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De : Elite Comercial <contato@eliteseguranca.com>
Assunto : IMPUGNAÇÃO EDITAL - 08/2019 - VIGILANCIA PATRIMONIAL

Para : cpl@unifap.br

Zimbra cpl@unifap.br

IMPUGNAÇÃO EDITAL - 08/2019 - VIGILANCIA PATRIMONIAL

qua, 25 de set de 2019 17:50
1 anexo

ILMO. SR. LUIZ OTÁVIO PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, PREGOEIRO DESIGNADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAPÁ – UNIFAP.

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 08/2019

Processo Licitatório nº 23125.013582/2019-00
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ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 00.865.761/0001-06, estabelecida na Avenida Pedro Miranda, nº 1.102, Bairro da Pedreira, nesta Cidade de Belém, Capital do Estado do
Pará, CEP: 66.085-022, vem, com o devido acatamento e respeito, à presença de Vossa Senhoria, por meio de seu representante legal infra-
assinado, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelas razões fáticas e jurídicas abaixo discriminadas:

 

DOS FATOS

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP, por intermédio do Ilmo. Pregoeiro e de sua equipe de apoio
designados pela Portaria nº 2.226/2018, fez publicar o Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2019, tendo por objeto a “a escolha da proposta
mais vantajosa para a contratação de serviços de vigilância armada 12x36”, conforme discriminado no Edital e seus anexos.

 

Todavia, o presente Edital, data máxima vênia, possui incorreção que merece o devido saneamento, uma vez que a exigência
editalícia adiante apontada está em desacordo com a legislação vigente, devendo a mesma ser retificada, possibilitando assim a manutenção da
lisura e legalidade do certame.

 

DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

 

A presente impugnação resta tempestiva, pois o item 21 e subitens do Edital, aos quais tratam da temática da Impugnação,
dispõem que em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório, senão vejamos:
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21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@unifap.br, ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço descrito na folha 01 (um) desse edital.

21.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

 

A data da abertura da sessão pública é 03 de outubro de 2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF). Logo, a impugnação
pode ser proposta até o dia 01 de outubro de 2019.

 

Portanto, considerando que o CNPJ da impugnante contempla o objeto licitado, demonstrada está a legitimidade e tempestividade
da presente impugnação.

 

Diante de todo o exposto, requer seja a presente impugnação recebida e conhecida, em todos os seus termos, como medida do
mais lidimo direito.
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DO MÉRITO

 

No mérito, assiste indubitável razão à impugnante em promover a presente medida, conforme abaixo explicitado.

 

DA REFORMA DO EDITAL – DA RETIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA –
OBRIGATORIEDADE LEGAL

 

Merece reforma o presente Caderno Editalício, para retificar a disposição de exigência de atestado de capacidade técnica no rol da
documentação relativa à qualificação técnica.

 

No referido Edital, a exigência foi disposta na seguinte maneira:

 

8. DA HABILITAÇÃO

(...)

8.9. Qualificação Técnica:

(...)

8.9.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a um
ano, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado. (G.N)
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Todavia, o período apontado está inferior ao mínimo exigido pela legislação norteadora do processo licitatório, devendo ser a
mesma retificada, para que seja adotado o período mínimo não inferior a 3 (três anos), tendo em vista os argumentos fático-jurídicos a
seguir expostos.

 

A Lei de Licitações, nº 8.666 de 1993, ao regrar sobre a exigência dos atestados de capacidade técnica assim determinou:

 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (…)

§ 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:

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;”

“§ 5o. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam
a participação na licitação”. (Grifo e negrito nosso)

 

Ato contínuo, a exigência passou a ser inserida nos editais após a edição da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008
alterada a IN nº 06 de 2013, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados ou não. Vejamos a redação dada na
IN nº 2/2008 em seu inc. I, do §5º art. 19:
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“Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem o conter o disposto no art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, indicando ainda, quando couber: (…)

§ 5º Na contratação de serviços continuados, a Administração Pública poderá exigir do licitante:
(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

I – comprovação de que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade
com o objeto licitado  por período não inferior a 3 (três) anos; e (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)” (Grifo e negrito nosso)

 

Além disso, em maio de 2017, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão editou a Instrução Normativa nº
05/2017, importante instrumento jurídico que regula a contratação de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução
indireta, por órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

 

Além das regras gerais para a contratação dos serviços, a norma traz, em seus anexos, os procedimentos a serem adotados pelos
membros da Administração Pública. O Anexo VII-A, por exemplo, trata das diretrizes para a elaboração do ato convocatório. E justamente
neste Anexo temos a orientação de que a administração poderá exigir da empresa licitante a comprovação de atestado de experiência mínima de
3 (três) anos, senão vejamos:

 

ANEXO VII-A

DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

(...)

