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ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 051/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO

COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO: DESINSETIZAÇÃO (INSETOS

RASTEIROS E VOADORES) E DESRATIZAÇÃO (RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS),

CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

I – RELATÓRIO
Cuida o presente da análise da impugnação interposto pela empresa AMB TEC IMUNIZAÇÃO

LTDA EPP, protocolados tempestivamente, no qual será analisado e julgado no presente relatório.

II – DAS ALEGAÇÕES
A empresa impugna os termos no edital, em especial quanto a deficiência da qualificação técnica

das empresas exigidas no edital.

Argumenta a impugnante que há ausência de exigência de documentação exigida por órgãos

Fiscalizadores das empresas que exercem atividade laboral no ramo dos serviços licitados e também as

exigências mínimas permitidas na Súmula 24 do TCESP.

III – DO MÉRITO
Analisando os argumentos impugnados pela empresa AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA EPP,

apesar de a empresa não ter apresentado Contrato social, procuração ou qualquer comprovante que

certifique os plenos poderes do representante para tais fins, que são critérios para admissibilidade do

recurso, bem, certamente observa-se haver um engano de tal interpretação por parte da empresa

impugnante, pelos seus próprios fundamentos, senão vejamos:

AUSÊNCIA DEEXIGÊNCIADEQUALIFICAÇAOTÉCNICADEEMPRESASEMOBEDIÊNCIA A RDC
52/2009 DA ANVISA - SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO)

Podemos observar que, houve um equívoco de interpretação por parte da empresa impugnante,

pois, no caso em questão não é obrigatório, para fins de habilitação em certames licitatórios (qualificação

técnica), exigir que empresas atendam as normas contidas na RDC 52/2009 da ANVISA, talvez,

conforme o caso, pode ser exigida para fins de contratação da empresa vencedora da licitação que

cumpra os requisitos previstos na resolução.

Inicialmente esclarecemos que a Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas,

estabeleceu, em seu art. 37, XXI (BRASIL, 1988), que somente poderão ser exigidas qualificações

técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Por essa razão, toda e qualquer

exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, além de justificada e pertinente ao

objeto, deve ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da legalidade. Ademais, devem ser evitados
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formalismos e requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma restrição ainda maior à

competitividade.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquerdosPoderesdaUnião,dosEstados,doDistrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, aoseguinte:(...)
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
efetivasdaproposta,nostermosdalei,oqualsomente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantiadocumprimento das obrigações.” (Sem grifos e negritos no
original)

A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública, veda que os agentes públicos pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar o

caráter competitivo do certame, consoante se depreende da leitura de seu art. 3º (BRASIL, 1993):

“Art.3ºAlicitaçãodestina-seagarantiraobservânciado princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidadecom os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhessão correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no8.248,
de 23 de outubro de 1991;
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal,
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de
pagamentos, mesmo quando envolvidos
financiamentosdeagênciasinternacionais,ressalvadoo disposto no parágrafo
seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. (...)” (Sem
grifos e negritos no original)

O art. 30 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) estabelece um rol taxativo referente à

documentação que pode ser exigida para comprovação da qualificação técnica. Desse modo, não pode

a Administração criar hipóteses nele não previstas, sob pena de incidir na vedação legal do art. 3º da lei

em comento, conforme ensinamentos de Ronny Charles (TORRES, 2010, p. 179). O dispositivo legal

determina que:

“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
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técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem
como da qualificaçãodecadaumdosmembrosdaequipetécnica que se
responsabilizará pelostrabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto dalicitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for
ocaso.
(...)
§ 5o É vedada a exigência de comprovação deatividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ouainda em locais específicos, ou quaisquer
outras nãoprevistas nesta Lei, que inibam a participação nalicitação. (...)”
(Sem grifos nooriginal)

Deve-se atentar sempre para que as exigências de qualificação técnica não sejam desarrazoadas

a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame. Outro não é o posicionamento do TCU (BRASIL,

TCU, 2009b):

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional
e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de
licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de
caráter técnico-profissional ou técnico- operacional, não podem ser
desarrazoadas a ponto de
comprometerocarátercompetitivodocertame,devendotão-
somenteconstituirgarantiamínimasuficientedequeo futuro contratado detém
capacidade de cumprir comas obrigações contratuais. Tais exigências
(sic)sersempre devidamente fundamentadas, de forma quefiquem
demonstradas inequivocamente suaimprescindibilidade e pertinência em
relação ao objetolicitado.” (Sem grifos nooriginal)

Acerca do assunto, observe o que diz o Jurista Marçal Justen Filho:

“O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não mínimo.
Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, a cada licitação,
exija comprovação integral quanto a cada um dos itens contemplados nos
referidos dispositivos. O edital não poderá exigir o mais do que ali previsto.
Mas poderá demandar menos.” (in Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 306).

