
 

 

 
                                              

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE GOIÁS  

 
 

 
 

PRESTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.282.245/0001-84, estabelecida à 

Rua João de Souza Clímaco, Qd.4, Lt.29, Parque Trindade II, CEP: 74.921-228, 

Aparecida de Goiânia-GO, neste ato representada por seu sócio o Sr. IVAN DA SILVA 

ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1736102-2.A Via e 

inscrito no CPF sob o nº 414.662.681-15, residente e domiciliado em Goiânia-GO, nos 

termos do art. 41 da Lei 8.666/93 e o Item 50.3 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 

N.º 41/2020, vem perante a elevada e respeitosa presença de Vossa Senhoria, 

apresentar 

 

                           IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

pelos fatos e fundamentos de direito a expor: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Havendo irregularidades no Edital de Licitação é facultado ao licitante, 

bem como a qualquer cidadão à apresentação de impugnação ao Edital.  

 

No entanto, para que haja tempestividade no ato, a lei estabelece um 

prazo mínimo para a sua apresentação, de acordo com a modalidade a ser licitada. No 

caso em questão por se tratar de Pregão Eletrônico até 2 (dois) dias uteis antes da 

realização da sessão pública. Vejamos: 

 

DECRETO Nº 534, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020 
Art. 24. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 
do pregão, na forma eletrônica. 

 
Desta feita, tendo-se que a presente sessão pública se realizará no 

dia 16/06/2020 às 15:00, o término do prazo para a propositura da presente 
impugnação ocorrerá dia 12/06/2020 às 15:00. 

 

Portanto, tempestiva é a presente Impugnação. 

 

 



 

 

II – DOS FATOS 

 

Ao que concerne fora publicado o Edital do Pregão Eletrônico nº 

0412020, tipo menor preço, pelo TJ-Go, destinado à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MOTORISTA. 

 

Ocorre, que em análise acentuada do referido Edital, constatou-se a 

contrariedade aos princípios norteadores da licitação (igualdade/isonomia, legalidade e 

competitividade) a partir do momento que o Edital exige das empresas licitantes os 

seguintes documentos quanto a sua qualificação técnica: 

 

a. Comprovação de aptidão para desempenho da 
atividade por meio de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, atuante no mercado 
nacional, comprovando desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto deste Termo de 
Referência; 

 

 

Percebe-se, então, que o órgão inseriu como exigência de qualificação técnica do 

licitante a exigência de atestado de capacidade técnica compatível com o objeto. No 

entanto, tal exigência não possui amparo normativo. 

 

Tal disposição, no entanto, não pode permanecer no instrumento 

convocatório, sob risco de se incorrer em afronta direta aos princípios norteadores da 

Lei de Licitações Públicas, conforme restará demonstrado doravante. 

 

Logo, visando a sua modificação passamos a apresentação das 

referidas razões. 

 
 
III – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

A Impugnação de um edital de licitação ocorre quando os princípios 

norteadores da licitação são violados ou mesmo quando há contrariedades por meio de 

exigências de marca, domicilio do licitante, qualificações e demais exigências que só 

visam afastar a competitividade do certame de Licitação, portanto, passíveis de 

correção. 

 



 

 

Destarte, a busca pela melhor proposta é uma das finalidades da 

licitação. Por isso, não podem ser adotadas medidas que comprometam decisivamente 

o caráter competitivo do certame. Ademais, as exigências devem-se restringir ao 

estritamente indispensável e ao determinado em lei. 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 
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. (grifo nosso). 

 

 Nos termos da lei, somente se permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tais 

exigências não podem contrariar os princípios norteadores da licitação, nem mesmo 

estarem em desavença com a lei. 

Inicialmente, cumpre revelar que o art. 3º da Lei 8.666/93, 
veda expressamente que os agentes públicos pratiquem atos que frustrem o 
caráter competitivo do certame:  

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1º 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”. 
 
 



 

 

Pois bem, é de bom alvitre ressaltar, que o Tribunal de 
Contas da União exaradas no Acórdão 1.214/2013, estabeleceu como 
paradigma o entendimento de que a comprovação de expertise, não está 
atrelada ao tipo de serviço e sim a gestão de mão-de-obra, ou seja  

 
“NOS CERTAMES PARA CONTRATAR SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS, EM REGRA, 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”: 
REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA EXTINTA 
ADPLAN A PARTIR DE TRABALHO REALIZADO POR 
GRUPO DE ESTUDOS INTEGRADO POR 
SERVIDORES DE DIVERSOS ÓRGÃOS. 
FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS NO INTUITO DE 
IMPLEMENTAR MELHORIAS NOS 
PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E DE EXECUÇÃO 
DE CONTRATOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA. ANÁLISE 
DOS DIVERSOS ASPECTOS ABORDADOS PELO 
GRUPO. FORMULAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES À 
SLTI/MP E À AGU. [...] 