10. Da habilitação:

(...)

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico- operacional, a
Administração poderá exigir do licitante:



27/09/2019 Zimbra

https://atlantico.unifap.br/h/printmessage?id=C:-8517&tz=America/Sao_Paulo 7/17

(...)

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo
licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de
objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados; (grifo e
negrito nosso)

 

Importante trazer à baila que a UNIFAP havia publicado o mesmo Edital anteriormente, referente ao Pregão Eletrônico nº
05/2019 e Processo nº 23125.013582/2019-00, em que o item ora impugnado estava descrito de maneira correta, exigindo a comprovação por
um período não inferior a 3 (três) anos, senão vejamos:

 

 

Corroborando a este fato, em 17 de agosto de 2019, a empresa DIMIVIG VIGILÂNCA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA protocolou sua impugnação ao antigo Edital, questionando a exigência de 3 (três) anos e foi prontamente indeferido por este Douto
Pregoeiro. Senão vejamos o inteiro teor da decisão:

 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2019

Assunto: Resposta à impugnação
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Ref.: Processo nº. 23125.013582/2019-00. Pregão Eletrônico nº 05/2019. Escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de serviços de vigilância armada 12x36, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.

1. HISTÓRICO

1.1 Trata-se da análise do pedido de impugnação, impetrado pela empresa DIMIVIG Vigilância e Segurança
Patrimonial Limitada, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 22.236.185/0001-70. Tal impugnação foi
devidamente encaminhada ao e-mail desta Comissão Permanente de Licitação, no dia 17/08/2019.

2. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES:

2.1 Desse modo, argumenta a insurgente, conforme síntese abaixo transcrita:

[...]

Sob esse prisma, pode-se concluir que essa ou aquela exigência, quando legal, não cria desigualdade alguma
entre os interessados, mas apenas decorre do poder da Administração Pública escolher e contratar o licitante
que melhor atenda aos seus interesses, no entanto, as exigências contidas no item 8.9.1, subitens 8.9.1.2 e
8.9.1.3 do edital extrapola a lei específica e infringem princípios constitucionais e, em assim sendo, não pode
ser considerada válida.

Assim dispõe o dispositivo editalício em comento:

8.9.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos,
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.9.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

8.9.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.

5/2017 [...]
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3. DO MERITO:

1) Em relação as alegações acima, ao contrário do que alega a impugnante, a exigência de comprovação de
aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado se faz necessária e encontra respaldo legal, haja
vista a complexidade que a contratação dos serviços exige, conforme Termo de Referência publicado.

3)A Instrução Normativa Nº 05, de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento da contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, nos traz em seu
Anexo VII-A, item 10.6, alínea “b” a possibilidade de exigência de comprovação de aptidão técnica por no
mínimo três anos, vejamos:

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-operacional, a Administração
poderá exigir do licitante:

a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em local (cidade/município) previamente definido
pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do
contrato;

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado,
mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao
da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados;

c) no caso de contratação de serviços por postos de trabalho:

c.1. 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;

c.2. 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.

10.6.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da
comprovação de que trata a alínea "b" do subitem 10.6 acima, não havendo obrigatoriedade de os três anos
serem ininterruptos.
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Nada obstante, o próprio Tribunal de Contas da União (TCU), através do Acórdão 1214/2013 TCU/Plenário
recomendou que a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento
incorporasse tal aspecto, dentre vários outros, à IN/MP 2/2008.

4)No caso apresentado acima, o TCU recomendou que fosse fixado em edital, como qualificação técnico-
operacional, “a obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado
serviços de terceirização compatíveis e em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3
anos”, no bojo do Processo nº TC 006.156/2011-8.