Se não há determinação legal que determine esta exigência, o diploma editalício traz ordem

incompatível com a Constituição Federal que estabelece:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(…)
II–ninguémseráobrigadoafazeroudeixardefazer alguma coisa senão em
virtude de lei; (Sem grifos e negritos no original)

Nestaesteira,HelyLopesMeirelles,paidoDireitoAdministrativoBrasileirolecionaque:“Na
AdministraçãoPública,nãoháliberdadenemvontadepessoal.Enquanto,naAdministração pessoal é licito
fazer tudo o que a lei não proíbe. Na Administração Pública só é permitidofazer aquilo que a lei
autoriza.” (Sem grifos nooriginal)

Trata-se do princípio da legalidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Cunha

Fls:  _______________

Rúbrica: ___________

Toda e qualquer exigência de qualificação técnica deve ser concebida de modo a não impor

custos prévios à celebração do contrato, a teor da Súmula 272/2012 (BRASIL, TCU, 2012):

“Súmula nº 272/2012: No edital de licitação, é vedada a inclusão de
exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo
atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam
necessários anteriormente à celebração do contrato”.

Lembrando que o TCU é a corte de contas superior/soberana e que os órgãos públicos devem

obedecer suas decisões, conforme preceitua a SÚMULA TCU n°. 222, que determina de forma

compulsória o seguinte:

“As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de
normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União
legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

O TCU constantemente reafirma que a comprovação da capacidade técnica deve ser norteada

pelo art. 37, XXI da CF, que somente admite exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia

do cumprimento das obrigações. Em um de seus acórdãos, o tribunal proferiu a seguinte decisão

(BRASIL, TCU, 2006d):

“Sobre a comprovação de capacidade técnico- operacional referente a itens
irrelevantes ou de valor insignificante frente à estimativa global da obra,
acompanho,emgrandeparte,asconclusõesdaunidade instrutiva, que se
pronunciou pela ilegalidade das exigências. Entretanto, destaco que a
jurisprudência deste Tribunal - Decisão 1.618/2002 e Acórdão 515/2003,
ambos de Plenário - já se manifestouno
sentidodequeoart.30,§1º,incisoI,daLei8.666/1993 somente se aplica à
qualificação técnico-profissional, estando a limitação da capacidade técnico-
operacionalinsculpidanoart.37,incisoXXI,daConstituiçãoFederalde 1988, o
qual somente permite exigências dequalificação técnica e econômica que
sejamindispensáveis à garantia do cumprimento dasobrigações.” (Sem grifos
no original)

Ainda sobre as determinações contidas na resolução – RDC n°. 52, de 22 de outubro de 2009,

vale ressaltar o Acórdão n.º 1452/2015 – TCU – Plenário, cujo relator foi o Ministro Marcos Bemquerer

Costa, que trata sobre o objeto. Segue adiante o ementário da referida corte de contas:

