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SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 54/2020 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12ª REGIÃO, 

Autarquia Federal de regulamentação profissional, criado pela Resolução Normativa no 86, de 

22/11/1985, do Conselho Federal de Química, com base na Lei no 2.800, de 18/06/1956, com 

sede na Rua Amélia Artiaga Jardim no 528, Setor Marista, Goiânia - GO, CEP: 74180-070, 

Fone: (62) 3240-4600, inscrito no CNPJ/MF sob no 01.759.984/0001-51, via dos advogados e 

procuradores que esta subscrevem, com escritório profissional no endereço supramencionado, 

onde recebem as comunicações dos atos processuais, vem à presença de V. Exa, com fulcro 

no § 2o, do art. 41, da Lei nº 8.666/93, IMPUGNAR os termos do Edital em referência, nos 

seguintes termos: 

 

DOS FATOS 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás publicou Edital de Pregão 

Eletrônico no 54/2020, cujo objeto é a “a contratação, sob demanda, de pessoa jurídica 

especializada no fornecimento de serviços de limpeza, conservação, higienização e 

jardinagem, de forma diária e contínua, nas áreas internas e externas das edificações de todas 

as Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, compreendendo o fornecimento de 

materiais, equipamentos, uniformes, ferramentas e EPIs adequados e suficientes à execução 

dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos.” 
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Em análise às condições de habilitação do Edital, constatou-se 

omissões que contrariam a lei de licitações ao não estabelecer critérios de qualificação 

legalmente exigidas, comprometendo, dessa forma, a legalidade e a competitividade, que 

deveriam prevalecer no certame, assim como a impessoalidade do procedimento.  

Conforme o § 1o, inciso I, do art. 3o, da Lei no 8.666/93, é vedado 

aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 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”, 

razão pela qual se apresenta a presente impugnação. 

 

DA ILEGALIDADE 

Conforme mencionado, o edital ora impugnado não traz a 

exigência de que as empresas participantes do certame possuam registro no Conselho 

Regional de Química, bem como responsável técnico químico, devidamente habilitado, ferindo 

os postulados constitucionais que asseguram a livre prática de atividades econômicas lícitas 

(CF, art. 170, parágrafo único) e a liberdade de exercício profissional (CF, art. 5º, XIII), bem 

como a legislação do Químicos, dentre as quais os artigos 27 e 28 da Lei nº 2.800/56, artigos 

1º e 2º do Decreto nº 85.877, de 07/04/1981 e Resolução Normativa nº 122/90, do Conselho 

Federal de Química. 

Segundo dispõe a Resolução nº 122/90, do CFQ, é necessário o 

registro no Conselho para os profissionais e empresas que explorem serviços de conservação, 

limpeza, sanitizante, desinfetante, dedetização, manutenção de jardins, atividades incluídas no 

objeto do presente Pregão Eletrônico. 

Resolução Normativa Nº 122 de 09/11/1990 
 
Dispõe sobre a ampliação da RN nº 105 de 17.09.87, sobre a 
identificação de empresas cuja atividade básica está na área da 
Química. 
O Conselho Federal de Química no uso das atribuições que lhe confere 
a letra "f" do art. 8º da Lei nº 2.800/56, tendo em vista o art. 1º da Lei nº 
6.839/80 combinado com o parágrafo 5º do art. 1º do Decreto nº 
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88.147/83 e demais disposições legais pertinentes, e, Considerando o 
elenco de empresas relacionadas na Portaria nº 962 de 29.12.87 da 
Secretaria da Receita Federal; Considerando a necessidade de 
identificar as empresas com Atividade Básica na Área da Química, com 
vistas ao seu registro de acordo com os arts. 26, 27 e 28 da Lei 
2.800/56, resolve:  

Art. 1º - É obrigatório o registro em Conselho Regional de Química, além 
daquelas listadas no Art. 2º da RN nº 105 de 17.09.87, das empresas e 
suas filiais que tenham atividades relacionadas à área da Química 
listadas a seguir: 

(...) 

55 SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS 

(...) 

55.61 Higiene, limpeza e outros serviços executados em prédios e 
domicílios (dedetização, desinfecção, desratização, ignifugação, 
tratamento de piscinas, manutenção de jardim etc).  

