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AMS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 19.949.441/0001-62, com sede na Quadra 9 Lote 09 

–N 7, Gama/DF, vem tempestivamente perante V.Sa., com base no item 8.2 do Edital do 

Certame acima indicado, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Nos autos do presente certame licitatório, o que faz pelos seguintes motivos de fato e de 

direito a seguir expostos. 

 

Resumo da pretensão 

 

Segundo o item 1 do referido Edital, o pregão presencial n° 032/2019 tem por 

objeto a registro de preço para a contratação de serviços terceirizados de contínuo, 

conforme condições, quantidades e exigências especificadas no(s) anexo(s) deste 

Edital”. 

 

 Ocorre que, com o devido respeito, o Edital de Convocação e os seus anexos 

trazem exigências quanto à qualificação técnica das empresas licitantes que, além de 

flagrantemente ilegais e em desacordo com a jurisprudência das Cortes de Contas, 

frustram a competitividade do certame, senão vejamos: 
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Dos motivos que autorizam o provimento da presente impugnação 

 

Assim determina o item 50.3, alínea b do Edital: 

 

“50.3 – Documentação relativa à qualificação técnica  

(...) 

b) comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa 

através de um ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, atuante no mercado nacional, 

comprovando, no somatório, a prestação de serviços continuados de 

150 (cento e cinquenta) office boy contínuos, de forma satisfatória, 

devendo constar, de forma expressa, o número do contrato e o tempo 

de duração.” 

 

No apêndice I do Edital, referente à especificação dos serviços, consta o seguinte: 

 

“1. CONTÍNUO 

 

1.1. Especificação do serviço 

 

1.1.1. O serviço de CONTÍNUO (CBO 4122) será prestado de 

acordo com as determinações seguintes; 

 

1.1.2. Considerando que se trata de Registro de Preços, que 

tem como fundamento a incerteza da demanda, conforme 

previsto no artigo 3, inciso IV, do Decreto Federal no 

7.892/2013, o quantitativo a ser registrado será de 150 (cento 

e cinquenta) postos, sendo: 

 

a. 100 (cem) para a digitalização de autos e documentos; 

b.  

b. 22 (vinte e dois) para a Divisão de Postagem; 

 

c. 10 (dez) para o Centro Judicial de Solução de Conflitos; 

e 

 

d. 18 (dezoito) para demandas imprevisíveis.” 

 

Já no anexo V – Planilha de quantitativos, também há a previsão de contratação 

de 150 (cento e cinquenta) postos de contínuo. 

 

 Com o devido respeito, o item 50.3, alínea b do referido Edital traz exigência 

absolutamente ilegal e desarrazoada, restringindo sobremaneira a competitividade do 

certame, pois determina que as empresas licitantes deverão comprovar ter prestado 

serviço em objeto e em quantitativo idênticos ao ora licitado. 

 É de se apontar, em primeiro lugar, a ilegalidade contida no ato de se exigir 

qualificação técnica em objeto idêntico ao objeto da contratação. 
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 Além disso, cabe destacar, porém, que os serviços ora licitados, estão diretamente 

ligados as atividades administrativas e/ou operacionais, fato este que, de pronto, caberia 

a aceitação de atestados distintos do especificamente solicitado no edital, ou seja, 

atestados que comprovem que a licitante executa ou tenha executado serviços de 

fornecimento de mão de obra com similaridade administrativa e/ou técnico-operacional. 

 

A lei 8.666/93 em seu artigo 30, II, dispõe que: “A documentação relativa à 

qualificação técnica limitar-se-á a: (…) 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”.  

 

Este inciso deve ser interpretado conjuntamente com o § 3° do mesmo artigo, a 

saber: “Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior”. 

 

Ainda segundo o parágrafo quinto do artigo 30 da Lei 8.666/93, “É vedada à 

exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de 

época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 

inibam a participação na licitação”.   

 

Conforme visto, a Lei não exige a comprovação de qualificação técnica da 

licitante em objeto idêntico ao licitado, mas sim em objeto semelhante ou compatível com 

a complexidade do objeto licitado. 

