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Impugnação  
 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016 
 

  

EXM. º SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

 

 

MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS  LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Rua Raimundo Teixeira Barbosa, 378. Bairro 

Mangabeiras, Sete Lagoas – MG, CEP: 35.700-429, inscrita no CNPJ sob nº 

13.336.262/0001-73, por seu representante legal CARLOS EDUARDO 

CARVALHO MONTEIRO, nacionalidade brasileira, casado, Profissional de 

Educação Física, CPF nº 037.065.926.06 , Cédula de Identidade nº 8.740.437, 

PC/MG, residente na cidade de Sete Lagoas, vem apresentar impugnação ao 

edital de  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016, pelos seguintes fatos e 

fundamentos que passa a expor:  
 

I - Dos Fatos: 

 

 Qualificação técnica:  

 

Faz-se necessário, conforme legislação vigente, exigir dos licitantes 

participantes inscrição de pessoa jurídica no respectivo conselho regional de 

educação física e ou fisioterapia, haja vista o objeto da licitação tratar-se de 

ginástica laboral. 

 

Contudo, não é correto, conforme legislação vigente, solicitar que esta 

inscrição da empresa prestadora do serviço seja no CREF ou CREFITO do 

DISTRITO FEDERAL, pois desta forma estaria direcionando a licitação para 

empresas registradas no CREF ou CREFITO do DISTRITO FEDERAL, 

diminuindo a disputa, direcionando e impedindo que empresas aptas 

registradas em outras regiões disputem o certame. 

 

É correto exigir que o profissional seja inscrito no conselho de Educação 

Física ou Fisioterapia do DISTRITO FEDERAL, mas não é correto exigir o 

mesmo para a pessoa jurídica que pode ter sede em outra região e prestar o 

serviço em qualquer estado do Brasil. 

 

Veja resolução de impugnação de pregão do SEBRAE: 

 

“Diante das exigências contidas no item 11.3.2 do edital, a empresa 

impugnante interpôs impugnação tempestiva, onde aduz em síntese, a 

arbitrariedade e a desnecessidade da exigência de profissional ou empresa 

com registro no CREF ou CREFITO do Estado do Rio Grande do Sul, por 

ferir frontalmente as disposições do artigo 3º § 1º I Lei Federal nº 8.666/93.”  

“A empresa impugnante questiona a exigência de que os registros nos 

referidos órgãos de classe acima citados, tenham que ser obrigatoriamente nos 
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Conselhos Regionais do Estado da Federação onde será realizado o certame, 

ou seja, no Estado do Rio Grande do Sul”. 

 

Quanto à exigência das empresas serem credenciadas junto aos Conselhos 

Regionais do Estado de atuação da atividade, nada consta a respeito, sendo 

assim, poderá ser aceito o registro da empresa em qualquer CREF ou 

CREFITO da Federação. 

 

Certos do erro em pauta aguardamos deferimento da impugnação. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Sete Lagoas, 31 de agosto de 2016.  

 

MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA 

CARLOS EDUARDO CARVALHO MONTEIRO –  

SÓCIO ADMINISTRADOR  

CREF  N º 006202 G/MG  

 

   
 


