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ILMO. SR. PREGOEIRO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2017

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2851/2016

OAJ - ADMIN/STRAÇÃO DE SERVIÇOS E/RELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente estabelecido na Rua
Serapião Antonio de Gois 625, Bairro Serrano, Itabaiana-Se, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 25.403.710/0001-93,
vem, a presença de Vossa Senhoria com supedâneo no que dispõe o item "4.2" do presente instrumento convocatório, e art.
11, inc. II do Decreto 5450/05 apresentar, IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital acima referenciado, pelas razões a seguir,
requerendo para tanto sua apreciação, julgamento e admissão.

A impugnação pretende cativar do presente procedimento licitatório, exigências que possam restringir a participação de
possíveis empresas aptas, com abertura prevista para o dia 12/04/2017 as 09:00 horas.

1 - DA LEGITIMIDADE DA IMPUGNANTE
A empresa, pessoa jurídica de direito privado, tem como prerrogativa a prestação de serviços a terceiros de locação de mão-
de- obra especializada e de apoio administrativo, no âmbito do Estado de Sergipe e demais Estados da Federação.

2 - DO OBJETO DO PREGÃO

Este pregão eletrônico tem por objeto a contratação de empresa para Prestação de Serviço de GarçomfGarçonete,
Copeiro (a) e Cozinheiro (a), a ser executado de forma contínua, com cessão de mão de obra e fornecimento de
uniforme, para atender às necessidades do CFMV, tudo conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência - Anexo I.

Assim o edital deve respeitar os instrumentos normativos que regem a matéria (Lei 10520/02, Decreto n. 3.555/2000, Decreto
5450/05 e subsidiariamente a Lei n?8.666/93).

Destarte, o edital não pode ficar além ou aquém das normas em comento, mas em conformidade com estas, para atingir o
interesse público e respeitar os princípios regentes das licitações, uma vez que os atestados deverão ser emitidos da forma
mais específica possível.

3 - DA QUALIFICAÇÃO TECNICA OPERACIONAL

12.11. As licitantes, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins
12.11.1. atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, em nome da licitante, comprovando:
12.11.1.1. Que tenha executado contrato com características compatíveis ao objeto.
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12.11.1.2. Que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com objeto licitado por período não
inferior a 3 (três) anos.
12.11.2. Os atestado(s) de capacidade técnico operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade
econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente.

Ocorre que tal exigência nitidamente afronta a competitividade no certame e o pior, não tem base legal que as sustente eis
que não trazem fundamento de justificação pois estão em contradição à jurisprudência nos casos análogos. Ao contrário,
foge à previsão do artigo 30, parágrafo 5 da lei 8.666/93 e, portanto, afrontam dispositivo de lei Federal.

Ainda que para tal finalidade se argumente o Normativo Técnico exarado pelo Ministério do Planejamento, temos que tal
exigência reprime de forma fatal qualquer nova empresa que embora tenha em sua equipe pessoal habilitado para o
desempenho das funções que, por sua vez, no presente certame, não se tratam de funções que exijam maiores
conhecimentos técnicos, mesmo porque uma norma técnica administrativa não pode ser prevalente a um regramento de Lei
Federal, qual seja, a nO8666/93.

Ora, pelo principio da hierarquia das normas regramentos administrativos não tem força legal para obstar regramento da Lei
Federal, bem como não teria uma Lei Federal, força para suprir

um regramento constitucional, dai o princípio da hierarquia das normas se aduzidas no presente caso.
A comprovação de experiência em trabalhos realizados anteriormente coíbe o "fator tempo" previsto no citado item do Edital
que por sua vez obsta a participação de várias empresas, considerando ainda fator mais grave e com o devido acatamento,
sem razoabilidade técnica e jurídica.

Não se pode exigir que o a comprovação de prestação de serviços por no mínimo três anos ininterruptos seja critério de
avaliação de qualidade do serviço prestado ou para análise de qualquer outro critério que seja.

Ora, se uma empresa presta serviços há dois anos para quatro outras empresas ou órgãos e outra empresa presta serviços
há três anos para somente uma empresa ou órgão, qual dessas é a melhor para fins de avaliação?

Mais que isso, se tal requisito passa a ser exigido como regra em todos os Editais de licitação supervenientes, nenhuma
empresa recém criada, embora tenha em seus quadros profissionais habilitados, teria a possibilidade de participar dos
certames posto que nenhuma nova empresa terá a condição de comprovar três anos de atividade em determinada área já
que o poder público, com tal exigência, obsta de forma fatal a possibilidade de competição de nova prestadora de serviços e
por consequência, da pretensa obtenção da experiência exigida.

Em outras palavras, somente aquelas com três anos de experiência comprovada poderão participar, as "recém-criadas"
jamais participarão e, de tal forma, inequívoca a compreensão de que tal exigência foge aos princípios da isonomia e
razoabilidade, prejudicando, portanto, a livre concorrência e a amplitude da competitividade.