 

Tal dispositivo tem o escopo justamente de ampliar a competitividade do certame, 

pois a prestação de serviços de mão de obra envolve muito mais a capacidade da empresa 

de gestão de recursos humanos, e não necessariamente a expertise em prestação de um 

serviço específico. 

 

A IN SEGES/MP, em seu item 10.6, b do anexo VII-A, também veda a exigência 

de qualificação técnica em objeto idêntico ao da licitação: 

 

“10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de 

qualificação técnico-operacional, a Administração poderá exigir do 

licitante: 

 

(...) 

 

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o 

que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência 

mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da 

contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados;” 
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Exigir comprovação de capacidade técnica em serviços idênticos aos da 

contratação, além de ser ilegal, fere o princípio da economicidade da contratação e 

constituiria afronta ao artigo 37, XXI da CR:  

 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. 

 

O e. TCU rechaça a exigência de qualificação idêntica à do objeto licitado, como 

ficou asseverado por ocasião do Julgamento da Representação TC 026.114/2015-1: 

 

“e.2. exigir, em licitações para serviços continuados de mão de obra, 

que os atestados de capacidade técnica comprovem serviços 

idênticos, em vez de aptidão para gestão de mão de obra, sem a 

necessária demonstração técnica dessa necessidade, o que afronta o 

disposto no art. 19, XXV, “a”, da IN - SLTI/MPOG 2/2008 e na 

jurisprudência desta Corte, notadamente os Acórdãos 1.214/2013-

TCU-Plenário, 1.443/2014-TCU-Plenário, 744/2015-TCU-2ª 

Câmara e 668/2005-TCU-Plenário;” 

 

Como bem assevera a jurisprudência do e. TCU, a empresa licitante deve 

comprovar, na verdade, aptidão para gestão de mão de obra, e não a prestação de 

serviço idêntico ao objeto licitado. 

 

Dessa forma, o item 50.3, alínea b do Edital do Certame em tela, deve ser alterado, 

para prever a comprovação da capacidade técnica da empresa licitante em objeto 

compatível e/ou pertinente com o licitado, e não idêntico. 

 

Outra analise a ser feita é referente ao quantitativo previsto no item 50.3, b, do 

Edital do Certame, pois tal dispositivo prevê que a licitante deverá comprovar 

qualificação técnica em quantitativo idêntico ao do licitado, o que constitui evidente 

violação à IN SEGES/MP nº 5/17, mais especificamente ao seu item 10.6, alíneas b, c e 

c.1 do seu anexo VII-A: 

 

“10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de 

qualificação técnico-operacional, a Administração poderá exigir do 

licitante: 

 

(...) 

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o 

que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência 
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mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da 

contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados; 

 

c) no caso de contratação de serviços por postos de trabalho: 

 

c.1. quando o número de postos de trabalho a ser contratado for 

superior a 40 (quarenta) postos, o licitante deverá comprovar que 

tenha executado contrato(s) com um mínimo de 50% (cinquenta por 

cento) do número de postos de trabalho a serem contratados;” 

 

 Perceba-se que a alínea c.1 prevê que, quando o número de postos de trabalho a 

ser contratado for superior a 40 (quarenta) postos, como é o caso do presente certame, a 

qualificação técnica da licitante deverá se limitar ao quantitativo de 50% (cinquenta por 

cento) do número de postos de trabalho a serem contratados. 

 

 Exigir quantitativo idêntico ao licitado para fins de qualificação técnica também 

é medida que fere sobremaneira a competitividade do certame, pois alijaria da licitação 

empresas que poderiam prestar o serviço licitado comprovando qualificação técnica em 

quantitativo razoável. 

 

Dessa forma, verifica-se que o entendimento exposto pela Administração no caso 

em tela no item 50.3, b do Edital do Certame, não encontra qualquer guarida na Lei, na 

jurisprudência ou na prática hodierna da Administração Pública. 

 

A Lei n° 9.784/98, instrumento de ampla carga principiológica aplicável a todos 

os processos administrativos na Administração Pública brasileira, assim também 

determina: 

 

“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios 

da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. 

 

(...) 

 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 

outros, os critérios de: 

 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

 

(...) 

 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público; 

 

(...) 
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VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 

dos administrados;” 

 

O processo licitatório – encarado como instrumento – tem seu propósito centrado 

na obtenção dos meios mais vantajosos ao interesse público. 