“Tratam os autos da Representação formulada pela empresa Imunizadora Guarani
Ltda. – ME, com pedido de medida cautelar, contra o Pregão Eletrônico 7/2014,
promovido pelo 16º Batalhão de Infantaria Motorizado – 16º BIM, sediado em
Natal/RN, tendo por objeto o registro
depreçosparacontrataçãodeserviçosdedesinsetização, desratização e descupinização,
com valor anual estimado em R$2.277.532,32.
(...)
3. Tendo em vista a possível adoção de medida cautelar, em decisão monocrática
de 05/11/2014, com fundamento no disposto pelo art. 276, § 2º, do RI/TCU,
determineiaoitivapréviado16ºBIMedaEmpresaSamtal Ltda. – EPP, adjudicatária do
objeto licitado, quanto à inobservância do disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e
no art. 26, § 3º, do Decreto 5.450/2005,bem como dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, verificada na desclassificação da empresa Imunizadora Guarani
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Ltda. – ME por vício sanável, consistente na ausência de averbação dos atestados de
capacidade técnica pelos conselho de fiscalização profissional ao qual está vinculado a
empresa licitante, com potencial prejuízo acaso efetivada a contratação da empresa
vencedora do certame por preços 65% superiores ao ofertado pela empresainabilitada.
4. A Secretaria de Controle Externo em Pernambuco – Secex/PE entendeu que as
manifestações preliminares da unidade licitante e da empresa adjudicatária,
embasadas no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e no tratamento
isonômico dos licitantes, não lograram desconstituir a falha acima descrita. Indo além,
apontouque a inserção da cláusula em questão no Edital do Pregão Eletrônico 7/2014
prejudicou o caráter competitivo do certame.
5. Em decisão monocrática de 29/01/2015, determinei a oitiva do 16º Batalhão de
Infantaria Motorizado e da Empresa Samtal Ltda. – EPP quanto ao mérito das duas
ocorrências acima descritas, na forma prevista no art. 250, inciso V, do RI/TCU.
6. Naúltimainstrução,aSecex/PEmanifestou-seno sentido de que não existe
justificativa razoável para a exigência de registro, em entidade de fiscalização
profissional, de atestados de capacidade técnica referentes a serviços similares
aos licitados. Diferentemente das obras e serviços de engenharia,
paraosquaisalegislaçãoespecíficaimpõeaAnotação de Responsabilidade Técnica
– ART junto ao respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA, nas atividades de desinsetização, desratização e descupinização não
existe a previsão de controle, pela entidade de classe, de cada trabalho
aserrealizado.Ponderaqueasempresasquelidamcom essa atividade não estão
vinculadas a um conselho único e que a unidade licitante não soube indicar qual seria
a entidade competente para o pretendido registro. Assim, a
exigênciadecarimbonosatestadosdecapacidadetécnica emitidos por terceiros tem
natureza formal, presumivelmente destinada a conferir-lhes autenticidade. Se não
fosse restritiva à participação no certame, seria desarrazoada e inútil para a finalidade
dacontratação.
7. Em reforço à sua tese, a Unidade Técnica pesquisou, no Portal Comprasnet, dez
licitações realizadas em 2014 por diversas unidades jurisdicionadas para contratação
de serviços semelhantes aos do Pregão Eletrônico 7/2014, e constatou que nenhum
edital pesquisado exigiu registro de atestado de capacidade técnica em conselho
profissional.
8. Ainda que tal exigência fosse usual, a Secex/PE pondera que a ausência do
registro deveria ter sido saneada por meio da diligência prevista na lei geral de
licitações, no regulamento do pregão eletrônico e no próprio edital, uma vez que o
reconhecimento do documento pelo conselho de fiscalização profissional não alteraria
o conteúdo das declarações, prestadas por terceiros, de que a contratada prestou
serviços a contento.
9. Por conseguinte, a Secex/PE propõe, em pareceres uniformes, que a
Representação seja considerada procedente e que se determine ao 16º BIM a
anulação do Pregão Eletrônico 7/2014 e da ata de registro preços dele decorrente, e
que, em nova licitação, exclua do edital exigências meramente burocráticas que não
agreguem valor à contratação e que possam restringir a competitividade.
10. Ademais, a Unidade instrutiva apontou que o referido Pregão apresenta outras
irregularidades que devem ser evitadas em certame posterior:
11. deficiência na pesquisa de preços e na elaboração do orçamento, segundo o qual
os três itens de serviço licitados totalizariam R$ 4,26/m2, superando em 300% o valor
