ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA – SETASC

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2022

MÁXIMA TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
com sede na Avenida Ulisses Pompeu de

Campos n. 3150, Jardim Panorama,

Várzea Grande-MT, CEP n. 78.110-842, inscrita no CNPJ n. 11.754.765/0001-33, através
do seu representante legal, que a esta subscreve, vem respeitosamente, com fulcro no
artigo 5º, XXXIV da Constituição da República, artigo 9º da Lei nº 10.520/02, no artigo 41,
§ 2º da Lei nº 8.666/93 no artigo 18 do Decreto Federal nº 5.450/2005 e no item nº 5.1 do
Edital epigrafado, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:
O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania - SETASC, encontra-se promovendo procedimento
administrativo (Pregão Eletrônico) com vista Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de Motorista (carteiras
B e D) para atender a demanda da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania
– SETASC.
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Após avaliação do instrumento convocatório da licitação e seus anexos, a Impugnante
observou condições que, no seu entendimento, deve ser obstada, e contra qual se insurge,
com respaldo nos fatos e fundamentos adiante expostos.

1. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
1.1.

A MÁXIMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, é uma empresa

atuante na área de Serviços Terceirizados, contemplando um leque grande de
profissionais, encontrando harmonia com o objeto ora licitado. Tendo tomado
conhecimento da realização da licitação, no qual obteve o edital e tem interesse em
participar do certame licitatório.
1.2.

As imposições contidas no Instrumento Convocatório, estampadas nas

previsões a seguir abordadas e impugnadas, não encontra aderência na legislação,
traduzindo-se em exigências que extrapolam, desrespeitam ou omitem os previstos
nos diplomas legais – Lei n. 10.520/2002 e Lei 8.666/1993 e Jurisprudências do
Tribunais de Contas.
1.3.

As previsões contidas ultrapassam os limites das normas citadas, instituindo

restrições abusivas, capazes de direcionar e reduzir o universo de participantes,
acarretando, consequentemente, uma redução proporcional da possibilidade de
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
1.4.

À vista disso, evidencia-se a legitimidade para impugnar o edital de licitação,

pleiteando que dele se afastem as exigências ilegais, abordadas nas razões de
impugnação.

2. DA TEMPESTIVIDADE
2.1.

De início, cumpre destacar a tempestividade da presente impugnação.

Caminhando juntamente com a legislação em vigor, bem como como instrumento
convocatório, conforme o item 5.1, que estabelece prazo para impugnação em 3
(três) dias úteis antes do dia da abertura da sessão pública.
2.2.

Desta forma, considerando a realização do certame marcado para o dia

05/10/2022, às 14h, o prazo para impugnar o edital expira em 30/09/2022.
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2.3.

Por conseguinte, na forma da Lei (Art. 24 do Decreto n. 10.024/2019), está

licitante encaminha a presente Impugnação ao Ato Convocatório, inequivocamente,
cabível e tempestiva.

3. DA IRREGULARIDADE
3.1.

A Impugnante manifesta-se, previamente, seu respeito pelo trabalho do

Pregoeiro(a), da equipe de apoio, e de todo o corpo da Comissão Permanente de
Licitação. A discordância objeto da presente impugnação referem-se unicamente à
aplicação da Constituição Federal, da Lei de Licitações, da Lei do Pregão e do
Decreto 10.024/19 em relação ao procedimento licitatório em exame. Não afetam,
em nada, o respeito da impugnante pela instituição e pelos ilustres profissionais
que a integram. No mais, a impugnante afirma seu total interesse e disposição em
vir a prestar serviços a este Órgão. No entanto, não podemos deixar de questionar
inconsistências presentes no Pregão Eletrônico nº 025/2022 em andamento.
DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
3.2.

No que se refere a qualificação técnica, prevê o instrumento convocatório a

necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica (o que é
plenamente legal), mas requerer a comprovação da qualificação nos moldes do
item 8.5.1.2, NÃO se mostra crível, pois, ultrapassa os limites normativos e
constitucional, fugindo do lineamento discricionário.
3.3.

De maneira que, tais exigências são flagrantemente ilegais e, também por

isso, restringem ilegalmente a participação de diversas empresas no certame,
portanto devem ser extirpadas do instrumento convocatório como será claramente
demostrado adiante.
3.4.

De fato, o edital contém exigência de evidente caráter restritivo, no tocante

aos critérios de comprovação da qualificação técnico-operacional dos licitantes,
assolando os mais elementares formadores princípios do instituto da licitação,
notadamente os princípios da legalidade, proporcionalidade, igualdade e da
isonomia, bem como ampla competitividade e demais princípios basilares da
Administração Pública. Senão vejamos:
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“8.5.1.2. O atestado deverá comprovar que a licitante já executou objeto
compatível, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e com um mínimo de 15
(quinze) postos e trabalho.”
3.5.

A exigência do atestado de capacidade compatível é perfeitamente legal,

contudo, a exigência métrica requerida no item acima, se mostra muito
desarrazoada, desenhando um cenário com poucos interessados devido a restrição
de competição.
3.6.

Vejamos o que diz nossa Carta Magna e normas:

Constituição Federal:
Art. 37 [...]
XXI. ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
(grifo nosso)
3.7.

