a certificação como requisito de
habilitação equivaleria a tornar compulsória uma alternativa meramente
facultativa: nenhuma lei condiciona o exercício de alguma atividade à
obtenção do Certificado ISO. Portanto, obtém a certificação quem o
desejar (e preencher os requisitos pertinentes, é óbvio).
Por fim, salientamos que, conforme subitem 1.5, do Título VI do Edital, a licitante deverá em sua
proposta discriminar as especificações técnicas dos equipamentos ofertados, com a apresentação de
folders e/ou prospectos, que contenham os dados técnicos sobre a qualidade dos equipamentos que
serão objeto de aquisição pela Prefeitura, acompanhado do Manual de Instalação dos equipamentos.
Portanto, para o julgamento das propostas, o Pregoeiro analisará todas as especificações técnicas
apresentadas pelas proponentes.