 
                

 
 
 

                            As empresas que prestam serviços terceirizados, em regra, 
não são especialistas no serviço propriamente, mas na administração da mão de obra. 
É uma realidade de mercado à qual a Administração precisa se adaptar e adequar seus 
contratos. É cada vez mais raro firmar contratos com empresas especializadas somente 
em limpeza, ou em condução de veículos, ou em recepção. As contratadas prestam 
vários tipos de serviço, às vezes em um mesmo contrato, de forma que adquirem 
habilidade na gestão dos funcionários que prestam os serviços, e não na técnica de 
execução destes.  

 O que importa é perceber que a habilidade das contratadas 
na gestão da mão de obra, nesses casos, é realmente muito mais relevante para 
a Administração do que a aptidão técnica para a execução dos serviços, inclusive 
porque estes apresentam normalmente pouca complexidade. Ou seja, nesses 
contratos, dada a natureza dos serviços, interessa à Administração certificar-se de 
que a contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e honrar os 
compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais. É situação muito diversa de 
um contrato que envolva complexidade técnica, como uma obra, ou de um contrato 



 

 

de fornecimento de bens, em que a capacidade pode ser medida tomando-se 
como referência a dimensão do objeto  

Destaque-se que a constatação de que a habilidade 
requerida para a prestação de serviços terceirizados mediante cessão de mão de 
obra é diferenciada, advém da experiência da Administração na condução desses 
contratos. Tem-se observado que a maior causa de fracasso na execução dos 
ajustes é a incapacidade das empresas de manter a prestação dos serviços ao 
longo do tempo sem falhar no cumprimento de suas obrigações trabalhistas e 
previdenciárias junto aos empregados. Logo, pode-se concluir que a habilidade de 
gestão de pessoal, nesses casos, relaciona-se mais à saúde financeira das 
empresas e à capacidade de gerenciar recursos financeiros e custos.  

                                  É bom   ressaltar que o TCU volta a acolher este entendimento 
no ano de 2015 no Acórdão 744/2015 – 2ª Câmara, o qual enfatiza que os atestados 
de capacidade técnica devem comprovar que as empresas detêm a capacidade 
de realizar a gestão de mão e obra.   
 
 

1.7.1. Nos certames para contratar serviços 
terceirizados, em regra, 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, como ocorrido no pregão 
eletrônico (…); 
1.7.2. nos casos excepcionais que fujam a essa regra, 
devem ser apresentadas as justificativas fundamentadas 
para a exigência, ainda na fase interna da licitação, nos 
termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 STLI;” Acórdão 
744/2015 – 2ª Câmara. 

 
                Dito isto, conclui-se que a habilidade na gestão da mão de obra, é muito 
mais relevante para a Administração do que a aptidão técnica para a execução dos 
serviços, vez que interessa à Administração certificar-se de que a contratada é capaz 
de recrutar e manter pessoal capacitado e honrar os compromissos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais.  
               Portanto, somente se pode exigir que o atestado verse sobre a gestão e 
administração de mão de obra, não devendo ser exigido a natureza do serviço a ser 
prestado, sendo esta a orientação que deve ser seguida por toda Administração 
Pública nos certames relativos à prestação de serviços. 18. Ressalta-se que a 
experiência prévia requerida a título de qualificação técnica não precisa ser idêntica à 
do objeto que se pretende licitar, conforme leciona Marçal Justen Filho (2010, p.441):  
“Em primeiro lugar, não há cabimento em impor a exigência de que o sujeito tenha 
executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação. 
Parece evidente que o sujeito que executou obra ou serviço exatamente idêntico 
preenche os requisitos para disputar o certame e deve ser habilitado. Mas também se 
deve reconhecer que a idoneidade para executar o objeto licitado pode ser 



 

 

evidenciada por meio da execução de obras ou serviços similares, ainda que não 
idênticos.” 
                           Cumpre ainda ratificar o que estabelece a Constituição Federal em 
seu art. 37, XXI: “[...] 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. 