Dizem os artigos 27 e 28 da Lei nº 2.800/56; o seguinte: 

Art. 27 – As firmas individuais de profissionais e as mais firmas, coletivas 
ou não, sociedades, associações, companhias e empresas em geral, e 
suas filiais, que explorem serviços para os quais são necessárias 
atividades de químico, especificadas no Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – ou nesta lei, 
deverão provar perante os Conselhos Regionais de Química que essas 
atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado. 

Parágrafo Único – Os infratores deste artigo incorrerão em multa de 1 
(um) a 10 (dez) salários-mínimos regionais, que será aplicada em dobro, 
pelo Conselho Regional de Química competente, em caso de 
reincidência. 

Art. 28 – As firmas ou entidades a que se refere o artigo anterior são 
obrigadas ao pagamento de anuidade ao Conselho Regional de Química 
em cuja jurisdição se situam, até o dia 31 de março de cada ano, ou com 
mora de 20% (vinte por cento) quando fora deste prazo. 

O Decreto nº 85.877, de 07/04/1981, ao regulamentar a Lei nº 
2.800, de 18/06/1956, que dispõe sobre o exercício da profissão de químico, dispôs o seguinte: 

Art. 1º - O exercício da profissão de químico, em qualquer de suas 
modalidades, compreende: 
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I - direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e 
responsabilidade técnica no âmbito das respectivas atribuições; 

(...) 

IV - análise química e físico-química, químico-biológica, fitoquímica, 
bromatológica, químico-toxicológica, sanitária e legal, padronização e 
controle de qualidade; 

V - produção e tratamento prévio e complementar de produtos e 
resíduos químicos; 

VI - vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, 
elaboração de pareceres, laudos e atestados, no âmbito das respectivas 
atribuições; 

(...) 

Art. 2º - São privativos do químico: 

I - análises químicas ou físico-químicas, quando referentes a indústria 
química; 

II - produção, fabricação e comercialização, sob controle e 
responsabilidade de produtos químicos, produtos industriais obtidos por 
meio de reações químicas controladas ou de operações unitárias, 
produtos obtidos através de agentes físico-químicos ou biológicos, 
produtos industriais derivados de matéria-prima de origem animal, 
vegetal, ou mineral, e tratamento de resíduos resultantes da utilização 
destas matérias-primas sempre que vinculadas à indústria química; 

III - tratamento, em que se empreguem reações químicas controladas e 
operações unitárias, de águas para fins potáveis, industriais ou para 
piscinas públicas e coletivas, esgoto sanitário e de rejeitos urbanos e 
industriais; 

IV - o exercício das atividades abaixo discriminadas, quando exercidas 
em firmas ou entidades públicas e privadas, respeitado o disposto no art. 
6º: 

a) análises químicas e físico-químicas; 

b) padronização e controle de qualidade, tratamento prévio de matéria-
prima, fabricação e tratamento de produtos industriais; 

c) tratamento químico, para fins de conservação, melhoria ou 
acabamento de produtos naturais ou industriais; 
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d) mistura, ou adição recíproca, acondicionamento embalagem e 
reembalagem de produtos químicos e seus derivados, cuja manipulação 
requeira conhecimentos de Química; 

e) comercialização e estocagem de produtos tóxicos, corrosivos, 
inflamáveis ou explosivos, ressalvados os casos de venda a varejo; 

(...) 

Percebe-se que a exigência de registro no Conselho é tanto para 

a empresa que presta os serviços de limpeza e conservação quanto para o profissional 

Químico nomeado como Responsável Técnico. 

O anexo I do edital deixa de exigir responsável técnico químico 

para os serviços de limpeza de caixas d’água, dedetização e, no entanto, exige que a empresa 

contratada utilize produtos químicos de limpeza com especificações nas fórmulas que somente 

um profissional da química poderia analisar e compreender as Fichas de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 

12. DOS MATERIAIS DE LIMPEZA  

(...) 

12.2. A listagem do Anexo XIII, apesar de exemplificativa, deve ser 

observada pela Contratada no que tange à qualidade dos produtos ali 

indicados; A Contratada, caso entenda necessário, pode se utilizar de 

outros materiais além dos elencados na referida listagem; Todos os 

insumos estão sujeitos ao exame de qualidade pelo Contratante; 

(...) 

12.9. A empresa contratada deverá empregar, sob sua responsabilidade, 

materiais de alta qualidade, sendo inadmissível a utilização de 

produtos que sejam nocivos ao meio ambiente, que possam 

provocar alergias ou outro malefício à saúde dos próprios 

trabalhadores, dos servidores ou dos usuários do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás, assim como causar danos aos móveis, equipamentos e 

instalações, substituindo aqueles que a gestão do contrato recusar; 

(...) 

