
 

 

 

 
 

 

Resposta ao Pedido de Impugnação do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.021/2021 – 
contratação de consultoria técnica especializada na área de economia e pesquisa aplicada com 
abrangência de campo, consistindo em pesquisa de mercado para identificar as variáveis e os 
fatores que determinam o processo de escolha do consumidor quanto ao combustível a ser 
utilizado nos veículos flex fuel (gasolina c e/ou etanol hidratado), assim como obter informações 
sobre a percepção do usuário de veículos leves quanto à demanda de combustíveis, diante das 
questões ambientais, econômicas e dos reflexos decorrentes da pandemia de COVID-19. 

EMPRESA INPUGNANTE: ASD – Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal Ltda. - ME, 
CNPJ nº 10.619.017/0001-85 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE 

A manifestação da impugnação foi registrada na caixa de entrada do e-mail editais@epe.gov.br, 
conforme prevê o edital, no dia 12 de novembro, com a antecedência requerida de 3 (três) dias 
da primeira sessão pública, agendada para o dia 18 de novembro sendo, portanto, 
TEMPESTIVA. 

 

II – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA IMPUGNANTE.  

A empresa IMPUGNANTE, ao verificar as condições para participação no Edital, deparou-se 
com VÍCIOS NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA referente ao certame. Resumidamente a empresa 
alega: 

A) DA FALTA DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Da leitura do edital de licitação tem-se que dentre as atividades a serem desenvolvidas no 
decorrer do trabalho constam atividades e metodologias de responsabilidade estatística, 
conforme o Anexo I – Termo de Referência. 

Entretanto, dentre a documentação solicitada às empresas participantes, não consta a exigência 
de que a empresa esteja devidamente registrada e em dia com suas obrigações com o Conselho 
Regional de Estatística (CONRE). 

Desta forma, deveria ser exigido PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO, o registro ou inscrição da 
empresa licitante em uma unidade do Conselho Regional de Estatística (CONRE). O andamento 
do presente edital sem o requisito de apresentação do registro no respectivo Conselho 
responsável fere a Lei 4.739 de 15 de julho de 1965 e a RESOLUÇÃO do CONFE Nº 018 de 10 
de fevereiro de 1972. A Lei nº 4.739/65. 

Assim sendo, na documentação exigida às empresas participantes não consta a exigência de 
habilitação técnica suficiente para atestar a competência da licitante para realizar o objeto do 
edital, conforme preconiza a lei. A não inclusão da empresa devidamente cadastrada no CONRE 
desrespeita claramente o princípio da legalidade, pois, ao alijar do edital de forma discriminatória 
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empresas devidamente qualificadas para a prestação dos serviços, há evidente 
desconformidade com a lei. 

 

B) DA EQUIPE TÉCNICA 

A Impugnante também alega exigência espúria ao próprio REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS da EPE, no que tange à documentação exigida da equipe técnica. 

A cláusula 4.2.5 do Termo de Referência – Anexo I diz”.... Todos os profissionais deverão 
apresentar comprovação documental de experiência anterior (Atestados Técnicos), 
devendo ser devidamente reconhecidos por entidade competente...”, restringem a 
concorrência ao solicitar atestado técnico registrado em Conselho Regional de Classe.  

Exigências como estas em um Edital de Licitação ferem agressivamente o princípio 
constitucional da igualdade, legalidade além de se mostrar discriminatória ferindo, portanto, 
outros princípios constitucionais. Oportuno enfatizar que, NÃO PODE A ADMINISTRAÇÃO, EM 
NENHUMA HIPÓTESE, FAZER EXIGÊNCIAS QUE FRUSTREM O CARÁTER COMPETITIVO 
DO CERTAME, E O TORNEM DISCRIMINATÓRIO. 

Também, ainda na clausula 4.2.5. do TR consta outro excesso na exigência: “...Além disso, a 
empresa deverá comprovar, mediante apresentação de atestado (s) técnico (s), a 
disponibilidade de pessoal e demais recursos indispensáveis à realização de Pesquisa de 
Mercado e pertencer à Associação das Empresas de Pesquisa de Mercado...” 

A cláusula em questão direciona o certame e fere a concorrência ao atribuir desnecessariamente 
e de forma arbitrária a filiação a Associação das Empresas de Pesquisa de Mercado, 
Associação Privada, meio a inúmeras tantas existentes, e que NÃO REPRESENTA NENHUMA 
CLASSE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, diferentemente do que fazem os Conselhos de 
Classe regulamentados pela Constituição Federal. 

 

III – DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE. 

Em face do exposto a IMPUGNANTE requer: 

1. O acolhimento da impugnação; 

2. Incluir o item referente à necessidade de registro da empresa na entidade profissional 
competente, qual seja: Conselho Regional de Estatística – CONRE, retificando o item 4.2.5 do 
Termo de Referência – Anexo I. 

3. Retificar o item 4.2.5, excluindo a exigência que todos os profissionais deverão apresentar 
comprovação documental de experiência anterior (Atestados Técnicos), devendo ser 
devidamente reconhecidos por entidade competente e de que a empresa deve pertencer à 
Associação das Empresas de Pesquisa de Mercado. 
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4. Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo 
inicialmente previsto, conforme previsão legal. 

 

V – DA ANÁLISE DO RECURSO. 

 
Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que o Regulamento de Licitações e Contratos – 
RLC/EPE normatiza as exigências no âmbito da qualificação técnica dos licitantes, conforme o 
inciso II do art. 58 da Lei nº 13.303/16, buscando evitar que exigências desnecessárias se 
constituam em instrumento de indevida restrição à liberdade de participação em licitação. 
Portanto, não se trata de dispositivo legal taxativo, mas sim orientador e limitador do poder 
discricionário da Administração, normatizado no instrumento convocatório. O próprio texto do 
RLC/EPE deixa clara sua racionalidade, senão vejamos: “A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a;” (grifo nosso). 
 
