
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO
DECISÃO DO PREGOEIRO

INTERESSADOS: TERCEIRIZE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
PROCESSO: 002/2021
PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2021
ASSUNTO: Impugnação Editalícia

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso, interposto pela empresa TERCEIRIZE PRESTADORA
DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
29.961.985/0001-01, através de seu procurador, o Sr. Nelson Manoel Júnior, na
modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021, referente ao REGISTRO DE PREÇO
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO E ASSEIO PREDIAL E LAVANDERIA
HOSPITALAR NAS ÁREAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO
LESTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO A PESSOA
JURÍDICA A SER CONTRATADA A INTEIRA RESPONSABILIDADE EM
FORNECER TODOS OS MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS
DOMISANITÁRIOS, PRODUTOS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, BEM COMO TODO PESSOAL
ESPECIALIZADO PARA O CONTROLE E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO.
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II. DA TEMPESTIVIDADE

Edital item 31.1.:
“31.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, ou seja, até qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.”

A impugnação encontra-se tempestiva, o que leva analise de mérito.

III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Alega a recorrente TERCEIRIZE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, nas
primeiras razões de impugnação que a alteração promovida pelo Adendo
Modificador nº 1, acabou por restringir a competitividade do certame.

IV. DA ANÁLISE DO MÉRITO

Primeiramente cabe apontar que a impugnação apresentada pela empresa
TERCEIRIZE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, não apresentou qualquer
fundamentação jurídica plausível a fim de corroborar com os fatos narrados.

A exigência do quantitativo mínimo a ser comprovado no montante de 50%
do quantitativo total a ser contratado é condição perfeitamente legal, pois conforme a
sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros
aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com
o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos
técnico e humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado.

A respeito da exigência de comprovação de execução de 50% do total a ser
contratado, vejamos os entendimentos abaixo:

“Contratação de projetos de obra pública: 1 – É ilícita a exigência de
número mínimo de atestados de capacidade técnica, assim como a
fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% dos
quantitativos dos bens ou serviços pretendidos, a não ser que a
especificidade do objeto recomende o estabelecimento de tais
requisitos
Representação formulada por empresa acusou possíveis irregularidades
no edital da Tomada de Preços n. 05/2011, do tipo técnica e preço,
promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região
– Creci/SP, que tem por objeto a contratação de serviços de elaboração de
projetos de execução da obra de reforma e adaptação da sede da
entidade. O relator, em consonância com a unidade técnica, considerou
configurada ilicitude nos requisitos para demonstração de capacitação
técnica das licitantes. O edital exigiu a apresentação de dois atestados ou
declarações de capacidade técnica, devendo, cada um deles, conter
“quantitativos mínimos de serviços de elaboração de projeto arquitetônico,
compatíveis e pertinentes com o objeto da licitação (8.000 a 12.000 m²),
com área construída não inferior a 4.000 m²”. Ressaltou que a
jurisprudência do Tribunal aponta no sentido de que “a Administração
Pública deve se abster de estabelecer número mínimo de atestados de
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capacidade técnica, a não ser que a especificidade do objeto o recomende,
situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente
explicitados no processo administrativo da licitação”. Asseverou que, no
caso concreto, tal circunstância não restou evidenciada. Além disso, a
citada exigência demandava a comprovação de prévia elaboração de
projetos para área de cerca de 8.000 m², que é “bem superior ao limite de
50% da área construída objeto da licitação”. Também por esse motivo, ao
endossar proposta do relator, decidiu o Tribunal: I) fixar prazo ao Creci/SP
para que adote providências com vistas a anular a Tomada de Preços n.
05/2011; II) determinar ao Creci/SP que “abstenha-se de exigir número
mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a fixação de
quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% (…) dos
quantitativos dos bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que
a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de
fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo
administrativo da licitação”. Precedentes mencionados: Acórdãos ns.
3.157/2004, da 1ª Câmara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007,
1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, e 737/2012, do Plenário. Acórdão n.º
1.052/2012-Plenário, TC 004.871/2012-0, rel. Min. Marcos Bemquerer
Costa, 2.5.2012.”