12.10. O Contratante poderá coletar, sempre que entender necessário, 

amostras de materiais de limpeza: saneantes domissanitários, sabonete 
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líquido, papel toalha, papel higiênico, etc., para análises laboratoriais ou 

não laboratoriais;  

12.11. Verificada qualquer inconformidade, o material deverá ser 

imediatamente substituído e o valor gasto com as análises laboratoriais 

reembolsado pela Contratada ao TJ/GO;  

12.12. Quando do fornecimento de produtos concentrados, será 

necessário que o supervisor da empresa ensine aos serventes o 

modo correto de diluição, para evitar desperdícios e possíveis danos 

físicos; 

(...) 

 

O artigo 30, da lei nº 8.666/93, dispõe que a empresa participante 

do certame deverá apresentar o registro ou inscrição na entidade profissional competente, bem 

como comprovar possuir, em seu quadro permanente, funcionário com registro no órgão 

competente. 

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

[...] 

§ 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;  (Incluído 

pela Lei nº 8.883, de 1994) (Grifo nosso) 
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Portanto, de acordo com a legislação acima colacionada, entende-

se que as empresas licitantes deverão comprovar seu registro e do Responsável Técnico 

perante o Conselho Regional de Química. 

Verifica-se que a exigência de comprovação de registro perante o 

Conselho de Classe é necessária para comprovar a aptidão e idoneidade das empresas para a 

execução do objeto licitado. 

Assim, o órgão poderá selecionar a empresa mais capacitada e, 

consequentemente, a melhor proposta para a Administração Pública, desde que realize a 

inclusão da documentação não exigida em edital, mas apontada nesta impugnação. 

Por todo o exposto, requer que seja a presente IMPUGNAÇÃO 

julgada procedente, com a consequente republicação do Edital, devidamente corrigido, 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4o, do art. 21, da Lei no 8.666/93. 

Nesses termos, 

pede deferimento. 

 

Goiânia, 23 de julho de 2020. 

 

 

Nereu Gomes Campos                              Renata Cândido Passos 
OAB/GO 12.395                                         OAB/GO 37.526 

RENATA CANDIDO 
PASSOS:01096155
141

Assinado de forma digital 
por RENATA CANDIDO 
PASSOS:01096155141 
Dados: 2020.07.23 12:12:04 
-03'00'
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ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS:  

 

 

 

URGENTE 

 

 

 

PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 05.025.180/0001-80, estabelecida à Rua Xavier Marques, n. 81 – 

Barbalho, Salvador - Bahia, vem, respeitosamente, apresentar 

IMPUGNAÇAO AO EDITAL REFERENTE AO EDITAL PE Nº 

054/2020, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO - DO DIREITO 

CONSTITICIONAL DE PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO: 

É sabido que o inciso XXXIV, da Carta Maior, garante a todos, independentemente 

do pagamento de taxas, o  direito  de  petição  aos  Poderes  Públicos  em  defesa  de  

direitos  ou  contra ilegalidade ou abuso de poder. Esse postulado deriva da ideia de 

que independente dos recursos e modalidades de impugnações existentes, no 

ordenamento jurídico, o cidadão possui a seu favor o direito de formular, através de 

simples petição, pretensão visando a salvaguarda de direitos e contra ilegalidades. 

No que atine as licitações públicas, a Lei Federal nº 8.666/93 prever, no art. 41, que 

o cidadão tem o prazo de 05 dias úteis para impugnar o Edital, e o licitante tem o 

prazo de 02 dias úteis, conforme abaixo destacado.      
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Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 

propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 

esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso.                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Além dos prazos acima descritos, qualquer pessoa pode, diante de caso de flagrante 

ilegalidade, peticionar requerendo que o Poder público reconheça a nulidade do ato 

administrativo em decorrência do dever de autotulela. 

Desta forma, embora esteja patente a tempestividade da impugnação, nada obstaria 

que o pleito fosse conhecido por simples petição em razão do direito Constitucional 

que assegura que os vícios de ilegalidade, por gerar nulidade absoluta, não podem 

surtir efeitos no mundo jurídico.  