unitário médio dos serviços adjudicados nas licitações contemporâneas pesquisadas
no Portal Comprasnet, de R$ 1,46/m2;
12. erro nas quantidades licitadas, como se serviços que usualmente têm
periodicidade anual devessem ser realizados mensalmente, multiplicando por doze a
real necessidade da unidade licitante e abrindo a possibilidade de burla ao disposto no
art. 22, § 4º, do Decreto 7.892/2013, que limita a adesão ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços; eestipulação da vigência do
contrato em cinco anos, em afronta à regra de que a duração do ajuste deve estar
adstrita aos respectivos créditos orçamentários, ainda que possa ser prorrogada por
até sessenta meses nos casos de serviços de prestação continuada, nos termos do
art. 167, inciso II, da Constituição c/c art. 57 da Lei de Licitações.
13. A Representação em tela deve ser conhecida, porquanto atende aos requisitos
de admissibilidade estabelecidos no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 237,
inciso VII, e 235 do Regimento Interno/TCU.
14. No mérito, acolho as conclusões da Secex/PE acerca da ilegalidade da exigência
de averbação de atestado de capacidade técnica em conselho de fiscalização
profissional, sem prejuízo de acrescentar algumas considerações sobre o modo de
comprovação da capacitação técnica.
15. Como o Decreto 5.450/2005, que regulamenta o Pregão Eletrônico, prevê a
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possibilidade de exigência de documentos relativos à qualificação técnica, mas não
especifica os requisitos passiveis de comprovação, trago a exame o disposto no art. 30
da Lei 8.666/1993, de aplicação subsidiária:
16. “Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:registro ou
inscrição na entidade profissional competente;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;comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação;prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso.
§ 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, imitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos.
(...)
§5ºÉvedadaaexigênciadecomprovaçãodeatividadeoude aptidão comlimitações de
tempo ou de época ou aindaem locais específicos, ou quaisquer outras não
previstasnesta Lei, que inibam a participação nalicitação.
17. A primeira leitura do inciso II, conjugado com o § 1º e seu inciso I, acima
transcritos, poderia sugerir que, para comprovar aptidão para o desempenho de
qualquer serviço, cabe exigir atestado fornecido por contratante anterior e averbado
pelo conselho profissional respectivo, com a única finalidade de comprovar que o
licitante possuiem seus quadros profissional detentor de anotação de responsabilidade
técnica.
18. Entretanto, a doutrina aponta dois aspectos cruciais para o correto entendimento
desses preceitos. Primeiro, a capacidade técnica pode referir-se a determinado
profissional, mas também à empresa licitante. Segundo, em ambas as hipóteses, só
cabe exigir que o atestado de capacidade técnica seja visado, reconhecido,
autenticado ou averbado pelo conselho de fiscalização profissional se a legislação
especial aplicável à atividade em questão previr que a entidade de fiscalização
mantenha controle individualizado sobre cada trabalho realizado, o que não ocorre
com a maior parte das profissões regulamentadas.
19. Quanto ao primeiro aspecto, a aptidão para realização do objeto pode referir-se
às pessoas físicas responsáveis pela execução do objeto, caso em que se denomina
capacidade técnico-profissional, como consta do § 1, inciso I, e é demonstrada por
meio do acervo de trabalhos realizados sob anotação de responsabilidade de
determinado profissional. Pode também referir-se à empresa contratada, caso em que
se denomina capacidade técnico-operacional. Esta última não é mencionada no texto
legal em decorrência do veto ao inciso II do § 1º, mas é largamente admitida na
doutrina e na jurisprudência, pelo fato de que as obrigações contratuais são assumidas
pela empresa, como unidade jurídica, administrativa e econômica, conforme
reconhecido por esta Corte nos Acórdãos Plenários 3.274/2001, 1.631/2007 e
478/2015. Para elucidar essa ideia, valho-me dos ensinamentos de Marçal Justen
Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 13ª
edição, p. 420-422):“7.2. Capacitação técnica profissional e operacional
O pensamento jurídico brasileiro, muito antes da vigência da Lei 8.666, acatara
distinção entre duas facetas da ‘experiência anterior’. Reputava-se que o conceito