                          Deste modo, o instrumento convocatório deve evitar toda e 
qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, face ao 
princípio da legalidade. Devendo ser evitados formalismos e requisitos 
desnecessários, de modo a não ocasionar uma restrição ainda maior à 
competitividade.  

        Verifica-se, portanto, que a exigência relacionada à natureza dos serviços 
e não a gestão de mão de obra, não é a medida adequada para verificação da 
capacidade técnica consoante disposições da Instrução Normativa e Acórdãos do 
Tribunal de Contas da União. Sendo que as exigências nos moldes destacados do 
edital acabam por restringir a quantidade de licitantes, excluindo do processo 
interessados aptos à realização do objeto licitado. 

                 Ou seja, deve a Administração verificar se a futura Contratada tem 
aptidão no gerenciamento do quantitativo de postos a ser alocado no contrato objeto 
da licitação, nos termos do que dispõe a Instrução Normativa.  

                De todo o exposto, parece-nos correto afirmar que as aplicações das 
imposições descritas no edital contrariam ao interesse da Administração pública que 
é de atrair e qualificar o maior número de empresas para ampliar a competição e 
aumentar as possibilidades de contratar com a empresa que ofereça a proposta mais 
vantajosa, ferindo o princípio da igualdade entre os licitantes. 

                      Referida imposição da Administração, torna-se, portanto, 
impertinente ao processo licitatório, atentando contra o princípio da isonomia e da 
legalidade. Manifesta-se a doutrina sobre o assunto:  

                   No caso das licitações, a norma constitucional condescendente em 
que a Administração dirija às licitantes exigências tão só indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações (...) O que não importa à execução deste não pode ser 
tido como interesse público, constituindo-se ao contrário, em discriminação 
incompatível com o princípio da igualdade. (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres, 
Comentários à lei das licitações e contratos da administração pública. Rio de Janeiro. 
Renovar. 1994. pág. 32.)  

                    E, já decidiu o STJ:  
A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório não deve ser 

restritiva. Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à administração e aos 
interessados no certame, é de todo conveniente que compareça à disputa o maior 
número possível de interessados, para que a proposta mais vantajosa seja encontrada 
em um universo mais amplo. 
 

O ordenamento jurídico regulador da licitação não prestigia decisão assumida 
pela Comissão de Licitação que inabilita concorrente com base em circunstância 



 

 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, fazendo exigência 
sem conteúdo da repercussão para a configuração de habilitação jurídica, da 
qualificação técnica, de capacidade econômico financeiro e da regularidade fiscal. (MS 
n° 5.779-DF, DJ de 26/10/98). 

 

Deste modo, óbice não há quanto ao reconhecimento de que o 

subitem 50.2, aliena “a”, do referido instrumento convocatório, deve ser excluído do 

conjunto de normas do Edital, tendo em vista que sua exigência não se sustenta perante 

o ordenamento jurídico licitatório. 

 

PRINCIPIO DA IGUALDADE, DA COMPETITIVIDADE E DA ISONOMIA 

 

A Lei 8.666/93, elenca em seu art. 3º os princípios básicos da licitação, 

quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

 

Aqui podemos destacar o princípio da igualdade, na qual deve a 

Administração Pública assegurar a mesma condição a todos os concorrentes, deve 

conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum 

licitante, tratando a todos com isonomia. 

 

Assim é obrigação da Administração Pública não somente buscar a 

proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a todos os 

concorrentes aptos, a mesma oportunidade. 

 

Ademais o princípio da igualdade no âmbito da licitação pública é, sem 

dúvida fundamental, haja vista que a licitação se traduz, de regra, no oferecimento de 

produtos, serviços ou obras, cabendo-lhe a Administração pública a proposta que lhe 

for mais vantajosa. Logo, a igualdade, busca o razoável e afasta o arbitrário e o 

desproporcional, nos procedimentos licitatórios. 
 
Não bastasse, existem autores que vislumbram ainda outros 

princípios relacionados ao princípio da igualdade no procedimento licitatório. Um 

desses autores é DI PIETRO (2004, P. 303-305). Vejamos: 

 
“a Lei nº 8.666/1993 traz implícito o princípio da competitividade, 
em seu art. 3º, § 1º, I, ao proibir cláusulas ou condições que 
comprometam o caráter competitivo da licitação ou estabeleçam 
distinções ou preferências impertinentes ou irrelevantes para o objeto 
contratual.” (grifo nosso). 