 

Já as exigências aqui discutidas ferem sobremaneira a competitividade do 

certame, alijando da licitação empresas que poderiam perfeitamente prestar o serviço ora 

licitado. 

 

Assim, tem-se que o item 50.3, b, do Edital do Certame, da forma como redigido, 

é flagrantemente ilegal e inconstitucional, além de também ferir os entendimentos 

jurisprudenciais do c. TCU sobre o tema e também a Instrução Normativa SEGES/MP nº 

05/17. 

 

Do pedido 

 

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento da impugnação ora 

apresentada para que se suprima do Edital - item 50.3, b - a obrigação de comprovação 

de capacidade técnica em objeto e quantitativo idênticos ao ora licitado, alterando-se tal 

item para que exija tão somente a comprovação de capacidade técnica em objeto 

semelhante ou pertinente ao licitado, com o quantitativo de, no mínimo, 75 (setenta e 

cinco) postos.  

 

Dessa forma, devem ser acolhidos os termos da presente Impugnação Editalícia e 

ao final excluído ou alterado o item editalício ora em comento, adequando o ato 

convocatório à norma legal que rege o processo licitatório e ao ordenamento jurídico 

como um todo. 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada totalmente 

procedente, com efeito para determinar-se a republicação do Edital e do Projeto Básico, 

escoimado dos vícios apontados, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

  

 

Nestes termos 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 25 de setembro de 2019. 

 

               
AMS COSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

CNPJ Nº 19.949.441/0001-62 

Alessandra O. Alves 

Representante Legal 
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ILMO. SR. PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2019 

 

 

CONVIC CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI, empresa 

sediada na Rua Manoel Raimundo de Souza, 158, sala 101, Centro, Lauro de Freitas, 

CEP 42702-660, inscrita no CNPJ nº. 42.040.279/0001-87, através de seu representante 

legalmente constituído, o sócio administrador, Sr. RAIMUNDO SÉRGIO DOS SANTOS 

SANTA BÁRBARA, Carteira Nacional de Habilitação de n.º 02562750203 DETRAN/BA, 

inscrito no CPF/MF sob o nº. 391.008.395-15, infrafirmado, vem apresentar 

IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 032/2019, de acordo exposição dos 

fatos e fundamentos a seguir:  

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

a) DA EXIGÊNCIA DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO CRA E 

QUITAÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DA EMPRESA E DE SEUS RESPONSÁVEIS 

TÉCNICOS 

O instrumento convocatório em seu item 50.3., letra “a” trata da 

Qualificação Técnica das licitantes, exigindo na letra “a” que as licitantes demonstrem 

possuir “registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração (CRA), 

acompanhado dos recibos de quitação da anuidade relativa ao exercício de 2018, da 

empresa e de seus responsáveis técnicos;”. 

Todavia, é de se destacar que tal exigência é ilegal, pois o art. 69 da 

Lei 5.194/66, que supostamente justificaria a previsão, foi revogado tacitamente 

decorrente dos critérios de sucessão temporal (lex posterior) e especialidade (lex 

specialis) na esfera de licitações públicas. Isto porque, houve a edição do Decreto-Lei 

2.300/1986 e da Lei 8.666/1993, que exigem apenas a inscrição na entidade profissional 

competente (art. 30, I da Lei 8.666/93), senão vejamos. 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 
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I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;” 

Note-se, ademais, a necessidade de se interpretar a norma 

infraconstitucional à luz dos princípios constitucionais, especialmente a necessidade de 

limitação de exigências consideradas dispensáveis (art. 37, XXI, CF/88), devendo, sempre 

que possível, adotar a interpretação que concretize o princípio da ampla concorrência, 

conforme se destaca no julgamento do Acórdão 2.126/2016-Plenário (Rel. Min. Augusto 

Sherman) : 

“É ilegal a exigência de quitação de anuidades do Crea, para 

fins de habilitação, pois o art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993 

exige apenas o registro na entidade.”. 