tanto indicava a experiência empresarial quanto aquela dos profissionais legalmente
habilitados para a atividade de engenharia.
(...)
O desempenho da atividade empresarial conduz ao desenvolvimento de atributos
próprios da empresa. Um deles seria a sua capacidade de executar satisfatoriamente
encargos complexos e difíceis. (...) Utiliza-se a expressão ‘capacidade técnico
operacional’ para indicar essa modalidade de experiência, relacionada com a ideia de
empresa. Não se tratou de experiência pessoal, individual, profissional. Exigiu-se do
sujeito a habilidade de agrupar pessoas, bens e recursos, imprimindo a esse conjunto
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a organização necessária ao desempenho satisfatória. (...) Portanto, a perspectiva de
enfrentar problemas no futuro o continuar a superá-los pressupõe a manutenção dessa
organização.
A qualificação técnica operacional (...) envolve a comprovação de que a empresa,
como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto
era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública.
Por outro lado, utiliza-se a expressão qualificação técnica profissional para indicar a
existência, nos quadros (permanentes) de uma empresa, de profissionais em cujo
acervo técnico constasse a responsabilidade pela execução de obra similar àquela
pretendida pela administração.
(...)
7.3. Vetos presidenciais à exigência de capacitação técnico-operacional (§ 1º, inciso II,
alíneas ‘a’ e ‘b’)
OprojetoaprovadopeloCongressoNacionaldistinguiade modo preciso as figuras da
capacitação técnica profissional e capacitação técnica operacional.
Aquelaserelacionavacomopessoalexperimentadonaexecuçãode certa atividade. Já a
capacitação técnica operacional
consistianaexistênciadeorganizaçãoempresarialaptaao desempenho de um
empreendimento. (...) A disciplina legislativa foi frustrada diante dos vetos à al. ‘b’
(quanto à Lei 8.666) e posteriormente, ao inciso II (quanto à Lei n. 9.883).Observe-se
que o veto foi motivado pelo entendimento de que os limites previstos nos dispositivos
vetados eriam muito amplos e propiciariam exigências de excessivo rigor para
partipação em licitação. (...)
Comosvetos,produziu-senãoapenasodesaparecimento aos limites, mas também à
[referência à capacidade técnicooperacional
(...)
7.5. A posição adotada
(...) A exigência acerca de experiência anterior no âmbito empresarial não deriva de
conveniência suprimível por parte do legislador. É relevante apurar a idoneidade do
licitante e submeter a sua participação à comprovação objetiva de atuação satisfatória
anteriormente. Essa comprovação não pode fazer-se apenas por via da capacitação
técnica profissional. (...) Basta considerar todos os casos de serviços não relacionados
ao exercício de profissões regulamentadas. Excluir a possibilidade de requisitos acerca
da capacitação técnica operacional conduz, em termos gerais, a colocar em risco a
execução satisfatóriadafuturacontratação.AAdministraçãoPública poderá contratar
sujeito sem a experiência necessária à execução de certo objetocontratual.
(...)
Diante disso, deve-se adotar para o art. 30 interpretação conforme à Constituição. A
ausência de explícita, no art. 30, a requisitos de capacitação técnica operacional não
significa vedação à sua previsão. A clausula de fechamento contida no § 5º não se
aplica à capacitação técnica operacional, mas a outras exigências.”
20. Visto que a capacidade técnica pode se referir tanto à empresa quanto à pessoa do
responsável técnico pelo trabalho realizado, passo a examinar o cabimento da
exigência de averbação, visto ou registro nos conselhos
profissionaisdosatestadosdedesempenhofornecidospor pessoas jurídicas.
21. Em nosso ordenamento jurídico, em função do princípio da legalidade, insculpido
no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, ninguém deve fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei. Então, para aferir a validade dos requisitos
técnicos para participação em licitações, é necessário verificar não só se eles são
compatíveis com as características, quantidades e prazos pretendidos para o objeto da
licitação, como determina diretamente o art. 30, inciso II, da Lei de Licitações, mas
também se têm amparo nas normas específicas que disciplinam a atividade na qual
esse objeto seinsere.
22. No tocante à forma de comprovação da aptidãopara o desempenho de
determinada atividade, o § 1º esclarece que “no caso de obras e serviços, será feita
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes”. Para bem delimitar
