
De : Comercial Comercial Siga
<comercial@sigaservicos.com.br>

Assunto : Impugnação Pregão Eletrônico 019/2021
Para : rjayme@tjgo.jus.br, licitacao@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Impugnação Pregão Eletrônico 019/2021

qua, 05 de mai de 2021 18:25
3 anexos

Prezado Sr. Pregoeiro,

Boa tarde!

Segue em anexo a impugnação ao Pregão Eletrônico 019/2021.

Atenciosamente,

Lucas Neves
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Impugnação Pregão Eletrônico

019/2021
Para : Comercial Comercial Siga

<comercial@sigaservicos.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Impugnação Pregão Eletrônico 019/2021

qui, 06 de mai de 2021 19:07

Boa tarde!

Cumpre informar que a impugnação foi recebida porém não provida.

Acerca da exigência relativa à qualificação econômico-financeira mencionada,
tem-se que:

Extrai-se da Lei 8.666/93

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a:

(...)

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos
pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou
absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

Resta claro, conforme demonstrado, que há sim previsão legal para tal
exigência.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

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

De: "Comercial Comercial Siga" <comercial@sigaservicos.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO"
<licitacao@tjgo.jus.br>



Enviadas: Quarta-feira, 5 de maio de 2021 18:25:25
Assunto: Impugnação Pregão Eletrônico 019/2021

Prezado Sr. Pregoeiro,
Boa tarde!

Segue em anexo a impugnação ao Pregão Eletrônico 019/2021.

Atenciosamente,

Lucas Neves



De : Gestão de Licitação Technomix
<licitacaotechnomix@gmail.com>

Assunto : Impugnação - Ref. ao Edital nº 019/2021
Para : rjayme@tjgo.jus.br, licitacao@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Impugnação - Ref. ao Edital nº 019/2021

seg, 03 de mai de 2021 10:08
1 anexo

Bom dia Prezados,

Segue em anexo nossa Impugnação referente ao Edital de Pregão Eletrônico
de nº 019/2021.

OBS: Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.,
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Ao 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Assessoria de Elaboração de Editais 
Diretoria-Geral 
 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 019/2021 – Processo Administrativo nº 202104000269279 
 
 

IMPUGNAÇÃO 
 

Empresa interessada no certame interpôs impugnação tempestiva, em atenção ao edital 
do pregão eletrônico nº 019/2021 referente ao Processo Administrativo nº 202104000269279, 
apresentar IMPUGNAÇÃO ao item nº 52.3. do referido edital, consoante seguintes razões e 
fundamentos. 

 
Conforme se tem conhecimento, para participação e possibilidade efetiva de êxito no 

pregão são solicitados diversos documentos, entre eles, atestados de capacidade técnica. Sendo que, 
para a comprovação da “qualificação técnica” dos participantes, o edital de licitação, no item nº 52.3. 
documentação relativa à qualificação técnica:. 
 

52.3. documentação relativa à qualificação técnica: 
 
a) A comprovação da capacidade técnico operacional da 
empresa licitante deverá ser feita por meio de um ou mais 
atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado 
nacional, comprovando a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto.  
(...) 

 

Sucede que, quando se diz “...comprovando a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto. ”, o 
texto se torna subjetivo, gerando margens para interpretações distintas. Ou seja, algum licitante 
poderá interpretar como características compatíveis, apenas atestados que contenham exatamente os 
mesmos postos de trabalho especificados no edital, e outros licitantes poderão entender o contrário, 
isto é, qualquer outro posto de trabalho ora comprovado em atestado de capacidade técnica será 
válido, pois comprova a capacidade técnica do licitante em gerenciar pessoas (profissionais). 

 
Com efeito, tal item gera dúvidas, podendo restringir por demasiado a concorrência no 

processo licitatório em epígrafe, o que caminha em sentido contrário a legislação de licitações, que 
preza pela ampla concorrência, quando condiciona a participação de empresas ao requisito de possuir 
tal nomenclatura conforme o objeto a ser licitado. 

 
Decorre dessa previsão o enunciado da Súmula 263 do TCU que indica ser legal para 

a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, desde que limitada às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, “a exigência de comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 
executado.” 
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Ocorre que, apesar do art. 30 e da Súmula/TCU 263 se referirem, respectivamente, à 
comprovação de “atividade pertinente e compatível” e “serviços com características 
semelhantes“, é bastante comum verificar editais que trazem a necessidade de os licitantes 
apresentarem atestados de capacidade técnica que comprovem a execução específica do objeto do 
certame, sob pena de inabilitação. 

 
Foi exatamente essa a situação posta à análise do TCU no Acórdão 553/2016-Plenário 

da relatoria do Min. Vital do Rêgo. 
 