 

DAS ILEGALIDADES DO EDITAL 
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O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tornou pública a Licitação, na modalidade 

Pregão Eletrônico, cujo objeto é contratação, sob demanda, de pessoa jurídica 

especializada no fornecimento de serviços de limpeza, conservação, higienização e 

jardinagem, de forma diária e contínua, nas áreas internas e externas das edificações 

de todas as Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, compreendendo o 

fornecimento de materiais, equipamentos, uniformes, ferramentas e EPIs adequados 

e suficientes à execução dos serviço. 

 

A Impugnante verificou minuciosamente as condições estabelecidas para participação 

no processo licitatório em tela, e se deparou com a alínea b do item 60.3. do Edital 

que que se apresenta contraria ao ordenamento jurídico e prejudicial para as empresas 

licitantes. Vejamos:   

60.3. documentação relativa à qualificação técnica: 

b) Para atender à exigência acima, deverá ser 

comprovada, no somatório dos atestados, a execução de 

serviços similares e complexidade operacional 

equivalente ou superior a 50% da metragem de cada lote 

pretendido do objeto ora licitado; 

A alínea b do item 60.3 possui um vício porque exige quantidade de metragem para a 

comprovação da capacidade de gerenciamento das licitantes, que, isoladamente, não 

se presta a garantir que a capacidade das licitantes seja compatível com o do objeto 

licitado. 

Deve ser exigido que as empresas provem que, em contratos anteriores, tenham 

fornecido quantitativo de postos compatíveis com o objeto. Inclusive, esta é a 

orientação contida na Instrução Normativa da Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  

da  Informação  –  SLTI  do  Ministério  do Planejamento  Orçamento  e  Gestão. 
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A  Instrução Normativa 05/2017 prever, no caso de contratação de serviços por 

postos de trabalho 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; e, quando o número de postos de trabalho a ser 

contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que 

tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao da contratação. 

 

A  redação  contida  da citada norma  está  em  harmonia  com  a  determinação 

trazida no art. 30, inciso II, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, de que a comprovação de  

aptidão  para  o  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  

características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, deve ser verificada por 

meio de atestados técnicos,  registrados  nas  entidades  profissionais  competentes,  

fornecidos  por  pessoas jurídicas de direito público ou privado.   

 

A exigência de percentuais superiores ao que será contratado será demasiadamente 

destituída de razoabilidade, ferindo princípios norteadores da proporcionalidade, 

competitividade e isonomia. 

 

Em harmonia com essa regra constitucional, a Lei nº 8.666/1993 dispõe, em seu art. 

3º, § 1º, inciso I, expressamente, que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, 

incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que prometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. Relativamente à habilitação nas 

licitações, a aludida Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê uma série de 

limitações à inserção nos instrumentos convocatórios de cláusulas e condições que, 

de certa forma, incidam nas vedações estipuladas no mencionado art. 3º, § 1º, inciso 

I. 
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Especificamente quanto à documentação relativa à qualificação técnica, a Lei de 

Licitações prevê em seu art. 30, caput e incisos, que a Administração Pública, caso 

considere indispensável à garantia do cumprimento das obrigações que deverão ser 

assumidas pela futura contratada, consoante disposto na parte final do inciso XXI do 

art. 37 da Constituição Federal, somente poderá exigir, se for o caso, a documentação 

indicada no referido dispositivo. Essa é a leitura que se pode ter do termo 'limitar-se-

á' contido no caput do supracitado art. 30. 

 

Cumpre advertir que o § 1º do art. 3º da Lei de Licitações determinou a proibição aos 

agentes públicos de admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo ou 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato. 

 

O legislador pátrio, no intuito de garantir o maior grau de competitividade possível 

ao certame, define, ainda, no parágrafo único do art. 5º, do Decreto 5.450/05, in 

verbis: 

 

“As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.” 

 

Assim, toda e qualquer exigência ou omissão cujo conteúdo seja restritivo ou 

discriminatório, há de ser escoimado do edital, sob pena de nulidade total do mesmo. 
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DO PEDIDO 

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

para sejam alteradas as cláusulas editalícias, suprimindo as omissões e corrigindo as 

contradições para atender ao interesse público. 

                                                               Nestes Termos, 

Pede Deferimento 

Salvador, 23 de julho de 2020. 

P  
Denise Eloy S. Andrade 

Parceiro Empreendimentos Eireli 
CNPJ: 05.025.180/000-80 

Procurador 
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº :  201903000158606,  201903000158538,  201904000165791,

201909000191710 e 202001000208765 

Referência : Pregão Eletrônico nº 054/2020

Objeto : Fornecimento  de  serviços  de  limpeza,  conservação,  higienização  e

jardinagem nas áreas internas e externas dos Prédios do Poder Judiciário do

Estado de Goiás.