o campo de incidência do dispositivo, especialmente no que diz respeito a serviços, é
necessário ter em conta que a entidade de fiscalização profissional só pode contribuir
substancialmente para a validade da declaração se a lei lhe atribuir algum mecanismo
de controle de cada atividade desempenhada pelos seus filiados, do qual possa extrair
dados que deem suporte à aposição dovisto ou registro demandado pela
Administraçãolicitante.
23. Contudo, na maior parte das atividades ou profissões regulamentadas, inexiste
previsão normativa para oregistro, no conselho de fiscalização profissional, da
responsabilidade técnica sobre cada trabalho realizado. A fiscalização não contempla
controle do acervo de seus filiados. Nesses casos, ao se exigir em edital que o
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conselho profissional autentique o atestado de capacidade técnica emitido por
terceiros, cria-se uma forma de prova de fato jurídico não albergada na norma geral
contida no art. 212 do Código Civil nem em lei especial que discipline o funcionamento
dessas entidades e o relacionamento com seus os associados. Nesse sentido, trago
uma vez mais o magistério de Marçal Justen Filho (obra citada, p. 439):
24. “Anote-se que a alusão ao profissional ser ‘detentor de atestado de
responsabilidade técnica’ deve ser interpretada em termos. Essa construção literal se
refere, claramente, a profissionais do setor de engenharia civil e arquitetura. Deve-se
reputar cabível, quanto a serviços de outra natureza, a exigência de comprovação de
responsabilidade técnica na modalidade cabível com a profissão enfocada.
25. Interpreta-se a regra sobre prova do exercício de atividades anteriores segundo a
disciplina legal para o exercício da profissão. Verifique-se que a engenharia é a única
profissão que exige que o sujeito comunique cada atuação à entidade profissional.
Nenhum médico, advogado, contador (etc) está obrigado a promover anotação de
responsabilidade correspondente a existência de um contrato e sua execução. Por
decorrência, as entidades de fiscalização somente podem confirmar se o sujeito está
regularmente inscrito em seus quadros. Não dispõem de qualquer informação acerca
do efetivo exercício da profissão – ressalvadas as hipóteses de punições e questões
similares.
26. Logo, não há cabimento em subordinar a prova do exercício de um serviço (que
não caracterize atividade de engenharia) ao registro da declaração no órgão de
fiscalização. Não há cabimento em exigir que o médico apresente declaração
registrada no CRM ou que o advogado traga declaração registrada na OAB.
27. Muito menos cabível é a instituição de registro dessa ordem através de atos sem
cunho legislativo, adotados por parte dos conselhos de fiscalização. O registro não é
apenas ilegal, mas inútil, já que o conselho não poderá confirmar a veracidade do seu
conteúdo. Nem teria cabimento estabelecer a obrigatoriedade de um registro que nada
pudesse acrescentar ao conteúdo da declaração prestada pelo signatário. Bem se vê,
nesse ponto, a peculiaridade da atividade de engenharia: o CREA acompanha cada
prestação de serviço de engenharia e dispõe de condições de verificar se a declaração
corresponde à verdade.
28. Por decorrência, tem de interpretar-se a exigência de registro como limitada ao
exercício da atividade de engenharia (em sentido amplo).
29. O enfoque acima representa, então, modificação à opinião contida nas edições
anteriores desta obra.”
30. No sentido de que as averbações de atestados de capacidade técnica estão
vinculadas ao instituto da Anotação de Responsabilidade Técnica, transcrevo os
seguintes verbetes reunidas por Renato Geraldo Mendes na obra Lei de Licitações e
Contratos Anotada, 9ª ed, Zenite, p. 640 e 642:
31. “1987. Contratação Pública – Licitação – Habilitação – Técnica – Registro de
atestado no CRN – Exigência – Impossibilidade – TCE/SP
32. Em representação formulada contra edital de pregão presencial cujo objeto
consistia no fornecimento mensal de cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene
pessoal a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, empresa licitante
insurgiu-se contra a seguinte exigência:‘apresentação de atestados de experiência
anterior em relação ao objeto licitado, devidamente registrados no Conselho Regional
de Nutrição’. O TCE/SP decidiu, quanto à exigência, que ‘há vários precedentes
exarados porestaCortedispondoqueasnormasqueregulamentamo exercício da
atividade de nutrição não estabelecem aobrigatoriedade de averbação de toda a