 
Nesse mesmo sentido TOSHIO MUKAI (1999, p. 1): 

 



 

 

“(...) a licitação significa um cotejo de ofertas (propostas), feitas por 
particulares ao Poder Público, visando a execução de uma obra, a 
prestação de um serviço, um fornecimento ou mesmo uma alienação 
pela Administração, donde se há de escolher aquela (proposta) que 
maior vantagem oferecer, mediante um procedimento 
administrativo regrado, que proporcione tratamento igualitário 
aos proponentes, findo o qual poderá ser contratado aquele que 
tiver oferecido a melhor proposta”. (grifo nosso). 

 
Por sua vez HELY LOPES MEIRELLES (2003, p. 264), conceituou 

licitação como: 
 
“procedimento administrativo mediante o qual a Administração 
Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma 
sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para 
os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os 
interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos 
negócios administrativos”. (grifo nosso). 

 
Portanto, o procedimento licitatório deve proporcionar aos licitantes 

um tratamento igualitário, sem comprometer o caráter competitivo da licitação. Assim, 

se a Administração solicita a apresentação de atestado de capacidade técnica 

compatível com o objeto, é imprescindível que haja uma contrariedade quantos aos 

princípios regentes da licitação. 

 

Por fim, a observância dos princípios administrativos nas 

licitações é fator essencial para a legalidade e a regularidade das contratações 

públicas. 

 

IV – DOS PEDIDOS 
 

Diante do exposto requer a Vossa Senhoria: 

 
A) O deferimento da IMPUGNAÇÃO para a exclusão do item: 

50.2, aliena “a”, do Edital (Pregão Eletrônico Nº 41/2020, uma vez que contraria os 

princípios regulamentadores da Licitação. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Aparecida de Goiânia (GO), 08 de junho de 2020. 

 



De : Licitação - Presta Construtora
<licitacao@prestaconstrutora.com.br>

Assunto : Re: IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020

seg, 15 de jun de 2020 15:26

Boa tarde Prezado, 

E-mail recebido.

Atenciosamente 

Paulo Henrique 

---- Ativado Seg, 15 jun 2020 14:09:16 -0300 Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
escreveu ----

Boa tarde!

Informo que a impugnação foi acatada e que serão aceitos os atestados de postos diversos
não sendo obrigatório só o de motoristas.
Conforme estabelece a Lei de Licitações, não será necessário a alteração da data por não
implicar em alteração de propostas.
Mantida a data do certame.
Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Licitação - Presta Construtora" <licitacao@prestaconstrutora.com.br>
Para: "rjayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 8 de junho de 2020 8:05:10
Assunto: IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020

Prezados,

Com fulcro no item 7.0 do edital do Pregão n° 41/2020 encaminho impugnação, em anexo. 

Atenciosamente, 

mailto:licitacao@prestaconstrutora.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020

Para : Licitação - Presta Construtora
<licitacao@prestaconstrutora.com.br>

Paulo Henrique 

Departamento de licitações
Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda.
CNPJ: 02.282.245/0001-84
(62) 3273-4528

seg, 15 de jun de 2020 14:09

Boa tarde!

Informo que a impugnação foi acatada e que serão aceitos os atestados de postos diversos não
sendo obrigatório só o de motoristas.
Conforme estabelece a Lei de Licitações, não será necessário a alteração da data por não
implicar em alteração de propostas.
Mantida a data do certame.
Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Licitação - Presta Construtora" <licitacao@prestaconstrutora.com.br>
Para: "rjayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 8 de junho de 2020 8:05:10
Assunto: IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020

Prezados,

Com fulcro no item 7.0 do edital do Pregão n° 41/2020 encaminho impugnação, em anexo. 

Atenciosamente, 

Paulo Henrique 

Departamento de licitações
Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda.
CNPJ: 02.282.245/0001-84
(62) 3273-4528



De : Licitação - Presta Construtora
<licitacao@prestaconstrutora.com.br>

Assunto : IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020
Para : rjayme <rjayme@tjgo.jus.br>

seg, 08 de jun de 2020 08:05
1 anexo

Prezados,

Com fulcro no item 7.0 do edital do Pregão n° 41/2020 encaminho impugnação, em anexo. 

Atenciosamente, 

Paulo Henrique 

Departamento de licitações
Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda.
CNPJ: 02.282.245/0001-84
(62) 3273-4528
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