5) Ainda na esfera do TCU, a Primeira Câmara lavrou o recente Acórdão 14951/2018 no Processo
034.200/2018-5 no qual também admitiu a possibilidade de exigência de comprovação de experiência mínima
de três anos de serviços continuados semelhantes ao objeto da contratação, vejamos o sumário:

REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. UFCG. PREGÃO
ELETRÔNICO 5/2018. SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. HABILITAÇÃO
DE LICITANTE QUE NÃO COMPROVOU O TEMPO MÍNIMO EXIGIDO PELO EDITAL, DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇO SEMELHANTE POR TRÊS ANOS. INCORPORAÇÃO AO EDITAL DO
ESCLARECIMENTO PRESTADOS PELA PREGOEIRA, EM RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE PODE EXIGIR
TRÊS ANOS DE EXPERIÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CIÊNCIA. 1. Para fins de qualificação
técnico-operacional, pode ser exigida comprovação de experiência mínima de três anos de serviços
continuados semelhantes ao objeto da contratação, executados de forma sucessiva e não contínua, a teor do
disposto nos subitens 10.6, "b", e 10.6.1 do anexo VI da Instrução Normativa 5/2017, do Ministério do
Planejamento, Orçamento de Gestão (MPOG), desde que as circunstâncias específicas da prestação do
serviço.

4. DA DECISÃO

4.1 Diante do exposto, com lastro nos posicionamentos supracitados, conhecemos da impugnação
apresentada, para no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Macapá, 20 de agosto de 2019.

Luiz Otávio Pereira do Carmo Júnior

Pregoeiro
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Portaria nº. 2226/2018

 

Ato contínuo, no dia 05 de setembro de 2019, o Magnífico Reitor Titular da UNIFAP emitiu Memorando Eletrônico nº
156/2019 – Reitoria, informando a Comissão Permanente de Licitação que o Pregão Eletrônico nº 05/2019 estava revogado, devido à
inviabilidade econômica, para que sejam ajustadas as questões orçamentárias.

 

Em 06 de setembro de 2019, o Nobre Pregoeiro informou aos licitantes da revogação do pregão, por motivos de alteração
no valor de referência, para se adequar ao redimensionamento orçamentário para o ano de 2020.

 

Conquanto na data de 20 de setembro de 2019, o Edital foi republicado, contudo a exigência do Atestado de Capacidade
Técnica de 3 (três) anos foi alterada para apenas 01 (hum) ano, sem qualquer motivo ou justificativa.

 

Portanto, a disposição imposta atualmente de 01 (hum) ano queda-se contrária ao julgado pelo próprio Pregoeiro e sua equipe de
apoio. Sendo assim, faz-se imprescindível sua retificação no Caderno Editalício.

Mister reconhecer que a contratação de terceirização de serviços continuados não se traduz em tarefa fácil, aliás pelo contrário, a
Administração a duras penas e com frequência enfrenta problemas na execução neste tipo de contrato, como interrupções na prestação dos
serviços, ausência de pagamento aos funcionários, resultando em prejuízos à administração e encerramento prematuro de contratações que
poderiam perpetuar por até sessenta meses. Natural então que crie regras para inibir este cenário.

 

Dentre as dificuldades de contratação em contratos desta natureza não raramente nos deparamos com a contração de empresas
inexperientes, resultante da fragilidade nos critérios adotados nos editais, os quais não se demonstram adequados aos serviços contínuos com
cessão de mão de obra.

O ilustre jurista Marçal Justen Filho leciona que a qualificação técnica significa “domínio de conhecimentos e habilidades

teóricas e práticas para a execução do objeto a ser contratado”. Ao seguir as regras “nuas e cruas” previstas Lei 8.666/93, para
estabelecer critérios que demonstrem qualificação técnica dos licitantes, revelou-se ineficiente. A dificuldade resulta no fato de que as empresas
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prestadoras de serviços terceirizados não são especialistas no serviço propriamente dito, mas sim na administração da mão de obra, ou seja, a
execução dos serviços normalmente demonstra pouca complexidade diferentemente de um contrato que envolva complexidade técnica, em que
a capacidade pode ser balizada tomando como referência a dimensão do objeto (parâmetro de 50% usualmente adotado), como ocorre, por
exemplo, em contratos de fornecimento de bens ou obras.

 

Não obstante, neste segmento a habilidade exigida recai sobre a gestão de pessoas, a maior causa de fracasso na execução
nestes contratos é a incapacidade das empresas em manter a prestação dos serviços ao longo do tempo sem falhar no cumprimento de suas
obrigações trabalhistas e previdenciárias junto aos empregados.

