
PRODABEL 

 
 

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04.000.682/21-09 

OBJETO:  PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E 

VIDEOMONITORAMENTO, URBANO E PREDIAL, COM LOTE 

ÚNICO, COMPOSTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS DE ACORDO COM A LISTA DE PREÇOS 

UNITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL. 

 

 

RELATÓRIO  

 

Trata-se de impugnação apresentada pela Empresa  INTERSEPT – COMÉRCIO E 

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, relativa ao 

Pregão Eletrônico 015/2021 que tem como objeto promover registro de preços, pelo período de 

12 (doze) meses, para fornecimento e instalação de sistemas de alarme e videomonitoramento, 

urbano e predial, com lote único, composto de peças, equipamentos e serviços de acordo com a 

lista de preços unitário, conforme especificações técnicas do termo de referência e anexos do 

edital. 

 

Em síntese, a impugnante requer a suspensão da licitação, com a finalidade de alteração da 

Qualificação técnica, especificamente no que tange ao item 10.1.1.2.1.3  que prevê a exigência 

de que pelo menos 50% do quantitativo exigido no item 10.1.1.2.1 deverá ser apresentado em 

atesto único 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

A impugnação ora respondida é tempestiva, posto que encaminhada eletronicamente em 29 de 

março de 2022, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do 

Certame, prevista para 11 de abril de 2022. 

É igualmente tempestiva esta resposta, visto que apresentada no prazo de 3 (três) dias úteis 

previsto no item 7.3 do edital do Pregão Eletrônico n° 015/2021. 
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DA ALEGAÇÃO DA IMPUGNANTE  

 

A respectiva empresa pugnou pela suposta ilegalidade quanto à exigência de atestado de 

capacidade técnica com 50% (cinquenta por cento) do quantitativo em atestado único, infringindo 

os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa, bem como a competitividade 

do certame.  

Além disso, a impugnação tem por objeto o acolhimento do seguinte pedido: 

Suspensão da licitação, bem como a sessão pública prevista para o dia 11 de abril de 2022, com 

o fito de revisar o edital publicado e, posteriormente, republicando-o com as devidas alterações, 

qual seja: alterar o item 10.1.1.2.1.3 que prevê a exigência de que pelo menos 50% do quantitativo 

exigido no item 10.1.1.2.1 deverá ser apresentado em atestado único, obstando assim a 

competitividade do certame e, por consequência, a possibilidade da Administração Pública 

celebrar a contratação mais vantajoso.   

 

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  

 

Antes de adentrar no mérito da discussão, é indispensável reforçar alguns conceitos básicos:  

 

● O Atestado de capacidade técnica visa assegurar que determinada empresa detém 

condições técnicas para executar o objeto da licitação.  

 

● Não somente o atestado, mas toda a fase de habilitação tem esse escopo, qual seja, 

verificar quais licitantes tem condições de executar  o contrato referente ao objeto 

licitado.  

 

Nesse sentido, assim estabelece o instrumento convocatório, veja: 

 

“ 10.1.1.2. Qualificação técnica 

 

 10.1.1.2.1. O proponente arrematante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre a instalação 

completa de, ao menos, 10 (dez) sistemas de alarmes e/ou monitoramento, incluindo 

câmeras, sensores, alarmes, computadores, sistemas e software de imagens, entre outros 

itens pertinentes e compatíveis em características e prazos com o objeto licitado.  

 

10.1.1.2.1.2. Será permitido o somatório de atestados.  
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10.1.1.2.1.3. Pelo menos 50% do quantitativo exigido no item 10.1.1.2.1 deverá ser 

apresentado em atestado único.” 

 

Ou seja, o proponente licitante deverá apresentar em 1 único atestado o equivalente ao menos, 

05 (cinco) sistemas de alarmes e/ou monitoramento, incluindo câmeras, sensores, alarmes, 

computadores, sistemas e software de imagens, entre outros itens pertinentes e compatíveis 

em características e prazos com o objeto licitado, que representa 25% do quantitativo total 

exigido no edital.  

 

A exigência supramencionada vem na esteira do entendimento pacífico do TCU e encontra 

guarida, também no artigo 62 do regulamento de licitações e contratos da Prodabel. 

 

Para composição do entendimento, vejamos o que diz o aresto de decisão do Tribunal de Contas 

da União: 

 

“Quanto à comprovação da capacidade técnico- operacional mediante 

atestados, a Súmula 263 do TCU admite a inclusão de exigência de 

quantitativos mínimos e prazos máximos para essa comprovação, 

desde que observada a proporção com a dimensão e a complexidade 

do objeto licitado.” (Acórdão 2308/2012 Plenário TCU)” 

 

“ É irregular a exigência de número mínimo de atestados de 

capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativos mínimos 

nesses atestados superiores a 50% do quantitativo de bens e serviços 

que se pretende contratar.” ( Acórdão 824/2014 Plenário TCU)”.  

 

“ O requisito de quantitativos mínimos como critério de comprovação 

de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional coaduna-se 

com o inciso II do art.30 da Lei 8.666/1993, que admite exigência de 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades, e prazos com o objeto da 

licitação. Ademais, no caso concreto, os valores fixados são inferiores 

a 50% do quantitativos a serem executados, percentual máximo que 

a jurisprudência desta Corte tem considerado razoável e admitido  ( 
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acórdãos 1.202/2010, 2.462/2007 e 492/2006, todos do Plenário). ( 

Acórdão 2939/2010 Plenário TCU)’’. 

 

 

A impugnante, ao alegar que o edital não permite o somatório de atestado, com o devido 

respeito, se equivocou, pois, o item 10.1.2.1.2 é claro no sentido de permitir o somatório de 

atestado.  

 

A exigência de um atestado com, no mínimo, 50% do quantitativo exigido no item 10.1.1.2.1.3, 

não só é permitido, como guarda co-relação com a segurança do referido certame, conforme já 

supramencionado. Frise-se que, pelo quantitativo de câmeras e equipamentos a serem 

instalados, a exigência de comprovação técnica através de atestado está bastante razoável. 

 

Cumpre esclarecer que, segundo largo entendimento do TCU é possível requerer até 50% do 

quantitativo do objeto do certame em atestado de capacidade técnica, o que, neste certame foi 

reduzido, justamente para permitir uma maior isonomia na concorrência do Pregão. 

 

Portanto, não há que se falar em restrição ao caráter competitivo da licitação, uma vez que tal 

exigência se mostra aderente aos ditames legais.  

 

Sendo assim, entendemos pela perfeita legalidade do Edital do certame como um todo e, em 

especial, no que toca à fase de qualificação técnica, uma vez que seguido à risca os dispositivos 

jurídicos pertinentes. 

 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

Por fim, merece atenção que todo o pedido de impugnação é baseado na lei 8.666/93, entretanto, 

este diploma legal não é aplicável à Prodabel.  

 

Por tratar-se de uma empresa pública, regida pela lei das estatais, lei 13.303/16, seu processo de 

licitação, os procedimentos adotados, bem como formação do seu regulamento interno, são 

orientados pela lei 13.303/16 e não pela 8.666/93. 

 

Portanto, quanto à legislação invocada pela Impugnante, nada aproveita ao certame.  
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CONCLUSÃO  

Ante o exposto, conhecemos da impugnação formulada pela empresa INTERSEPT – 

COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, 

pois protocolada em tempo oportuno, para, no mérito, não acatar seu pleito. Diante do exposto, 

conclui-se pelo mantimento da sessão para o dia 11 de abril de 2022. 

 

 

 

Belo Horizonte, 01 de abril de 2022 

 

 

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira 

Pregoeira  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