Nesse diapasão, a exigência de se fazer acompanhar do registro ou 

inscrição no CRA os “recibos de quitação da anuidade relativa ao exercício de 2018, da 

empresa e de seus responsáveis técnicos”, se reveste de ilegalidade, devendo ser 

extirpado do item 50.3, letra “a” do Edital. 

b) DAS EXIGÊNCIAS QUANTO AO ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA – QUANTITATIVO E RESTRIÇÃO AO CARGO DE OFFICE BOY 

QUANTITATIVO 

Outro ponto que merece retificação é o item 50.3., letra “b” no que 

diz respeito ao quantitativo que deverá constar no atestado: “a prestação de serviços 

continuados de 150 (cento e cinquenta) office boy contínuos,”, ou seja, a totalidade de 

funcionários a serem alocados nos postos de trabalho. Explica-se. 

A jurisprudência tem entendimento cristalizado no sentido de 

“objetivar” e “definir” o que seria “pertinente e compatível”. Sendo assim, hodiernamente 

temos que um atestado pertinente e compatível é aquele que apresenta pelo menos 

50% do quantitativo de que está sendo licitado. Por exemplo: se o órgão adquirirá 

1.000 unidades de canetas, o licitante deverá demonstrar que já forneceu pelo menos 500 

unidades. (Acórdãos TCU 1.948/2008 – Plenário e 1.052/2012 – Plenário e 1214/2013 - 

Plenário). Outros percentuais somente poderão ser exigidos se tecnicamente justificados. 

No caso em tela, o presente Edital prevê no Apêndice 1 
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(Especificação dos Serviços), subitem 1.1.2, que o quantitativo para contratação será de 

150 postos, número idêntico ao que as licitantes deverão comprovar em seus atestados 

de capacidade técnica. 

Dessa forma, depreende-se que o Edital combatido extrapolou o 

quantitativo mínimo considerado como proporcional e razoável, sendo, ainda, ausente de 

justificativa técnica para exigir a totalidade, fato que demonstra de maneira patente o 

descumprimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo que merece 

retificação. 

RESTRIÇÃO DE CARGO – OFFICE BOY 

Como se não bastasse, o Edital no mesmo item 50.3., letra “b” no 

que diz respeito ao cargo que deverá constar no atestado restringe-se “a prestação de 

serviços continuados de 150 (cento e cinquenta) office boy contínuos,”. 

Sabe-se que o exame da capacidade técnica visa a verificar se as 

empresas licitantes têm aptidão, aparelhamento e pessoal técnico adequado para a 

execução do serviço licitado a ser, posteriormente, executado. 

Sabe-se, também, que as exigências de comprovação de 

capacidade técnica das licitantes devem ser assinaladas, expressa e publicamente, com a 

demonstração de que os parâmetros fixados são adequados, necessários, suficientes e 

pertinentes ao objeto licitado, a fim de assegurar a não ocorrência de restrição indevida 

ao caráter competitivo do certame, conforme, por exemplo, proclamado no Acórdão 

668/2005-TCU-Plenário: 

9.4.3. ao inserir exigência de comprovação de capacidade 

técnica de que trata o art. 30 da Lei 8.666/93 como requisito 

indispensável à habilitação das licitantes, consigne, expressa 

e publicamente, os motivos dessa exigência e demonstre, 

tecnicamente, que os parâmetros fixados são adequados, 

necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, 

assegurando-se de que a exigência não implica restrição 

do caráter competitivo do certame; (destaques nossos) 
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Além disso, para fins do exame da qualificação técnica das licitantes, 

a Administração deve verificar a compatibilidade entre os serviços (atividades) 

anteriormente prestados pelos candidatos (licitantes) e o serviço (atividade) objeto da 

licitação em questão, conforme art. 30, II, da Lei 8.666/1993: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 

(…) 

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 

(…) 

§ 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: (…) (destaques nossos) 

Importante salientar que o presente Edital não definiu quaisquer 

parâmetros específicos para aferição da qualificação técnica das licitantes, tampouco 

quais serviços seriam considerados compatíveis aos do objeto licitado, uma vez que na 

avaliação da qualificação técnica por meio do atestado de capacidade técnica das 

licitantes exige-se identidade entre o serviço licitado e os serviços demonstrados nos 

atestados, é o que se vê do item 50.3., letra “b”. 