 

O art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 admite prorrogação por até sessenta meses com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, neste contexto justifica-se que quanto maior o prazo de vigência dos contratos, maior é a
segurança das empresas para ofertar seus preços, considerando a estabilidade oferecida no negócio, aumentando a concorrência, com a
expectativa de melhores preços e a participação de empresas melhores qualificadas. Portanto deve a Administração Pública considerar o prazo
de 60 meses, almejando contratar empresas aptas a atender esta pretensão, eis que refletem em benefícios reais e regular atendimento ao
interesse Público.

 

Sobretudo, muito foi debatido a altercada experiência por 3 (três anos), acaloradas discussões questionavam a legalidade estrita da
norma e conflito eminente com a Lei de Licitações, vez que como já citado, não existe autorização legislativa para a estabelecimento de marco
temporal com experiência mínima de três anos. Por oportuno questionava-se, também, a extensão ao prazo máximo admitido em lei já que o
prazo de duração dos contratos estão adstritos à vigência dos respectivos créditos orçamentários  “podendo”, nos casos de serviços
continuados, serem prorrogados por iguais e sucessivos períodos por até sessenta meses, concluindo que a obrigação daqueles que se tornam
vencedores do certame está restrita ao prazo de um ano podendo não interessar a prorrogação por uma série de razões, mesmo que raramente
isso ocorra.

 

Fato é, hoje doutrina e jurisprudência admitem a exigência se evidenciada a necessidade e compatibilidade ao princípio da
competitividade. A saber:
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“À luz do disposto no inciso I (parte final) do § 1o do mencionado art. 30, só se admite que a
comprovação da experiência anterior não seja associada à exigência de quantitativos mínimos
quando se tratar de capacitação técnico-profissional.(…)

 

12. A conclusão, portanto, é que podem ser estabelecidos quantitativos mínimos nos atestados de
capacidade técnico-operacional, entretanto, em cada caso concreto, deverá ser verificado se as
exigências estabelecidas são pertinentes e necessárias para que a administração tenha as garantias
necessárias que aquela empresa possui as condições técnicas para a boa execução dos serviços. Não
posso concordar, portanto, com a determinação proposta pela Secex/BA, no item II-a (fls. 294/295),
uma vez que a restrição para a exigência de quantidades mínimas somente diz respeito aos atestados
de capacidade técnico-profissional.” (Acórdão 2304/2009 – Plenário).

 

Ao cabo, pesquisa realizada pelo SEBRAE-SP constatou que 58% das empresas de pequeno porte abertas em São Paulo não
passam do terceiro ano de existência. Esse dado coincide com a constatação da Administração Pública de que as empresas estão rescindindo, ou
abandonando, os contratos antes de completados os sessenta meses admitidos por lei.

 

Desta sorte, nos parece prudente e consentâneo ao Interesse Público que tal exigência seja estabelecida de maneira comedida,
condizente as necessidades concretas. Assim, justifica-se a exigência em xeque quando estabelecidas em editais que visam contratação de
serviços continuados com cessão de mão de obra e não em todo e qualquer instrumento convocatório que verse sobre contratação de prestação
de serviços, como constatado na prática.

 

A orientação da Egrégia Corte não deixa dúvidas quanto ao entendimento. Vejamos:

 

“(…) 9.3. determinar à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República-SDH/PR que
adote providências com vistas a evitar em futuros certames licitatórios as ocorrências abaixo
relacionadas, verificadas no Pregão Eletrônico 2/2015:
(…)
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9.3.3. exigência de comprovação de experiência de ao menos três anos na prestação de
serviços compatíveis com o objeto licitado, incluindo características de infraestrutura
tecnológica (subitem 13.5.4, ‘b’, do Termo de Referência), em desacordo com a previsão contida no
inciso I do § 5º do art. 19 da IN 2/2008 SLTI/MPOG, que tem por finalidade assegurar a capacidade
da empresa em gerenciar mão de obra, razão pela qual as exigências devem se restringir aos aspectos
relacionados à gestão de pessoal; (…) (TCU AC-3125-16/16-1., Relator: Walton Alencar Rodrigues,
Data de Julgamento: 17/5/2016)

 

Frisa-se que nos contratos desta natureza a contratação de empresas inexperientes acarretam interrupções na prestação dos
serviços, ausência de pagamento aos funcionários, traz prejuízos à administração e encerramentos prematuros de contratações. Importante
ressaltar, ainda, a responsabilidade subsidiária que recai ao órgão contratante quando existente o não pagamento das verbas trabalhistas e débitos
previdenciários, motivos suficientes que justificam critérios mais rigorosos para inibir este resultado.