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se da análise das impugnações interpostas pelo CONSELHO REGIONAL DE

QUÍMICA DA 12ª REGIÃO e empresa PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, ambos

já qualificados nos autos, ao edital nº 057/2020, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,

DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto a contratação, sob demanda,

de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de limpeza, conservação,

higienização e jardinagem, de forma diária e contínua, nas áreas internas e externas das

edificações  de  todas  as  Comarcas  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,

compreendendo o fornecimento  de materiais,  equipamentos,  uniformes,  ferramentas  e

EPIs adequados e suficientes à execução dos serviços, ante as supostas irregularidades

presentes no edital de convocação.

DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTES

Serão elencados aqui, face à exiguidade de tempo, apenas os tópicos elencados

nas impugnações tendo em vista ser desnecessário a repetição de toda a argumentação.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12ª REGIÃO (IMPUGNANTE 1)

1. Após análise do ato convocatório, a impugnante 1 entendeu que o edital está

eivado de ilegalidade pois deixou de exigir que as empresas participantes do certame

apresentassem o registro junto ao Conselho Regional de Química bem como de seus

responsáveis técnicos, ferindo os postulados constitucionais que asseguram a livre prática

de atividades econômicas lícitas e a liberdade do exercício  profissional,  bem como a

legislação dos Químicos.

Requer seja julgada procedente a impugnação com a consequente republicação do

edital devidamente corrigido.

PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI (IMPUGNANTE 2)

1. Alega a Impugnante 2 que a alínea b do subitem 60.3. do Edital se apresenta

contraria  ao  ordenamento  jurídico  e  prejudicial  às  empresas  licitantes  pois  exige

quantidade  de  metragem  para  comprovação  da  capacidade  de  gerenciamento  das

licitantes quando devia ser exigido que as empresas comprovassem o fornecimento de

postos de serviços compatíveis com o objeto licitado nos termos da IN nº 05/2017 da

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento

Orçamento e Gestão.

Alega ainda que a exigência de percentuais superiores ao que será contratado fere

os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e isonomia.

Requer  seja  julgada  procedente  a  impugnação  para  que  sejam  alteradas  as

cláusulas editalícias retromencionadas.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após apreciar as razões apresentadas tem-se que:

1.  Não há se  falar  em alteração do ato  convocatório  face a  não  exigência  de

registro das empresas interessadas junto ao Conselho Regional de Química bem como de

seus responsáveis técnicos.

A Administração  busca  a  contratação  de  empresa  prestadora  de  serviços  de

limpeza,  conservação,  higienização  e  jardinagem,  de  forma  diária  e  contínua,  nas

edificações do Poder Judiciário  do Estado de Goiás,  incluindo-se nessa prestação de

serviços  o  fornecimento  de  materiais,  equipamentos,  uniformes,  ferramentas

e EPIs adequados e suficientes à execução dos serviços. 

Resta claro, portanto, que busca-se a contratação de mão de obra terceirizada com

o  fornecimento  de  materiais  de  uso  rotineiro  e  não  a  produção  ou  manipulação  de

produtos.

2. Quanto à comprovação da capacidade técnico-operacional das empresas, serão

aceitos também, atestados que comprovem a prestação de serviços através de número

de  postos,  nos  termos da  IN nº  05/2017 da Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da

Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Tal faculdade tem

amparo nos quantitativos máximos estabelecidos no edital para a produtividade de cada

prestador de serviço.

A permanência da exigência implicaria em restrição de competitividade.

Conhece  o  Pregoeiro  das  impugnações  apresentadas  por  considerá-las
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

tempestivas e, pelas razões retromencionadas, decide pela flexibilização das exigências

relativas a apresentação dos atestados, mantendo-se a data de realização do certame,

em atenção ao art.  21,  § 4º,  da Lei  nº 8.666/93 -  “Qualquer  modificação no  edital  exige

divulgação  pela  mesma  forma  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente

estabelecido,  EXCETO  QUANDO,  INQUESTIONAVELMENTE,  A  ALTERAÇÃO  NÃO  AFETAR  A

FORMULAÇÃO  DAS  PROPOSTAS”  (grifei), e  manutenção  das  demais  exigências,  pois

totalmente compatíveis com o disposto nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002.

Goiânia, 24 de julho de 2020.

Rogério Jayme

Pregoeiro
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