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APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO 12286/2017 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TÉCNICA E PREÇO Nº  001/2019 

 
 
I - DOS FATOS  
Trata-se de pedido de impugnação ao Edital interposta tempestivamente em 12/03/2019, pela empresa 
AGÊNCIA DE DIGITAL CARAJÁS EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
10.719.238/0001-25.  
 
II – DO PLEITO  
DO FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO  
1 – Do estabelecido  
A impugnante AGÊNCIA DE DIGITAL CARAJÁS EIRELI-EPP impugna o edital, pois segundo esta tal 
como formulada a licitação, haverá enorme restrição do universo de ofertantes, por desatendimento a 
diversos dispositivos das Leis 12.232/2010; Lei nº 4.680/1965 e Lei nº 8666/93, as quais tem aplicação na 
modalidade da referida concorrência de técnica e preço.  
 
2 – DO PEDIDO  
A impugnante AGÊNCIA DE DIGITAL CARAJÁS EIRELI-EPP, requer que seja acolhida a impugnação com 
deferimento ao pedido nos seguintes pontos:  
  
A Prefeitura Municipal de Santana, na elaboração do Edital que norteia os parâmetros no processo 
licitatório supracitado, apresenta o seguinte critério no iten nº 10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ao 
que se trata de documentos que serão inseridos no conjunto de Documentos de Habilitação, no subitem 
10.6.7. Comprovante de registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente: Sindicado 
das Agências de Propaganda de sua base territorial ou Associação Brasileira de Agências de Publicidade – 
ABAP, para atendimento do art. 30, Inciso I, da Lei 8666/93 
 
Essa condição requer que as empresas cumpram com medidas redundantes de com probabilidade de 
qualificação técnica, e consequentemente abre uma questão eivada de ilegalidade, além de onerar custos 
desnecessários para empresas concorrentes do certame, desvirtuando a legislação majoritária que rege 
essa atividade especificamente. 
 
O ordenamento jurídico ao regulamentar o procedimento licitatório, sobre as normas gerais para licitação e 
contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências 
de propaganda torna-se a Lei Federal nº 12.232/2010 as condições estatuídas para a elaboração e 
orientação desse edital, condicionando assim a Lei Federal nº 8.666/93, a ser subsidiária a referida lei. 
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Alega que a Constituição Federal desobriga a vinculação associativa ou sindical das pessoas jurídicas. 
Portanto, não há obrigatoriedade de as agências de publicidade serem associadas a uma das entidades 
representativas da categoria econômica das agências de publicidade e nem aos Sindicatos de Agências de 
Publicidade, conforme preceitua o art. 8º, inciso V da CF/88. 
 
Mediante o exposto, requer que se processa a exclusão do pedido de Comprovante de registro ou 
inscrição da licitante na entidade profissional competente: Sindicato das Agências de Propaganda de sua 
base territorial ou Associação Brasileira de Agências de Publicidade – ABAP, para atendimento do art. 30, 
inciso I da Lei 8666/93. 
 
III – DA APRECIAÇÃO  
A licitação é regulamentada pelas leis federais 12.232/2010; Lei nº 4.680/1965 e Lei nº 8666/93, bem 
como, sendo que o Edital de Licitação e anexos estabelece as condições do certame (lei interna da 
licitação), fazendo lei entre as partes. Condizente com o estabelecido no edital. 
 
IV. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
4.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente.  
4.2. Até cinco dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá 
impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.  
A Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMS  em apreciação ao pedido apresentado pela Impugnante 
quanto ao Edital, e dada a tempestividade da impugnação constata a necessidade de proceder a revisão 
de alguns pontos levantados pela Impugnante, nestes termos passa-se ao mérito, conforme abaixo 
transcritos:  
 
 
1 – DO MÉRITO  
Sendo os processos licitatórios regulamentados pela lei 8.666/93, considerando ainda que o Edital de 
Licitação e seus anexos estabelecem as condições do certame, fazendo lei entre as partes. Nestes 
termos em obediência ao principio da vinculação ao instrumento convocatório,  
 
Quanto ao que dispõe o disposto no art. 30, inc. I da Lei nº 8.666/93, constitui requisito para a qualificação 
técnica das licitantes, em sede de habilitação, a prova de “registro ou inscrição na entidade profissional 
competente”. 
Para que seja possível estabelecer essa exigência no instrumento convocatório é preciso que a execução 
do objeto exija a inscrição da licitante no respectivo conselho profissional, nos moldes de lei específica. 
Além disso, a execução do objeto também deve demandar a participação de profissional especializado, 
cuja profissão, em virtude de lei, é fiscalizada pelo respectivo órgão/entidade profissional. 
No caso em pauta a Prefeitura Municipal de Santana em seu item 10.6.7 solicitou “Comprovante de registro 
ou inscrição da licitante na entidade profissional competente: Sindicato das Agências de Propaganda de 
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sua base territorial ou Associação Brasileira de Agências de Publicidade – ABAP, para atendimento do art. 
30, inciso I, da Lei 8666/93, E/OU Certificado de Qualificação Técnica concedida pelo CENP – Conselho 
Executivo das Normas-Padrão..” Portanto, cumprindo nosso ordenamento jurídico vigente. 
Nesse sentido a orientação do Plenário do TCU, expedida recentemente no Acórdão nº 2.769/2014, 
segundo a qual “a jurisprudência do TCU se consolidou no sentido de que o registro ou inscrição na 
entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao 
conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação”. 
Sendo assim, o edital supra citado sintetiza três alternativas para que o licitante participe do referido 
certame, jamais frustrando o caráter competitivo da licitação. 
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no art. 30, inc. I da Lei 8.666/93 e a jurisprudência do TCU, 
afirma-se que a exigência de inscrição na entidade profissional competente, para fins de comprovação de 
qualificação técnica, deve se limitar ao conselho que fiscalize o serviço predominante objeto da licitação. 
Sendo assim, não existe disposição legal expressa acerca do alegado pela empresa impugnante e a 
inclusão da cláusula proibitiva no edital ora pleiteada certamente restringirá o seu objeto, limitando o 
número de participantes sem embasamento legal o que obviamente invalidará o certame.  
Em concordância ao Art. 3º da Lei 8.666/93 – Lei das Licitações:  
 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)  
§ 1o 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, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)  
Importante frisar que a Administração deve zelar pelo interesse público, pela 
ampla competitividade, eficiência e economia em suas compras.  

 
No tocante ao Art. 8, Inciso I da CF/88, o presente Edital não está exigindo que o interessado esteja 
associado, nesta questão colocou 03 (três) opções para que possamos visualizar o máximo de 
concorrentes, quanto a exigência do Certificado de Qualificação Técnica concedido pelo CENP – Conselho 
Executivo das Normas-Padrão, tal exigências consta em vários instrumentos convocatórios de vários 
órgãos de fiscalização. (TCU/MP). 
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2 – DA CONCLUSÃO  
Diante do exposto, esta Pregoeira decide conhecer a tempestividade da impugnação interposta pela 
empresa AGÊNCIA DE DIGITAL CARAJÁS EIRELI-EPP, e quanto ao mérito INDEFERIR, não sendo 
acolhida.  
Dê ciência a impugnante e aos demais interessados, após divulgue – se esta decisão junto ao site da 
Prefeitura Municipal de Santana/AP.  
 

Santana-AP., 14 de março de 2019. 
 
 

_________________________________ 
Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade 

Presidente CPL/PMS 
 


