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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

 
 
Processo n.º: 1.30.001.000689/2008-33 
Referência: Pregão Eletrônico n.º 01/2009 
Assunto: Impugnação aos Termos do Edital 
  

 

DECISÃO 

 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa PENHA RIO 
VEÍCULOS E COMÉRCIO LTDA (fls 126/130) referente ao Pregão Eletrônico n.º 01/2009, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
viaturas que compõem a frota de veículos desta Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e 
Procuradorias da República nos Municípios. 

 

I – DA ALEGAÇÃO: 

 

A impugnante alega a existência de ilegalidades no Edital, transcritas a seguir: 

•  não exigência de responsável técnico devidamente inscrito na entidade profissional 
competente, que no caso seria o CREA/RJ, no item 9 (Da Habilitação), subitem III 
(qualificação técnica); 

 
• não exigência de que os licitantes possuam Licença Ambiental; 

 
 
 

II – DA ADMISSIBILIDADE: 

 

Registre-se que a interessada postou sua impugnação da forma prescrita no item 10.1 do Edital, ao 
endereço eletrônico cpl@prrj.mpf.gov.br, como registrado no aplicativo GroupWise (cópia nos autos), 
tempestivamente, portanto, ao que passamos à análise do pedido. 

 

III – DA APRECIAÇÃO: 

 
Analisando a primeira questão, causou estranheza a alegação de obrigatoriedade do 

responsável técnico devidamente inscrito na entidade profissional competente, para contratação de 
empresas de manutenção de veículos automotores rodoviários leves no CREA/RJ, posto não ser essa a 
realidade da grande maioria de oficinas mecânicas em funcionamento. 

 
Ademais, o artigo 30, § 1º, Inciso I, da Lei 8.666/93, diz que a comprovação de aptidão 

referida no inciso II do caput do referido 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 
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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. 
 

Logo,  a aplicação do supracitado artigo está voltado para obras e serviços semelhantes 
e não para o objeto da presente licitação. 

 
Diante do exposto, e segundo entendimento do Doutrinador Marçal Justen Filho, que “ 

atender, no caso em tela, à letra fria desse dispositivo, sem considerar os objetivos da Administração e os 
limites de exigência de qualificação técnica, suficientes para a garantia do cumprimento das obrigações, 
seria transbordar para o formalismo que se basta em si mesmo, sem ter em vista qualquer outro objetivo 
consentâneo com o interesse público”. 

 
Quanto à segunda questão, não obstante a necessidade de licença ambiental para o 

funcionamento de oficina mecânica, entende-se, ser taxativo o rol de documentos exigíveis para habilitação 
em licitações públicas na lei n.° 8.666/93. Em não havendo menção à “qualificação ambiental” no referido 
instrumento normativo, não faz sentido a Administração desta Procuradoria se arvorar das atribuições de 
fiscalização ambiental do órgão competente para fins de habilitação. 

 

 
IV – DA DECISÃO 

Com base nos fatos ora apresentados, e nos dispositivos legais que regem a licitação, 
como também, pautada nos princípios básicos da legalidade, competitividade, moralidade, razoabilidade e 
da isonomia, não se vislumbra a necessidade de acolher a Impugnação ao Edital apresentada pela 
empresa PENHA RIO VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, razão por que INDEFERIDA, permanecendo 
inalterados os termos definidos no Edital. 

 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2009. 

 
 

CHRISTIANE SANCHO MÔNICA 
Pregoeira 