 

Corroborando ao exposto trazemos à baila trechos do voto proferido em Acórdão do Tribunal de Contas da União (nº
8.364/2012-2ª Câmara) que retrata a dificuldade enfrentada. Ipsis litteris:

 

“7. Consoantes estimativas criteriosas feitas pela Segedam e cujos cálculos estão detalhados no
relatório que antecede este voto, são precisos pelo menos 20 postos de trabalho para que seja gerada
renda suficiente para manter em funcionamento uma empresa que atue na área de prestação de
serviços de natureza continuada.

 

8. Sobre as dificuldades relativas a contratos celebrados com empresas que não conseguem
manter seus custos mínimos relatou a Segedam a seguinte situação:

 

27. Há diversas experiências no TCU, especialmente nas Secretarias de Controle Externo nos
Estados, demonstrando que  empresas que gerenciam pequenos quantitativos de postos de
trabalho não se sustentam ao longo do tempo, logo vão à falência e, não raro, são
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abandonadas pelos responsáveis/proprietários, que fogem de suas responsabilidades
contratuais, deixando os empregados entregues à própria sorte.

 

28. Nesses casos,  a Administração é obrigada a intervir no contrato e buscar soluções
tendentes a minimizar os prejuízos a que os empregados ficam sujeitos, efetuando, por
exemplo, o pagamento direto dos salários, dos benefícios e das obrigações patronais
relativamente às questões trabalhistas e previdenciárias.

 

29. Quando a Administração contrata determinada empresa com capacidades técnico-operacional,
profissional e econômico-financeira frágeis, o prejuízo social, econômico e administrativo é certo e
enorme. E é justamente desses prejuízos que a Administração do TCU deseja esquivar-se mediante a
aplicação, dentre outras regras, da exigência editalícia aqui debatida e defendida.” (Destaque nosso)

 

Mister evidenciar que a experiência de três anos visa aferir a capacidade gerencial da empresa, necessário portanto que a exigência
esteja combinada ao que determina os §§ 7º, 8º e 9º da IN. A saber:

 

“§ 7º Na contratação de serviços continuados com mais de 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. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6,
de 23 de dezembro de 2013 e retificado conforme redação publicada na página 86 da Seção 1 do DOU
nº 68, de 9 de abril de 2014)

§ 8º 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) com um mínimo de
20 (vinte) postos. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificado
conforme redação publicada na página 86 da Seção 1 do DOU nº 68, de 9 de abril de 2014)

§ 9º  Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado
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em prazo inferior. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)” (Grifo e
negrito nosso)

 

Portanto, minimamente a empresa deve ter gerenciado 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem
contratados quando o contrato exigir 40 (quarenta) ou mais postos e no mínimo 20 (vinte) postos quando a contratação for inferior a 40
(quarenta) postos. Destarte, a experiência de 3 (três) anos em conjunto com a quantidade mínima de postos almeja identificar a experiência e
estabilidade da empresa no mercado, assim como aferir a capacidade de gerir pessoas e suportar os custos mínimos de administração inerentes à
prestação dos serviços.

 

Por fim, o enredo que originou a exigência de três anos de experiência, em síntese apertada, nasceu da eminente necessidade em
contratar empresas experientes nos contratos de prestação de serviços continuados com cessão de mão de obra, vez que, há prejuízo latente
frente às interrupções em contratos desta natureza à atividade administrativa, combinado a responsabilidade subsidiária que lhe acompanha.
Assim se exige maior rigor e zelo do Poder Público, justificando a utilização neste tipo de cenário, contudo não gera desiderato indiscriminado
para que os agentes públicos utilize este critério em contratos que não necessitem deste rigor. O uso excedente e desproporcional prejudica a
competitividade, fere de morte os preceitos principiológicos e normativos inerentes às Licitações Públicas.

 

Diante de todo o exposto, faz-se necessária e imprescindível a retificação do item 8.9.1, referente à exigência de Atestado de
Capacidade Técnica, passando a exigir o período não inferior a 3 (três) anos nas disposições do Edital, como medida da mais cristalina justiça.