Há na lei de licitações e demais legislações afins, instrumentos que possibilitam o distrato caso determinada empresa não
cumpra adequadamente seu dever contratual e ali sim se constataria a inadequação dos serviços prestados.

Diferente, não pode ter a norma Edita Licia o condão de pré-julgar a inaptidão ao limitar o tempo de experiência das
pretensas concorrentes, pois assim, estaria condenando eventual prestador de serviços que detenha condições plenas em
atender ao Poder Público em nunca alcançar o status de empresa que detenha um "currkulum" satisfatório Junto ao Poder
Público.
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Tal exigência não tem o condão de fazer avaliação precisa de qualquer natureza e por ser ilegítima, macula o procedimento
Licitatório com o item ora impugnado, pois o tempo de labor não é garantia inequívoca de experiência, capacidade ou
aptidão.

Acrescenta-se a tais argumentos o fato de que não se tratam de serviços técnicos a serem prestados por profissional com
formação aprofundada e simplesmente mão de obra.

Com o devido respeito, em que pese a importância das citadas funções, não se tratam de atividades que demonstrem
maiores dificuldades de desempenho e assim a exigência, definitivamente, foge ao razoável.

Assim, temos que o rigor ora verificado prejudica a livre concorrência e como devido acatamento, não se mostra eficaz nem
legítimo vindo a se chocar com a compreensão prevista no artigo 30, parágrafo 5° da lei 8.666/93 que dispõe:
4
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

§5 É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em
locais específico, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na "licitação. tr

Com o mesmo entendimento versa a jurisprudência a seguir colacíonada:

"A respeito da atribuição de pontuação pela comprovação de experiência profissional, em licitação do tipo técnica e preço. o
Tribunal Regional Federal da 1 Região decidiu que: "(. ..) 2. É pertinente a pontuação atribuída aos consultores que
comprovem vínculo contratual com outras
Pessoas jurídicas porque demonstra experiência profissional, evitando-se, como bem justificou a Comissão Especial de
Licitação, que 'as empresas forjem, de última hora, funcionários de linha como consultores à míngua da experiência mais
plural que se espera desses profissionais'. 3. É válida pontuação atribuída à comprovação de tempo de experiência da
licitante na prestação de serviços de informática, pois o que se veda' é a exigência
De comprovação com limitações de tempo de época ou ainda em locais específicos' farto 30, § 5, da Lei 11. 8.666/93}, o que
não é a hipótese dos autos", (TRF1a Região, AC n.2000.34.00.027652-6, Rei. Des. João Batista Moreira, DJ de 29.10.2009.)

(Grifamos)

A Corte de Contas também já se manifestou sobre o tema, senão, vejamos:

"O TCU entendeu que a exigência de comprovação, para fim de qualificação técnica, de tempo de experiência dos
profissionais a serem disponibilízados pela licitante afronta o disposto no ort. 30, §5°, da Lei na 8.666/93. O Relatar lembrou a
possibilidade de Recrutamento de porte dos profissionais ocorrer apenas no caso de adjudicação do objeto da licitação.
Precedentes mencionados: Acórdãos nas 600/2011 e 473/2004 ambos do Plenário. (TCU, Acordão nB 727/2012, Plenário,
Rei. Min. José Múcio Monteíro DOU de 03.04.2012.) "

Em representação sobre supostas irregularidades em licitação do tipo técnica e preço, na qual o edital determinou a
atribuição de peso 80 à proposta técnica e de apenas 20 à proposta de preços, sem apresentação de justificativo para a
desproporcionalidade das faixas de pontuação, o TCU se manifestou no seguinte sentido: "0 privilégio excessivo da técnica
em detrimento do preço, sem tiever justificativas suficientes que demonstrem a sua necessidade, pode resultar em
contratação a preços desvantajosos para a Administração". Ainda no mesmo

OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS-EIRELI
Rua - Benjamim Constant, 132 CEP: 49.500-085 -Itabaiana-Se
Fone/Fax: (79) 3431-7004
ESCRITÓRIO 1;1\1I BRASíLJ.A-DF:- Estanância Mestre Darmas 4 Modolo 03 Lote 0.4 Sala 101 -:-Planalttna-DF
Fone/F.!:lx.: (61)w~lt,ª9-2043~jJ, .•... .. 2' . .;;~.•
,<'o I; ..·/.:::.m(.·.,..'.··.,j,,·, """d{'~§'tf",',y 1,/';<,;,/.,.",·,-." d:.'". ,,'_'0,0,","-""""" ", '.' '"",,,,",', ::

www.ôa.~dm.comX:br - oaj.adm@hotmail.Gol11



-
Acórdão, Identificou Irregularidade na utilização de critério baseado, unicamente, em experiência anterior do licitante para
atribuição da pontuação técnico, valendo-se de excerto do acórdão precedente nB653/2007: "no que tange mais
especificamente à exigência de comprovação de tempo de experiência dos profissionais a serem disponibilizados pelo
licitante,
Lei n9 8.666/1993, bem como a jurisprudência do TCU(...)". (TCU
Acórdão nO 210/2011- Plenário, Rei. Min. Augusto Nardes, DOU de07.02.2011.)