Como nos ensina Marçal Justen Filho: 

“Caberá à Administração, na fase interna antecedente à própria 
elaboração do ato convocatório avaliar os requisitos necessários, 
restringindo-se ao estritamente indispensável a assegurar um mínimo de 
segurança quanto à idoneidade dos licitantes.” (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos, Ed. Dialética. São Paulo 2008. pág. 405)  

 
Nesse contexto, para que seja possível estabelecer essa exigência no edital é necessário que o 
registro na entidade profissional esteja relacionado com o objeto principal a ser executado, para 
evitar qualificação técnica impertinente ao cumprimento das obrigações contratuais. 
 
Ademais, é imperioso destacar que o registro na entidade profissional está relacionado com a 
atividade-fim da empresa. 
 
No caso em tela as atividades do objeto da licitação, como bem destacado pela impugnante 
quando diz: “dentre as atividades a serem desenvolvidas no decorrer do trabalho constam 
atividades e metodologias de responsabilidade estatística” envolve não apenas o aspecto 
estatístico, mas sim de caráter gerencial, principalmente por envolver trabalho de consultoria. 
 
O processamento e tabulação dos dados, geração de relatórios e apresentação de resultados, 
são apenas etapas de todo o trabalho que será desenvolvido, não sendo o único objeto 
pretendido na contratação. Assim, as empresas prestadoras desse tipo de serviços são 
empresas que abrangem também outras atividades como consultoria em gestão empresarial, 
gestão de pessoas, planejamento estratégico, enfim, envolvem trabalhos e profissionais 
multidisciplinares, e a exigência do registro da licitante no Conselho de Estatística restringiria 
indevidamente a participação da maioria das empresas existentes no mercado, e ainda, limitaria 
os resultados pretendidos na contratação. 
 
O art. 6º da Lei nº 4.739/1965, citado pela impugnante, deixa claro que as atividades ali 
compreendidas estão bem delimitadas para o fim de estatístico, o fim pretendido na contratação 
em tela envolve outras atividades além da pesquisa de dados. 
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Nesse sentido, seguem as orientações do TCU, como podemos exemplificar: 

“somente pelo fato de haver serviços de engenharia envolvidos na 
referida contratação, uma vez que tal argumento, por si só, não é 
suficiente”, consignando, ainda, ser preciso “demonstrar ser essa [serviço 
de engenharia] a atividade básica ou o serviço preponderante exigido pela 
Administração”, o que não teria ocorrido no caso. Para arrematar, 
ressaltou que “a jurisprudência do TCU 
sobre a matéria se consolidou no sentido de que o registro ou inscrição na 
entidade profissional competente, previsto no art. 30, inc. I, da Lei 
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica 
ou o serviço preponderante da licitação”. Com tais fundamentos, o 
Tribunal negou provimento ao Pedido de Reexame. (Acórdão 5383/2016 
Segunda Câmara, Pedido de Reexame, Relator Ministro Vital do Rêgo.) 

 
Em verdade, o objeto da licitação não pode restringir a definição dos serviços a serem prestados 
como sendo exclusivamente de estatística ou afetos somente a uma única área profissional, 
conforme descrito no Termo de Referência. 
 
A impugnante cita ainda em sua peça impugnatória que “não consta a exigência de que a 
empresa esteja devidamente registrada e em dia com suas obrigações com o Conselho 
Regional de Estatística (CONRE).” Esclarecemos, para tanto, que a exigência para fins de 
qualificação técnica de prova de quitação junto ao conselho profissional infringe as disposições 
do art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do acórdão 
1.447/2015 e 434, 806 e 2.126/2016 do Plenário e acórdão 2472/2019 Primeira Câmara. 

É ilegal a exigência de prova de quitação com o Crea para fins de 
habilitação, pois art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993 exige apenas o 
registro na entidade. O disposto no art. 69 da Lei 5.194/1966, que 
regulamenta o exercício dos profissionais de engenharia, não pode 
prevalecer diante do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, nem da 
própria Lei 8.666/1993. (Acórdão 2472/2019 Primeira Câmara. 

 
Por fim, no tocante a exigência constante no edital que determina que a licitante tenha que 
pertencer à Associação das Empresas de Pesquisa de Mercado, verificamos que, de fato, se 
trata de condição que pode vir a restringir a participação de interessados no certame, dessa 
forma, contrária às orientações legais vigentes, merecendo, portanto, reparo.  
 
Nesse sentido acatamos os argumentos apresentados pela impugnante. 
 
 
 VI – CONCLUSÃO E DECISÃO DO PREGOEIRO. 

 
Ante o exposto, decido pelo conhecimento das impugnações e, no mérito, acolher parcialmente 
as alegações dando provimento. 
 
Submeto a presente decisão à Autoridade Superior, autoridade signatária do edital, conforme 
estabelece o §2º do art. 19 do RLC, para apreciação e decisão de acatar parcialmente a 
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impugnação e suspender o edital de licitação do pregão eletrônico PE.EPE.026/2021, visando 
ajustes no Termo de Referência.  
 
 
 
 
Leandro Felipe Galiza 
Pregoeiro 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

 

Conforme legislação vigente e por todos os fatos trazidos, acato a impugnação e 

determino a adequação do edital de licitação do pregão eletrônico PE.EPE.026/2021, nos termos 

proferidos pelo pregoeiro. 

 

 

 

 

 

 

Angela Regina Livino de Carvalho 

Diretora de Gestão Corporativa 
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