atividadedesenvolvida pelo profissional e pela pessoa jurídica nosrespectivos
Conselhos Regionais de Nutrição”. Com base nisso, o TCE/SP determinou ao ente
licitante a exclusão da referida exigência (TCE/SP, TC n. 37374/026/06, Rel. Cons.
Fúlvio Julião Biazzi, DOE de23.11.2006)(...)‘1996. Contratação Pública – Planejamento
– Obra – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – Definição – Renato Geraldo
Mendes. AnotaçãodeResponsabilidadeTécnica(ART)éuma expressão comum da área
de engenharia, mas também é empregada em outras profissões regulamentadas. A
ART éumaprovidênciaouumdocumentoobrigatórioparatoda
obraetodoserviçodeengenharia,cujafinalidadeédefinir, para os efeitos legais, o
responsável técnico pela execução de obras ou prestaçãode quaisquer serviços na
área de engenharia. A ART nada mais é do que a comunicação ou assentamento,
realizado por um profissional na entidade competente, do desempenho ou
daexecuçãodeumaatividadequeseinserenoseuâmbito de competência ou atribuição
profissional. Com base naAnotação, forma-se o Registro de Acervo Técnico
(RAT).Fundamentadas no RAT, são expedidas as Certidões deAcervo Técnico (CAT).
De acordo com a CAT,demonstram-se as capacidades técnicas profissional
eoperacional nas contratações de obras e serviços deengenharia. Na contratação
Pública, a empresa ou o profissional precisa, como regra, demonstrar sua aptidão
técnica para executar obras e serviços. Tal demonstração é feita em razão das
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Anotações registradas no CREA. Há,no Brasil, mais de 80 profissões regulamentadas,
maspoucas exigem aART.”
33. Sobre a necessidade de lei que imponha a autenticação, por entidade profissional,
de documento pertinente à capacitação técnica,transcrevo:
“Apresunçãodeautenticidadededocumentofornecidopor empresa particular é
meramente iuris tantum e cede em face de lei que determina a certificação por
entidade profissional, com status de representante da categoria e, portanto, em
condições de aferir questões alusivas à capacitação técnica (REsp n324.498/SC, 2ª T,
rel. Min. Franciulli Netto, j. em 19/02/2004, DJ de26/04/2004).”
34. Em resumo, não deve ser tolerada a inclusão, no edital, de exigências de
capacitação técnica que não guardem correspondência com o regramento próprio da
atividade demanda, sob pena de criar restrição arbitrária e indevida à participação de
potenciais interessados.
35. No caso em exame, friso que a unidade licitante não identificou, nem no edital nem
nas manifestações perante esta Corte, o dispositivo legal que prevê a anotação de
responsabilidade técnica, em conselho profissional, dos serviços pretendidos na
licitação. Isso já seria suficiente à solução do caso em exame, pois não cabe ao
interessado na licitação fazer prova negativa de determinadas obrigações, mas sim à
Administração apontar os dispositivos legais em que ampara suas exigências,
especificamente os que criam a obrigatoriedade de averbação dos atestados de
capacidade técnica em conselhoprofissional.
36. Nãoobstante,comointuitodesubsidiaroexame da cláusula editalícia em questão, a
Secex/PE informou que o funcionamento deempresasespecializadas em serviço de
controle de vetores epragas urbanas é disciplinado da Resolução RDC52/2009 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –Anvisa, que considera a empresa
habilitada a funcionar depois de licenciada junto à autoridade sanitária e
ambientalcompetenteedesdequecontecomresponsável técnico registrado junto ao
respectivo conselho, sem especificar a formação requerida, admitindo até mesmo
ensino de nível médio profissionalizante, como se extrai das seguintesdisposições:
“Art. 4º Para efeito deste regulamento técnico, são adotadas as seguintes definições:
(...)
III - empresa especializada: pessoa jurídica devidamente
constituída,licenciadapelosórgãoscompetentesdasaúde e do meio ambiente, para
prestar serviços de controle de vetores e pragas urbanas;
X - responsável técnico: profissional de nível superior ou de nível médio
profissionalizante,com treinamento específico na área em que assumir a
responsabilidade técnica, mantendo-se sempre atualizado, devidamente
habilitado pelo respectivo conselhoprofissional,queéresponsáveldiretamente:pela
execução dos serviços; treinamento dos operadores; aquisição de produtos saneantes
desinfestantes e equipamentos; orientação da forma correta de aplicação dos produtos
no cumprimento das tarefas inerentes ao controle de vetores e pragas urbanas; e por
possíveis danos que possam vir a ocorrer à saúde e ao ambiente;” Art. 5º A empresa