(Grifamos)

Observe-se que a exigência ora guerreada prevista no Edital do Pregão sob análise poderia ser aferida por atestados ou
certificados de outras empresas ou órgãos públicos os quais a empresa concorrente já teria prestado serviços e, portanto,
patente a exorbitância da exigência do edital em comento ao limitar pelo fator tempo.

Logo, não é possível exigir que o licitante tenha experiência de atuação profissional por um tempo mínimo determinado, pois
o tempo de experiência não é garantia de capacidade e aptidão. Sob o ponto de vista jurídico, somente é possível
estabelecer exigências
Técnicas indispensáveis ao cumprimento da obrigação contratual. A fixação de um tempo de

Experiência excluiria alguns interessados que, ainda que possuíssem aptidão, não conseguiriam demonstrar o tempo de
atuação

Resta cristalino pela leitura dos julgados que a exigência edilícia ora impugnada não encontra respaldo legal e de deve ser
decretada nula.

Implícito na Constituição Federal de 1988, o princípio da razoabilidade vem sendo cada vez mais consagrada pela doutrina e
pelos Tribunais Superiores. Segundo este princípio, terá a Administração Pública que obedecer a critérios aceitáveis do
ponto de vista racional.

Todas as vezes que o Estado age por meio de seus órgãos e agentes públicos, seja editando comandos genéricos, seja
prestando serviços públicos ou resolvendo conflitos,

Deve sujeitar-se à observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destaca o princípio da
razoabilidade.

O procedimento licitatório, como é cediço, dá-se em razão da Administração Pública procurar a proposta mais vantajosa para
um contrato de seu interesse, seja para compra de algum produto, seja para a realização de uma obra ou a prestação de um
serviço.

Na interpretação das cláusulas do instrumento convocatório, deve a Administração levar em conta o sentido e o alcance de
cada uma delas, escoimando exigências desnecessárias e de excessivo rigor prejudiciais ao interesse público.
O formalismo de que é revestido o procedimento Licitatório não autoriza a desclassificação de propostas eivadas de simples
omissões ou defeitos irrelevantes.

reconhecida pelo Judiciário já existem outras formas de se constatar a capacidade da empresa concorrente em eventual
certame.
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o próprio TCU se manifesta frente aos "excessos" desarrazoados contidos nos editais de licitação e é oportuna a transcrição
de trecho do Relatório do ilustre Ministro Benjamin Zymler, no Acórdão 2652/2007 - Plenário TCU:
"4.1. Inicialmente, pacífico está que deve ser dispensando em todos os certames licitatórios os rigorismos inúteis,
formalidades e documentos dispensáveis à qualificação dos interessados.
4.2. Nesse diapasão, os Tribunais Superiores vêm decidindo sistematicamente, que a concorrência deve ter por objetivo
primordial fazer com que o maior número de licitantes se habilitem, para que a Administração Pública obtenha coisas e
serviços de forma vantajosa e conveniente aa seu interesse. Assim sendo demasiadas exigências e
Rigorismos imponderados a boa exegese da lei devem ser apartados.
{...}

4.4. Depreendemos que assente está o entendimento de que nenhuma
Escolha, em face de rigorismos de interpretação, poderá conduzir a
Qualquer ilação de direcionamento de licitações em função de escolhas
Que não sejam as mais vantajosas para a Administração Pública, competindo ao órgão julgador demonstrar, cabo/mente,
que a escolha não trouxe em seu bojo qualquer afronta aos princípios legais que regem a matéria".

(Grifado para destaque

4 - DA CONCLUSÃO

Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta Impugnante requer, com supedâneo na Lei n". 8.666/93 e
suas posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça, para
que o ato convocatório seja retificado no que tange ao seu Item "12", subitem " 12.11.1." c/c 12.11.1.2. do Edital, desfazendo
a obrigatoriedade em sua documentação a apresentação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA A EXIGENCIA DE
COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA ANTERIOR DE 3 ANOS adequando-se aos termos das legislações vigentes e aos
princípios basilares da Administração Pública, principalmente os princípios da razoabilidade, da legalidade, da isonomia dos
licitantes, que foram flagrantemente violados.

Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando quais os fundamentos
legais que embasaram a decisão do Senhor Pregoeiro.

Informa, outrossim, que na hipótese, ainda que remota, de não modificado os dispositivos edita Iício impugnado, tal decisão
certamente não prosperará perante o Poder Judiciário, sem prejuízo de representação junto ao Tribunal de Contas da União.
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Er Ido Jose da Silva

Diretor
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