
 

   

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017 DO 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV 

 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 09/2017 
Processo 4702/2016 

 
 
GARDEN TRANSPORTES E SERVIÇOS, inscrita sob o CNPJ nº 

15.441.682/0001-45, com sede na QE 40, Conjunto M, Lote 20, Guará II, Brasília/DF, 
CEP 71070-132, por seu representante legal infra-assinado, vem à presença de Vossa 
Senhoria, tempestivamente, interpor o presente 

 
IMPUGNAÇÃO 

 
contra o ato convocatório, especificamente ao item 15.12.1, incisos I, II e III do do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 09/2017, no que tange a Qualificação Técnica, pelas razões de 
fato e de direito a seguir sintetizadas. 

 
I – SÍNTESE DOS FATOS 
 
01. 

Trata-se de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico destinada “a 
contratação de serviços de empresa especializada na realização de eventos em todo o 
território nacional, sob demanda, abrangendo o planejamento operacional, organização, 
execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, apoio 
logístico, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de apoio e impressos 
em geral, para o Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV.” 
 
02. 

Ocorre que o presente edital de licitação contém vícios insanáveis que 
devem ser extirpados, sob pena de anulação de todo o certame, tendo em vista que 
flagrantes desrespeitos dos princípios da legalidade e da razoabilidade, limitando a 
concorrência no presente certame. 
 
03. 

Assim, ao exigir que a licitante tenha executado serviços em diversas 
unidades da federação, especificando a quantidade mínima de eventos realizados e, para 
alguns itens, que tenha executado eventos em âmbito internacional, limita 
indevidamente/ilegalmente a concorrência. 
 
II – DO MÉRITO 
 
04. 

Primeiramente, vejamos o que dispõe o Item 15.12.1, incisos I, II e II, do 
Edital em questão: 

“15.12.1. Apresentação de pelo menos de 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica fornecido por órgão e entidades públicas ou por 
pessoas jurídicas de direito privado, que comprove que a licitante prestou 



 

ou está prestando, a contento, serviços de eventos, compatíveis em 
características e aos do objeto desta licitação, devendo ser demonstrado:  
I - que a empresa executou ou executa contrato compatível com o objeto 
desta licitação com alcance nacional em pelo menos 4 (quatro) Unidades 
da Federação. 
II - que a empresa tenha realizado no mínimo 05 (cinco) eventos no curso 
de contrato. 
III – que, para os grupos/lotes: Grupo III - IV Congresso de Bioética e Bem-
Estar Animal e Grupo XIII - I Fórum Brasileiro da Medicina Veterinária, seja 
demonstrado:  
a - a realização de, no mínimo, 1 (um) evento internacional, para público 
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da estimativa de pessoas 
para cada grupo, demonstrando ainda, em que foram realizados os 
serviços de intérpretes ou tradução simultânea.  
a.1 - Considerar-se-á evento internacional qualquer reunião de caráter 
educacional, comercial, competitivo, de intercâmbio de experiências, de 
intercâmbio de conhecimentos especializados e de entretenimento, em que 
dois ou mais países estejam representados e que se realize sob a forma 
de palestra, curso, treinamento, conferência, fórum, simpósio, convenção, 
torneio, concurso, mesa redonda, almoço, jantar, exposição, feira, mostra, 
encontro, solenidade, workshop, visita ou outras.” 

 
05. 

Contudo, o inciso II, do art. 30, da Lei 8.66/93, estabelece o seguinte acerca 
da qualificação técnica dos licitantes, vejamos: 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
........................................................................................................ 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos;” 

 
06 

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do TCU é pacífico, vejamos: 
“O art. 30 da Lei 8.666,  de  1993,  e  seu  inciso  II  dizem,  entre  outras 
coisas,  que  a  exigência  para  a  qualificação  técnica  deve  ser  
compatível em  quantidades.  Portanto,  é  possível  se  exigir  
quantidades,  desde  que compatíveis. Por compatível, se entende ser 
assemelhada, não precisa ser idêntica. A semelhança depende da 
natureza técnica da contratação, pois, para certas coisas, quem faz uma, 
faz duas. Para outras coisas, a capacidade para  fazer  uma  não  garante  
capacidade  para  fazer  duas.  Em  abstrato, é  lógico  que  a  exigência  
de  quantidade  não  pode  superar  a  estimada  na contratação, sendo aí 
evidente o abuso.” Decisão 1288/2002 Plenário-TCU (grifo nosso) 
 