Ademais, o próprio Edital apresenta contradição em seus itens, ora 

requerendo nos atestados de capacidade técnica a comprovação exclusiva de 150 postos 
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de office boy contínuos (item 50.3., letra “b”), ora especificando como “O serviço de 

CONTÍNUO (CBO 4122) será prestado de acordo com as determinações seguintes;” 

(Apêndice 1 – subitem 1.1.1.). 

Diante disso, deve o ilustre Pregoeiro atentar, ademais, que os 

atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em 

gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser contratada, 

conforme destacado no Acórdão TCU n º 553/16 – Plenário. 

Portanto, deve ser afastada a restrição a atestados na totalidade de 

postos licitados e a limitação de aptidão relativa ao cargo de “office boy contínuo”, 

estipulações estas que além de absurdas, de forma alguma agregam segurança na 

execução do futuro contrato, mas apenas limitam a participação de licitantes e portanto 

prejudicam a competitividade do certame e atentam diretamente contra os próprios cofres 

públicos que salvo melhor juízo poderiam obter oferta melhor por um mesmo objeto 

licitado. 

CONCLUSÃO 

À vista do exposto, em cumprimento à Legislação Vigente e às 

normas editalícias que visam a garantia da igualdade entre os licitantes, requer sejam 

consideradas as razões aqui postas à apreciação de Vossa Senhoria para que promova a 

retificação do item 50.3, letras “a” e “b” a fim de que: 

1. Seja extirpada a exigência de se fazer acompanhar do registro 

ou inscrição no CRA os “recibos de quitação da anuidade relativa ao exercício de 2018, 

da empresa e de seus responsáveis técnicos”; (item 50.3, letra “a”) 

2. Seja retificado o Edital para que os atestados de qualificação 

técnica apresentem pelo menos 50% do quantitativo de que está sendo licitado e não a 

totalidade; (item 50.3, letra “b”) 

3. Seja retificado o Edital para que os atestados de capacidade 

técnica comprovem a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão 

relativa à atividade a ser contratada (office boy), conforme destacado no Acórdão TCU n º 

553/16 – Plenário; (item 50.3, letra “b”) 
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Nestes termos, 
Pede Deferimento. 
 

Lauro de Freitas, 24 de setembro de 2019. 

 

CONVIC CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 
RAIMUNDO SÉRGIO DOS SANTOS SANTA BÁRBARA 
Representante Legal 
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Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

Processo nº : 201906000175307

Referência : Pregão Eletrônico nº 032/2019

Objeto : Contratação de serviços terceirizados de Office boy/contínuo

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se da análise das impugnações interpostas pelas empresas AMS CONSULTORIA

EMPRESARIAL  LTDA-ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  19.949.441/0001-62  e  CONVIC

CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 42.040.279/0001-

87, ao Edital nº 032/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, Do Tipo Menor Preço Global,

tendo por finalidade o Sistema de Registro de Preços,  que tem por objeto a contratação de

serviços  terceirizados  de  contínuo,  face  às  possíveis  irregularidades  presentes  no  ato

convocatório.

DAS RAZÕES

Seguem, de forma sucinta, as razões.

AMS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME

Alega a Impugnante que o instrumento convocatório traz exigência quanto à qualificação

técnica que, além de ilegal, frustra a competitividade do certame.

O item 50.3, alínea “b” do Edital exige, para a qualificação técnica, a comprovação da
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capacidade técnico-operacional da empresa através de um ou mais atestados, expedidos por

pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, comprovando, no

somatório, a prestação de serviços continuados de 150 (cento e cinquenta) postos de office

boy/contínuo, de forma satisfatória, devendo constar, de forma expressa, o número do contrato

e  o  tempo  de  duração,  exigência  essa  absolutamente  desarrazoada,  que  restringe

sobremaneira  a  competitividade  do  certame,  pois  determina  que  as  empresas  licitantes

comprovem ter prestado serviços idênticos e em quantidades iguais às do objeto licitado.

Ao final, requer seja julgada procedente a impugnação, determinando a republicação do

Edital, escoimado dos vícios apontados.