“Assim, sempre de acordo com o entendimento do TCU, em regra, salvo
situações excepcionais devidamente justificadas, o quantitativo mínimo
exigido como qualificação técnica não deve ser superior a 50% do
quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar (v.g.
Acórdãos Plenário 737/2012 e 827/2014). Isso porque entende-se que
quem executou o equivalente à metade do quantitativo licitado teria
condições de crescimento operacional para executar a totalidade do objeto
a ser contratado.” (Acórdão 2924/2019-Plenário, 04/12/2019, BENJAMIN
ZYMLER).

“A exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em
obras ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a
capacidade técnico-operacional, deve guardar proporção com a dimensão
e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas
de maior relevância e valor significativo. Como regra, os quantitativos
mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% do previsto no
orçamento base, salvo em condições especiais e devidamente
justificadas no processo de licitação. Acórdão 244/2015 – Plenário
ENUNCIADO Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa
física para a pessoa jurídica, para fins de comprovação de qualificação
técnica em licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art.
30, inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade
técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993) , uma vez
que a primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como
instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao
profissional que atua na empresa. Acórdão – 2208/2016 Plenário
ENUNCIADO Em regra, as exigências para demonstração da capacidade
técnico-operacional devem se limitar à comprovação de execução de
obras e serviços similares ou equivalentes, não se admitindo, sem a
devida fundamentação, a exigência de experiência em determinado tipo de
metodologia executiva, a exemplo da comprovação da realização de
serviços de dragagem mediante sucção e recalque, em detrimento de
outros sistemas. Acórdão 1742/2016 ENUNCIADO É lícito a
Administração exigir quantitativos para comprovação da capacidade
técnico-profissional superiores àqueles exigidos para demonstração da
capacidade técnico-operacional, uma vez que, embora a experiência da
empresa, sua capacidade gerencial e seus equipamentos sejam fatores

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/
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relevantes, profissionais qualificados são determinantes para o
desempenho da contratada. Acórdão 534/2016 – Plenário”

“É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com
quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços
que se pretende contratar, exceto nos casos em que a especificidade do
objeto recomende e não haja comprometimento à competitividade do
certame, circunstância que deve ser devidamente justificada no processo
licitatório.” (Acórdão 3663/2016-Primeira Câmara, 07/06/2016, AUGUSTO
SHERMAN).

Vale frisar, que a Administração Pública ao estabelecer tal critério como
requisito de habilitação não busca restringir a competitividade, mas buscar uma
empresa com experiência no ramo, a fim de se contratar uma boa prestadora de
serviços, que venha a trazer maior segurança no momento da contratação.

V. DA CONCLUSÃO

Conforme sintetizado acima decido por INDEFERIR O PROVIMENTO a
impugnação apresentada pela licitante TERCEIRIZE PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA, à vista do que consta dos autos e pelas razões de fato.

Encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e
decisão do Recurso Administrativo em pauta.

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão para
conhecimento geral dos interessados junto ao site www.primaveradoleste.mt.gov.br
– EMPRESA - Editais e Licitações, bem como se procedam às demais formalidades
de publicidade determinadas em lei.

Após a fase de habilitação, encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral
deste Município para que a mesma emita seu Parecer Técnico-Jurídico a fim de
atestar a legalidade dos atos praticados no andamento deste procedimento licitatório.

Primavera do Leste - MT, 29 de abril de 2021.

Wender de Souza Barros
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

JULGAMENTO DE RECURSO

DECISÃO

Ante os fundamentos trazidos pelo Pregoeiro do Município de Primavera do

Leste, acolho integralmente os fundamentos e as conclusões expostas pelo

Pregoeiro, como razões de decidir, proferindo-se a decisão de INDEFERIR O
PROVIMENTO ao Recurso apresentado pela empresa TERCEIRIZE PRESTADORA

DE SERVIÇOS LTDA.

Informe-se na forma da Lei.

Primavera do Leste - MT, 29 de abril de 2021.

*Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

*original assinado nos autos do processo