No caso, o órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de serviços de 

secretariado e entendia ser “obrigatória a desclassificação de qualquer licitante que não cumprisse o 
exigido e não comprovasse, por atestados, na forma, quantidade e prazo definidos no edital, que já 
houvesse prestado serviços de secretariado”, desconsiderando, assim, quaisquer atestados que 
comprovassem a execução de serviços em mão de obra distinta, como limpeza, apoio administrativo, 
jardinagem, etc. 

Ao final, concluiu o Tribunal de Contas da União que, em licitação para serviços 
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, devem ser exigidos atestados que 
comprovem aptidão para gestão de mão de obra, ao invés da comprovação da boa execução de 
serviços idênticos. 

 
Destacou-se também a possibilidade de que situações excepcionais requeiram a 

comprovação de capacidade técnica específica do objeto em disputa. Nessa hipótese, de acordo com 
o TCU, a consignação pública e expressa das razões que fundamentam da exigência torna-se 
requisito indispensável. 

A propósito, não se trata de entendimento recente, conforme é possível constatar nos 
seguintes acórdãos relacionados: 

 . 
“[D]eve-se ter em mente que este Tribunal 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.” 
Acórdão 1.140/2005-Plenário. 
 . 
“111. Nesse ponto, parece residir a principal discussão a 
ser enfrentada – que espécie de aptidão deve ser requerida 
para a execução de contratos de serviços de natureza 
continuada, em que esteja caracterizada cessão de mão de 
obra. (…) 
114. 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 
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referência a dimensão do objeto – que serve muito bem o 
parâmetro de 50% usualmente adotado.” 
Acórdão 1.214/2013 – Plenário. 

 . 
. “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. 

Ademais, o fato de os serviços a serem contratados requererem mão de obra cujas 
profissões estejam previstas/regulamentadas em lei não justifica, por si só, a necessidade de 
especialização da empresa a ser contratada na prestação desses serviços, uma vez que o executante 
do serviço não se confunde com o prestador do serviço requerido pelo órgão contratante. 

 
Verifica-se, portanto, que a exigência relacionada a 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. 24. De todo o exposto, parece-nos correto afirmar que a aplicação 
das imposições descritas no edital contraria 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 



 

Av. Marialva nº 219 Vila Rosa Goiânia – GO, CEP 74843-610 
Fone : 62 3932-9555 licitacaotechnomix@gmail.com 

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). 

 
É necessário, portanto, que as exigências relativas à qualificação técnica sejam 

interpretadas em consonância com o disposto no art. 37, XXI da Carta Magna, juntamente com os 
demais dispositivos infraconstitucionais já citados anteriormente, a fim de que sejam exigidos 
somente os requisitos indispensáveis ao cumprimento da obrigação, de modo a possibilitar a ampla 
participação de competidores interessados em contratar com a Administração, assegurar a 
economicidade da contratação e garantir o tratamento isonômico.  

 
Para tanto, requer-se a adequação do subitem “52.3.” do instrumento convocatório ora 

impugnado, para que fixe a título de comprovação de Capacidade Técnica o texto a seguir: “ASSIM 
CONSIDERADA À PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA, GESTÃO DE MÃO DE OBRA 
TERCEIRIZADA”, abstendo-se, entretanto, de exigir comprovação específica nos termos das 
orientações da Corte de Contas da União. 

 
Estando a exigência bem aparada pela Lei, requer-se, respeitosamente, Digne-se essa 

D. Comissão processe e julgue a presente impugnação, para que se preserve em sua plenitude o 
princípio basilar da competitividade e transparência, respeitando as determinações previstas em lei, 
para que as maculas passiveis de correção não fracassem todo o certame e todos os atos provenientes 
do mesmo.  

 
Goiânia-GO, 03 de maio de 2021. 

 

 
 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Impugnação - Ref. ao Edital nº

019/2021
Para : Gestão de Licitação Technomix

<licitacaotechnomix@gmail.com>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Impugnação - Ref. ao Edital nº 019/2021

qui, 06 de mai de 2021 18:43

Boa tarde! 

Cumpre informar que a impugnação foi recebida e não provida.

Extrai-se do edital que:

a) A comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante
deverá ser feita por meio de um ou mais atestados de capacidade técnica,
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no
mercado nacional, comprovando a aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto.

(...)

f) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente (item 10.3 “b” do Anexo VII-A da IN MPDG nº5/2017).

Ademais, em resposta a alguns questionamentos, foi informado que os
atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade em gestão de
mão de obra.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

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

De: "Gestão de Licitação Technomix" <licitacaotechnomix@gmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO"
<licitacao@tjgo.jus.br>



Enviadas: Segunda-feira, 3 de maio de 2021 10:08:46
Assunto: Impugnação - Ref. ao Edital nº 019/2021

Bom dia Prezados,

Segue em anexo nossa Impugnação referente ao Edital de Pregão Eletrônico
de nº 019/2021.

OBS: Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.,