CONVIC CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI

A impugnante elenca as supostas ilegalidades no edital da seguinte forma:

A primeira ilegalidade encontra-se na exigência de registro ou inscrição no Conselho

Regional de Administração (CRA), acompanhado dos recibos de quitação da anuidade relativa

ao exercício de 2018, da empresa e de seus responsáveis técnicos;

A segunda,  diz respeito ao quantitativo que deverá constar no atestado ou atestados

comprovando  a  prestação  de  serviços  continuados  de  150  (cento  e  cinquenta)  ofice

boy/contínuo, ou seja, a totalidade de funcionários a serem alocados nos postos de trabalho.

Requer seja promovida a retificação do item 50.3, letras “a” e “b”, relativo à qualificação

técnica,  a  fim  de  que  seja  extirpada  a  exigência  de  se  fazer  acompanhar  do  registro  ou

inscrição  no  CRA os  recibos  de  quitação  da  anuidade  relativa  ao  exercício  de  2018,  da

empresa e de seus responsáveis técnicos; a alteração do quantitativo relativo ao número de

postos de trabalho exigidos nos atestados e; a alteração da exigência de que os atestados de

capacidade técnica comprovem a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a
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aptidão relativa à atividade a ser contratada (office boy).

DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após  apreciar  as  razões  apresentadas,  tem-se  que  pertinentes  as  alegações  das

impugnantes.

Extrai-se da Lei 8.666/93 que:

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;

(…)

§ 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:

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;

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou

atestados  de obras  ou  serviços  similares  de  complexidade  tecnológica  e
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operacional equivalente ou superior.

(...)

§  5o É  vedada  a  exigência  de  comprovação  de  atividade  ou  de  aptidão  com

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer

outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. (grifei)

Resta  claro  não  existir,  na  Lei  Geral  de  Licitações,  amparo  para  a  exigência  de

comprovantes de quitação por parte da empresa e dos seus responsáveis técnicos junto ao

Conselho Regional de Administração. A relação de documentos passíveis de serem exigidos

nos procedimentos licitatórios é taxativa. Tal exigência extrapola os limites da Lei.

A demonstração  da  aptidão  técnica,  formalizada  pela  apresentação  de  atestado  de

capacidade técnica é aferida em duas dimensões, sendo a capacidade técnico operacional,

aptidão da própria licitante (pessoa jurídica), abrangendo as instalações, o aparelhamento, as

metodologias de trabalho e os processos internos de controle de qualidade e, a capacidade

técnico profissional, aptidão dos profissionais (pessoa física) empregados das licitantes.

Entendeu o TCU ser possível exigir, numa mesma licitação, a comprovação de aptidão

técnica em suas duas dimensões.

No caso em comento, somente foi exigida a capacitação técnico-operacional.

Os  atestados de capacidade técnica  poderão ser  emitidos  por  pessoas jurídicas  de

direito público ou privado e, tendo em vista a redação do art. 30, § 1º, da LGL, são ilícitas as

exigências que estabeleçam formalidades excessivas quanto à redação e à composição dos

atestados.

Admite-se  a  comprovação  de  aptidão  mediante  certidões  ou  atestados  de  serviços

similares de complexidade operacional equivalente ou superior.
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Busca-se, assim, por meio dos atestados de capacidade técnica, a comprovação de

experiência pretérita do licitante na prestação de serviços similares ao objeto licitado, sendo

portanto, ilícita a exigência no sentido de que a experiência pretérita seja exatamente igual ao

serviço licitado como exigido no ato convocatório.

Deve-se ter em mente que o TCU tem precedentes no sentido de que a compatibilidade

entre  os  serviços  anteriores  e  o  serviço  licitado  deve  ser  entendida  como  condição  de

similaridade e não de igualdade.

Relativamente à quantificação da similaridade, o TCU tem jurisprudência consolidada no

sentido  de  que  a  exigência  de  comprovação  da  experiência  mediante  apresentação  de

atestados deve se limitar a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade do objeto

licitado,  sendo  portanto,  salutar  que  a  Administração  estabeleça  tal  exigência  de  forma

expressa no edital.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro das impugnações apresentadas por considerá-las tempestivas e

pelas razões retromencionadas decide pela republicação do edital, eivado das ilegalidades.

Goiânia, 26 de setembro de 2019.

Rogério Jayme

Pregoeiro
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