Nesse mesmo sentido, discorre o artigo 30, II da Lei 8.666/1993,

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;

3.8.

As exigências insculpidas no item 8.5.1.2 se mostram desarrazoadas a

ponto de comprometer o caráter competitivo da licitação, devendo não mais que
constituir garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade
de cumprir com as obrigações contratuais.
3.9.

De outro modo, caso o órgão promotor da licitação insista na cobrança em

legitimar os parâmetros entalhado no item em comento, deve no mínimo justificar
e fundamentar as prescrições contidas no item 8.5.1.2.
3.10.

Em 2001, o STJ, através do Min. Garcia Vieira, compreendeu que “Na

realização de licitação, se do edital, no item relativo à apresentação de documentos
para comprovar a qualificação técnica, são estabelecidas outras exigências não
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previstas na legislação de regência (art. 30, II, da Lei 8.666/1993), configura-se
ilegalidade a ser reparada pela vida do mandado de segurança”(REsp 316.755/RJ,
1.ª T., rel. Min. Garcia Vieira, j. em 07.06.2001, DJ de 20.08.2001).
3.11.

Nessa trilha, o Tribunal de Contas da União vem intensificando sua evolução

de intelecção. Nas palavras deste egrégio tribunal assim assevera: “O art. 30, II, da
Lei 8.666/1993, em momento algum impõe que, para fins de qualificação técnica, a
empresa já tenha prestado o serviço a ser contratado pelo mesmo prazo do contrato
a ser firmado. Ao contrário, exigência neste sentido poderia ser tida por
excessivamente restritiva, ferindo o caráter de competição do certame licitatório”
(Acórdão 490/2012, Plenário, rel. Min. Valmir Campelo). Assim, cobrar o “mínimo
de 03 (três) anos de contrato de um licitante para o objeto da licitação em
andamento, se mostra integralmente ilegal, merecendo ser reformado.
3.12.

Recentes decisões do TCU, vem solidificando cada vez mais que, exigências

sem justificativas plausíveis devem ser rechaçadas do cenário dos processos
licitatórios. Com efeito, cito o teor do Acórdão 2696/2019, de autoria do Min. Bruno
Dantas: “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 se houver justificativa técnica plausível. Ainda em 2019, o Min.
Benjamim Zymler, assim se posicionou: “É irregular a exigência de atestado de
capacidade técnico-operacional com quantitativo mínimo superior a 50% do
quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a
especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivo de fato e de
direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório”. (Acórdão
2696/2019).
3.13.

O Min. André de Carvalho do TCU, por meio do Acórdão 7164/2020,

pacificou o seguinte: “Em licitações de serviços continuados, para fins de
qualificação técnico-operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três
anos (subitens 10.6, b, e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017) , lapso
temporal em regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de
adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na experiência pretérita
do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a
prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão,
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por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer
outra particularidade.”
3.14.

Pois bem nobre Pregoeiro, a exigência contido no subitem 8.5.1.2 deve ser

retificado ou, suprimida da presente licitação, não se pode compactuar com tal
ilegalidade, pois, a própria Lei de licitação, por meio do art. 3º, §1º, I veda ao
servidor uma miríade de situações, dentre ela admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo.
3.15.

Deve-se, portanto, corrigir o edital no que tange ao item impugnado, sob

pena de nulidade do mesmo.
3.16.

Em homenagem ao princípio da legalidade, com sede constitucional (artigo

37, caput da CR/88), e, consequentemente, ao princípio da autotutela, consagrado
na Súmula 473 do STF (Supremo Tribunal Federal), eventuais nulidades que
porventura viciem o procedimento devem ser conhecidas e extirpadas até mesmo
de ofício pela Administração.

4. DAS CONCLUSÕES E DO PEDIDO
4.1.

Aduzidas as razões que balizaram a presente impugnação, está impugnante

requer, com supedâneo nas Leis n. 10.520/2002 e na Lei 8.666/1993, a análise e
admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado no assunto ora
impugnado, adequando-se aos termos das legislações vigentes e aos
princípios basilares da Administração Pública, principalmente os princípios
da legalidade, segurança, vantajosidade, economicidade e razoabilidade, que
foram flagrantemente violados.
4.2.

A correção deste item tornará obrigatória a renovação do prazo mínimo

entre a publicação e a data da entrega dos envelopes contendo a documentação
dos interessados, já que, certamente, a manutenção do edital na forma atual não
resistirá aos ataques do Ministério Público e do Tribunal de Contas, quando
cuidadosamente acionados.
4.3.

Requer o impugnante, portanto, a alteração do edital, conforme razões

expostas acima, e a renovação do prazo para formulação de proposta.
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4.4.

Requer, finalmente, em sendo indeferido o presente, façam-no conhecer a

autoridade superior competente, em conformidade com as disposições do § 4º do
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

Em Várzea Grande-MT,
30 de setembro de 2022

de forma digital por
GILBERTO CESAR Assinado
GILBERTO CESAR
CATAFESTA:60354 CATAFESTA:60354860968
Dados: 2022.09.30 16:01:10
860968
-03'00'
____________________________
Gilberto Cesar Catafesta
Sócio proprietário
Máximo Terceirizações de Serviços LTDA
CNPJ n. 11.754.765/0001-33
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