
  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/12 
 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/12 

 

Nos termos do art. 41, §1º, da Lei 8.666/93, a empresa ANALYSIS SOLUÇÕES EM 
ESTATÍSTICA LTDA, apresentou, tempestivamente, impugnação contra o ato convocatório do 
Pregão Presencial nº 008/12, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
pesquisa de campo para identificar e levantar informações sobre as unidades fabris/operacionais 
das indústrias consumidoras de gás natural e/ou outros energéticos, tais como: óleo combustível, 
GLP, diesel, coque, biomassa, energia elétrica e carvão, localizadas na área de concessão da 
PBGÁS, distribuidora de gás natural  do Estado da Paraíba, em conformidade com o Anexo Q4 – 
Memorial Descritivo, contemplando em síntese, as seguintes considerações: 

 

A – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

A empresa impugnante alega que “dentre a documentação solicitada às empresas 
participantes, não consta a exigência de Carta de Autorização do Conselho Regional de Estatística 
(CONRE) em nome das empresas ou registros das mesmas no conselho”. A empresa ainda afirma 
que o desenvolvimento das atividades objeto deste certame é de responsabilidade do profissional 
estatístico, conforme especificado na Lei 4.739/95 que regulamenta a profissão. 

 

B – DOS FUNDAMENTOS 

O processo licitatório objetiva garantir a observância do principio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar 
oportunidade igual a todos os interessados e a possibilitar o comparecimento ao certame do maior 
numero possível de concorrentes. 

 
O art. 3º, §1º, inciso I, dispõe que: 
 

Art. 3º 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. 

 
 
 



  

No caso em tela o recorrente solicita que seja exigido para fins de comprovação de 
qualificação técnica o “registro da empresa no Conselho Regional de Estatística ou profissional 
estatístico responsável devidamente registrado no conselho, bem como a comprovação, em ambos 
os casos, de regularidade juntos ao conselho”. Solicita ainda, que o profissional responsável tenha 
vínculo empregatício com a empresa ou faça parte do quadro societário. 

 
O recorrente fundamenta sua solicitação na Lei 4.739/65 que dispõe sobre o exercício 

da profissão de estatístico e na Resolução CONFE nº 018/72 que dispõe sobre o registro de 
pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Estatística. 

 
O art. 6º da lei 4.739/65 prevê: 
 

Art. 6º O exercício da profissão de estatístico compreende: 
a) planejar e dirigir a execução de pesquisas ou 
levantamentos estatísticos
b) omissis; 

; 

...Omissis... 
c) efetuar pesquisas e análises estatísticas; 

 
No tocante a qualificação técnica, vejamos o que dispõe a Lei 8.666/93: 
  

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III – omissis. 
IV – omissis. 
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste 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: (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 
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 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; 
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O objeto deste certame prevê a realização de coleta de dados a ser feita de forma 

quantitativa e qualitativa,

 

 obtida através de entrevistas diretas (obtenção de informações de fontes 
primárias) com representantes das unidades fabris/operacionais das indústrias pré-selecionadas. No 
qual deverá ser dado tratamento estatístico em conformidade com o item 4 – Etapas do trabalho da 
pesquisa, do Anexo Q4 – Memorial descritivo. 

Resta comprovado que o objeto do certame em análise contará com pesquisa e 
análise estatística. 

 

C – DA DECISÃO 

Esta Pregoeira, ao analisar a impugnação entendeu que assiste razão ao recorrente e 
decidiu pelo DEFERIMENTO do pedido, logo no item 9.2.3 - Qualificação Técnica será acrescido o 
subitem 9.2.3.2, com a seguinte redação: 

9.2.3.2 – Apresentação de registro ou inscrição na entidade profissional competente. 
 

A redação do item 9.3.2.1 será alterada para: 
9.3.2.1 Comprovação de prestação de serviço compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa 
licitante, devidamente registrada na entidade profissional competente
 

.  

Considerando a alteração do edital, a nova data para realização do certame será no 
dia 10/01/2013, às 14h30, na sede da PBGÁS. 

 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2012. 

 

Fabíola Gomes dos Santos 
Pregoeira 