“Aceitação, pelo pregoeiro, de atestado de capacidade técnica envolvendo 
objeto similar 
Por meio do Acórdão n.º 791/2010, a Segunda Câmara julgou 
improcedente representação que apontava indícios de irregularidades no 
Pregão Eletrônico n.º 36/2009, conduzido pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo objeto era a aquisição de 
mobiliários escolares, constituídos de conjuntos de mesas e cadeiras para 
aluno e para professor, e de mesas acessíveis a pessoas em cadeira de 
rodas. Contra o aludido acórdão, a representante opôs embargos de 
declaração, apontando omissão na instrução da instrução técnica, na qual 



 

se baseara o acórdão embargado, por não terem sido “apreciados 
argumentos colacionados na representação proposta”. Alegou, em síntese, 
que a proposta do consórcio vencedor do certame não atendeu ao 
disposto no instrumento convocatório, no que diz respeito à quantidade 
mínima de 10% exigida, uma vez que os atestados apresentados não 
comprovavam a experiência no fornecimento de mobiliário escolar 
“compatível, em características, prazos e quantidades, com o objeto da 
presente licitação”. Em seu voto, o relator entendeu que os embargos não 
mereciam ser acolhidos, uma vez que a instrução da unidade técnica, que 
fundamentou o julgamento pela improcedência da representação, teria 
analisado exaustivamente a omissão suscitada. Ao contrário do alegado 
pelo embargante, defendeu que “o fato de o pregoeiro habilitar a proposta 
técnica do consórcio [...], aceitando como comprovação da capacidade 
técnica o fornecimento de mobiliários similares, e não somente idênticos, 
ao objeto da licitação, não atentou contra o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório”. À luz do art. 37, XXI, da Constituição Federal, 
do art. 30, II, da Lei n.º 8.666/93, que se aplica subsidiariamente ao 
pregão, e da jurisprudência do TCU, não vislumbrou “qualquer 
impropriedade nessa previsão editalícia”. No caso concreto, a 
comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de atestados 
que demonstrem a execução de objetos similares, e não apenas idênticos, 
“não põe em risco a execução do objeto contratado, até porque o Termo 
de Referência, além de definir todas as especificações técnicas de cada 
um dos tipos de mesas e cadeiras licitados, exige que, para a produção e 
entrega do mobiliário, é obrigatória a observação das referências dispostas 
em normas técnicas e dispositivos legais existentes no país, notadamente 
as normas brasileiras ABNT relacionadas diretamente ao objeto”. Ao final, 
o relator propôs e a Segunda Câmara decidiu rejeitar os embargos. 
Precedentes citados: Acórdãos n.os 410/2006, 2.382/2008 e 1.899/2008, 
todos do Plenário. Acórdão n.º 1852/2010-2ª Câmara, TC-003.276/2010-4, 
rel. Min. Benjamin Zymler, 27.04.2010.” 

 
07. 

Portanto, o atestado de capacidade técnica apresentado não tem a 
obrigatoriedade de ser de objeto idêntico ao do certame, mas sim compatível, o que a 
toda evidência é o caso da recorrida, cujo Atestado de Capacidade Técnica, comprova 
que a mesma tem aptidão para executar os serviços objeto da presente Licitação. 

 

08. 
Ora, se o licitante já executou eventos compatíveis com os solicitados no 

Edital da presente licitação, mesmo que tenha sido realizado somente no âmbito de 1 

(uma) Unidade da Federação, já demonstra que o mesmo tem capacidade técnica para 

executar os serviços demandados no presente Pregão. 

 
09. 

Assim, a exigência estabelecida no Item 15.12.1, incisos I, II e III, do Edital 
09/2017, restringe a competitividade do certame, visto que impede a participação das 
empresas que executaram eventos compatíveis com os demandados neste Pregão, mas 
não os executaram numa quantidade mínima de Unidades da Federão, mesmo tendo total 
competência/qualificação técnica para executar o objeto do presente Edital. 
 
10. 

Outrossim, as exigências editalícias devem caracterizar-se, em essência, 
como um processo competitivo direcionado a dois objetivos a serem perseguidos em 



 

qualquer procedimento de licitação: selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e assegurar aos possíveis interessados tratamento isonômico. 
 
11. 

Portanto, resta cabalmente demonstrado o flagrante desrespeito do presente 
Edital aos princípios da Legalidade e Razoabilidade, no que tange às exigências contidas 
no Item 15.12.1, incisos I, II e III, do Edital 09/2017, como requisito para Qualificação 
Técnica. 
 
III – DO PEDIDO 
 
12. 

Ante o exposto, requer a impugnante que seja alterado o ato convocatório de 
forma a excluir os Incisos I, II e III do Item 15.12.1, com vistas que o maior número de 
licitantes possam participar do certame. 

 
Nestes termos, 
P. deferimento. 
Brasília, 14 de março de 2017. 

 
 

 
Marcelo de Oliveira Jardim 

GARDEN TRANSPORTES E SERVIÇOS 

(61) 99811-4662 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