 

DOS PEDIDOS

 

Diante de todo o exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL recebida, conhecida e acolhida, em todos os seus
termos, para, reformando o edital, retificar o item 8.9.1, referente à exigência de Atestado de Capacidade Técnica, passando a exigir o período
não inferior a 3 (três) anos nas disposições do Caderno Editalício, como medida da mais cristalina justiça.

 

Nestes termos,
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Pede deferimento.

Belém (PA), 25 de setembro de 2019.

 

 

 

ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ/MF 00.865.761/0001-06

LEANDRO JOSÉ PEREIRA MACEDO

CPF/MF 297.959.662-00
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PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2019 

 

 

Assunto: Resposta à impugnação 

 

Ref.: Processo nº. 23125.013582/2019-00. Pregão Eletrônico nº 05/2019. Escolha da proposta 

mais vantajosa para a contratação de serviços de vigilância armada 12x36, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

1. HISTÓRICO 

1.1 Trata-se da análise do pedido de impugnação, impetrado pela empresa  ELITE SERVIÇOS 

DE SEGURANÇA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.865.761/0001-06. 

Tal impugnação foi devidamente encaminhada ao e-mail desta Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

2. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES: 

2.1 Desse modo, argumenta a insurgente, conforme síntese abaixo transcrita: 

 

[...] 
Diante de todo o exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

recebida, conhecida e acolhida, em todos os seus termos, para, reformando o edital, 

retificar o item 8.9.1, referente à exigência de Atestado de Capacidade Técnica, 

passando a exigir o período não inferior a 3 (três) anos nas disposições do Caderno 

Editalício, como medida da mais cristalina justiça. 

 

 

3. DO MERITO: 

 

1) Em relação as alegações acima, ao contrário do que alega a impugnante, a 

exigência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por 

período não inferior 1 (um) ano, mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado se faz necessária e encontra respaldo legal, haja 

vista a complexidade que a contratação dos serviços exige, conforme Termo de Referência 

publicado. 

2) A Instrução Normativa Nº 05, de 26 de maio de 2017 do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento da contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, nos traz em seu Anexo VII-

A, item 10.6, alínea “b” a possibilidade de exigência de comprovação de aptidão técnica por 

no mínimo três anos, vejamos: 

 

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-

operacional, a Administração poderá exigir do licitante: 
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a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em local 

(cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser comprovado no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da

 vigência do contrato; 

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que 

está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três 

anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o 

somatório de atestados; 

c) no caso de contratação de serviços por postos de trabalho: 

c.1. 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; 

c.2. 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. 

10.6.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não 

contínuos, para fins da comprovação de que trata a alínea "b" do subitem 10.6 acima, 

não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos. 

Nada obstante, o próprio Tribunal de Contas da União (TCU), através do 

Acórdão 1214/2013 TCU/Plenário recomendou que a Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento incorporasse tal aspecto, dentre vários outros, 

à IN/MP 2/2008. 

4)No caso apresentado acima, o TCU recomendou que fosse fixado em edital, 

como qualificação técnico-operacional, “a obrigatoriedade da apresentação de atestado 

comprovando que a contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis e em 

quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 anos”, no bojo do Processo nº 

TC 006.156/2011-8. 

5)Ainda na esfera do TCU, a Primeira Câmara lavrou o recente Acórdão 

14951/2018 no Processo 034.200/2018-5 no qual também admitiu a possibilidade de 

exigência de comprovação de experiência mínima de três anos de serviços continuados 

semelhantes ao objeto da contratação, vejamos o sumário: 

 
REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. 

UFCG. PREGÃO ELETRÔNICO 5/2018. SERVIÇOS CONTINUADOS DE 

VIGILÂNCIA ARMADA. HABILITAÇÃO DE LICITANTE QUE NÃO 

COMPROVOU O TEMPO MÍNIMO EXIGIDO PELO EDITAL, DE EXECUÇÃO 

DE SERVIÇO SEMELHANTE POR TRÊS ANOS. INCORPORAÇÃO AO 

EDITAL DO ESCLARECIMENTO PRESTADOS PELA PREGOEIRA, EM 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS   EM   QUE   SE   PODE   EXIGIR   TRÊS   ANOS   

DE   EXPERIÊNCIA. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. CIÊNCIA. 1. Para fins de qualificação técnico-

operacional, pode ser exigida comprovação de experiência mínima de três anos de 

serviços continuados semelhantes ao objeto da contratação, executados de forma 

sucessiva e não contínua, a teor do disposto nos subitens 10.6, "b", e 10.6.1 do anexo 

VI da Instrução Normativa 5/2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento de 
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Gestão (MPOG), desde que as circunstâncias específicas da prestação do 

serviço. 

