
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROC. Nº 01.00276/2017

À
FÊNIX TERCEIRIZAÇÕES
Valeska Aline Maria Pereira – EPP
Rua Nicarágua 700 Nova Porto Velho

PROCESSO. N.º 01.00276-000/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS  DE  LIMPEZA,  HIGIENIZAÇÃO  E  CONSERVAÇÃO,  COM
EMPREGO  DE  MÃO  DE  OBRA  QUALIFICADA  E  HABILITADA,  BEM
COMO FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  NECESSÁRIOS  À  EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CMPV POR
12 (DOZE) MESES.

VALOR ESTIMADO R$ 546.892,29

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

I. DAS PRELIMINARES:

1. Impugnação interposta tempestivamente pela empresa  FÊNIX TERCEIRIZAÇÕES VALESKA ALINE

MARIA PEREIRA – EPP CNPJ 07.436.461/0001-50, com fundamento nas Leis  Federais  8.666/93 e

10.520/2002. 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

2. A empresa impugnante contesta especificamente o item 13.4 e seus Subitens do Edital.  Alega que

a cláusula é restritiva do caráter competitivo do certame pelo fato do Instrumento Convocatório

“exigir atestado de capacidade técnica exclusivamente em nome do licitante”.  Afirma que “parece

ter  ocorrido  montagem,  utilizando-se  de  modelos  de  editais  com  requisitos  destinados  a

contratação de atividades industriais” e que “não há em nenhuma legislação pertinente a licitação

de serviço de limpeza de prédios públicos (...)  para exigir licença ambiental,  tal  qual previsto”.

Finaliza afirmando que “caso seja mantida a exigência, várias empresas ficarão impossibilitadas de

participar da concorrência, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade, com imposição

de um determinado tipo de preferência ou restrição à participação do liame”.

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE

3. Requer a Impugnante:
a) Exclusão da exigência complementar correspondente à Licença Ambiental.
b) Que seja recebida, conhecida e provida a impugnação interposta.
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IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

4. Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou seja, apreciar

se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, o Decreto 5.450/05, 

em seu artigo 18, dispõe:

“Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma
eletrônica”.

5. O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação ao Pregoeiro/CPL desta

Casa de Leis Municipal, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos

estabelecidos nas normas regulamentares.

6. Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que esta Casa de Leis Municipal adota a Minuta do Edital

padrão, atendendo a legislação e as instruções normativas em voga, restando estreita margem para

alterações  dos  Instrumentos  Convocatórios  pelo  Pregoeiro  responsável  pela  sua  elaboração.

Ressalta-se,  ainda,  que a Minuta  do Edital  utilizada  foi  previamente analisada pela  Procuradoria

desta Câmara com respaldo daquela Jurídica quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali

dispostas.

7.  As  características  dos  bens  e  serviços  são  estipuladas  pela  Administração,  cabendo-a  a

responsabilidade e atendimento aos preceitos e fundamentos legais previstos no Art. 3º. Assim, é

descabida  a  afirmação  de  “montagem”  do  Edital.  Informamos,  preliminarmente,  em  caráter

educativo,  que  esta  CPL  se  vale  de  parâmetros  recomendados  pelo  TCU  em  suas  Instruções

Normativas,  fundamentados  na  Lei  Geral  de  Licitações  e  Contratos  (LF  nº  8.666/93)  visando  a

padronização de seus atos administrativos, seus Editais neste caso, afastando qualquer atitude ou

demonstração de parcialidade em seus procedimentos. Ressalto que, à luz do Art. 115 da LGL:

“Os órgãos da administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos
operacionais  a  serem  observados  na  execução  das  licitações,  no  âmbito  de  sua
competência, observadas as disposições desta Lei”.

8. Quando da solicitação de Atestados de Capacidade Técnica em licitação para serviços continuados

com  dedicação  exclusiva  de  mão  de  obra  especializada,  os  atestados  visam  comprovação  da

prestação de serviços idênticos, e não a aptidão para gestão de mão de obra, o que poderia se

considerar  afronta  a  jurisprudência  da  douta  Corte  de  Contas,  notadamente  os  Acórdãos
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1.214/2013-TCU-Plenário,  1.443/2014-TCU-Plenário,  744/2015-TCU-2ª  Câmara  e  668/2005-TCU-

Plenário;

9. Não há que se falar em ilegalidade ou alegação da existência de cláusula “comprometedora ou

restritiva do caráter competitivo” quando da solicitação de apresentação de atestados de capacidade

técnica, primando consequente contratação de empresa especializada que garanta o atendimento do

Interesse Público e não o contrário. Entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da

ampla concorrência. Entretanto, tal princípio não pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser

interpretado  e  sopesado  conjuntamente  com  outros  importantes  princípios,  tais  como  a

razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas contratações. 

10. Ademais esta Administração não pode ser negligente com a res pública ou mesmo cometer a

desídia  em  não  observar  os  preceitos  administrativos  já  pacificados,  a  exemplo  do  exarado  no

Acórdão  nº  468/2007-TCU-Plenário:  o  prejuízo  apurado  deverá  ser  ressarcido  ainda  que  seja

reconhecida a boa-fé do responsável.  A culpa, por negligência ou imprudência,  é suficiente para

ensejar a reparação do dano.

V. DECISÃO

11. Isto  posto,  conheço  da  impugnação  apresentada  pela  empresa  FÊNIX  TERCEIRIZAÇÕES

VALESKA ALINE MARIA PEREIRA – EPP CNPJ 07.436.461/0001-50, para, no mérito:

1. Dar  provimento ao pedido de retirada da exigência de Licença Ambiental,  com fulcro no

Acórdão 870/2010 – TCU Plenário, nos termos da legislação pertinente;

2. Julgar  improcedente o  pedido  de  retirada  do  atestado de  capacidade  técnica  do  rol  de

documentos habilitatórios, visto que é documento comprobatório de aptidão e capacidade

em fornecer tal modalidade de serviço, com mão de obra especializada, alvo de interesse

desta Administração nos termos previstos no Edital.

Porto Velho, 20 de Novembro de 2017.

JOSÉ CELZIMÁRIO GOMES NAPOLIÃO
Pregoeiro – CMPV 
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