 

Não obstante a jurisprudência citada acima, como o intuito da administração é promover 

o máximo de competitividade, para que as propostas de preços e os respectivos lances, estejam 

em consonância com o imperativo de redução de custos nas despesas das Universidades 

Federais, provocado, sobretudo, pelo ajuste fiscal promovido no âmbito da administração 

pública federal como um todo, optou-se por exigir a experiência mínima de 1 (um) ano, esta 

adaptação encontra respaldo na possibilidade prevista no item 12,  do Anexo VII-A, que trata 

das diretrizes gerais para elaboração do ato convocatório, que traz a seguinte redação:  

 
12. Justificadamente, a depender da especificidade do objeto a ser licitado, os 

requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira, constantes deste Anexo 

VII-A, poderão ser adaptados, suprimidos ou acrescidos de outros considerados 

importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

É oportuno comentar, ainda, que apesar da al. b) do item 10.6 do Anexo VII-A da 

Instrução Normativa 05/17 (MPDG), aparentemente parecer nos direcionar ao entendimento de 

que, quando exigida experiência mínima, esta deverá ser sempre, necessariamente, de 03 (três) 

anos, o TCU, por meio do Acórdão 14.951/18 – Primeira Câmara, já se manifestou pela 

possibilidade de se fixar períodos de tempo diversos. Observe-se: “Voto: (...) Também milita a 

favor da manutenção da habilitação o fato de IN 5/2017 conferir mera autorização para a 

Administração de exigir comprovação de experiência mínima de três anos. 

Em outros termos, era lícito que instrumento convocatório exigisse comprovação prazo 

de experiência mínima diversa de três anos, como passou a ser o caso”  

 

À vista do exposto, portanto, adotando-se o entendimento do TCU, temos que é correta 

a exigência em edital de período mínimo de execução/prestação, no que tange à atividade 

pertinente e compatível a constar nos atestados de capacidade técnica, comparativamente ao 

período de execução do objeto licitado, quando se tratar especificamente da contratação da 

prestação de serviços continuados. 

 

Mesmo não sendo objeto de questionamento da impugnante, faz-se necessário 

esclarecer o seguinte aspecto com relação às exigências de qualificação técnica constantes no 

Edital do Pregão Eletrônico nº. 08/2019-UNIFAP. 

 

Há que se ter em mente que conforme o anexo VII-A da IN nº. 05/2017, estão presentes 

aqui duas exigências que deverão ser comprovadas de forma concomitante pelas licitantes: 

 

a) Período mínimo de experiência, que deverá ser de 1 (um) ano, admitido o 

somatório de atestados de períodos sucessivos e não contínuos, neste caso; 

 

b) diferentemente do período de experiência, o somatório dos quantitativos, a 

priori, somente será admitido, nos casos em que os serviços forem prestados 

concomitantemente entre si, durante todo o período de experiência, que no caso 
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em tela é de 1 (um) ano. 

 

c) O somatório dos quantitativos, referenciado acima, deverá contemplar 50% do 

quantitativo de postos do item 01 (Campus Marco Zero), ou seja, a licitante, para 

fins da comprovação do somatório dos quantitativos, deverá comprovar que 

manteve 13 postos, pelo período mínimo de experiência de 1 ano, admitindo 

o somatório dos atestados concomitantes. 

 

 

Portanto, a exigência contida no subitem 8.9.1 encontra-se em perfeita harmonia com a 

atual interpretação do TCU sobre os itens pertinentes da IN nº. 05/2017 que tratam do assunto 

objeto da impugnação ora combatida. 

 

4. DA DECISÃO 

4.1 Diante do exposto, com lastro nos posicionamentos supracitados, conhecemos da 

impugnação apresentada, para no mérito, NEGAR PROVIMENTO. 

 

Macapá, 27 de setembro de 2019. 

 

 

Luiz Otávio Pereira do Carmo Júnior 

Pregoeiro 

Portaria nº. 2226/2018 
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