especializada somente pode funcionar depois de devidamente licenciada junto à
autoridade sanitária e ambiental competente.
Art. 8º A empresa especializada deve ter um responsável técnico devidamente
habilitado para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle
de vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao
respectivo conselho.
§ 1° Considera-se habilitado para a atividade de responsabilidade técnica, o
profissional que possua comprovação oficial da competência para exercer tal função,
emitida pelo seu conselho profissional.
§ 2° A empresa especializada deve possuir registro junto ao conselho profissional do
seu responsável técnico.”
37. A resolução acima transcrita ampara a exigência
delicenciamentodaempresanosórgãoscompetentes pela saúde e pelo meio ambiente,
bem como de registro do técnico encarregado em conselho profissional. Mas não
alberga a exigência de averbação, por conselho profissional, de declaração prestada
por pessoa jurídica que já tenha firmado contrato com a empresa interessada em
prestar serviços com a Administraçãolicitante.
38. Assim, concluo que no caso em exame não está
demonstradaalegalidadeearealutilidadedeseexigir a autenticação de atestado de
capacidade técnica por conselhoprofissional.Nãoelideairregularidadeofato de
este tópico do edital não ter sido contestado pelos licitantes – a Representante
apenas solicitou esclarecimentos ao Pregoeiro sobre o modo de cumprimento da
obrigação, já que o conselho em que é inscrita não pratica tal autenticação –,
pois ele pode ter restringido a participação de potenciais interessados, assim
como afastou invalidamente do certame a empresa Imunizadora GuaraniLtda.
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(...)
29. Tendo em vista a irregularidade acima descrita, assim como o fato de que os
esclarecimentos prestados pelo órgão e pelos responsáveis não a elidiram, esta
representação deve ser considerada procedente, determinando-se ao 16ºBIM que
anule oPregãoEletrônico7/2014,tornandosemefeitoaataderegistro de preços
deledecorrente.
30. Em complemento, cabe dar ciência à unidade jurisdicionada acerca das demais
irregularidades constatadas pela Secex/PE no orçamento da licitação, na fixação dos
quantitativos de serviço e na estipulação do prazo de vigência do contrato, descritas no
Relatório precedente.
ACÓRDÃO Nº 1452/2015 – TCU – Plenário 1. Processo TC 028.044/2014-2.
Grupo: I; Classe de Assunto: VII -Representação.
Representante: Imunizadora Guarani Ltda. – ME(CNPJ 10.633.029/0001-64).
Unidade Jurisdicionada: 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, vinculado ao Ministério
da Defesa/Comando doExército.
Relator: Ministro-Substituto Marcos BemquererCosta.
Representante do Ministério Público: nãoatuou.
Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo em Pernambuco –Secex/PE.
Advogado constituído nos autos: nãohá.
Acórdão:VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela
empresa Imunizadora Guarani Ltda. contra o Pregão Eletrônico 7/2014, promovido
pelo 16º Batalhão de Infantaria Motorizado,
sediadoemNatal/RN,tendoporobjetooregistrodepreços para eventual contratação de
serviços de desinsetização, desratização edescupinização.ACORDAM os Ministros do
Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razõesexpostas pelo Relator,em:conhecerdarepresentaçãoformuladapela Imunizadora
Guarani Ltda., satisfeitos os requisitos de
admissibilidadeprevistosnosarts.235e237,incisoVII,do Regimento Interno deste
Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, para no mérito considerá-la
procedente;9.2. determinar ao 16º Batalhão de Infantaria Motorizadoque:adote, no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, as medidas
necessárias com vistas à anulação do Pregão Eletrônico 7/2014, tornando sem efeito a
ata de registro de preços dele decorrente;caso promova nova licitação para a
aquisição dos serviçospretendidos:abstenha-sedeincluirnoeditalexigênciasnão
albergadas expressamente pelas normas de licitação ou pela legislação especial
aplicável à atividade na qual se insere o objetolicitado;(...)encaminhar cópia desta
deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Centro de
ControleInternodoExército,consoanteorientaçãocontida no Memorando-Circular
40/2014-Segecex, bem como à empresa representante e à empresa Samtal, declarada
vencedora do Pregão7/2014;autorizar o arquivamento dos autos, após o informe pela
unidade jurisdicionada do cumprimento da determinação do subitem 9.2.1. Relator
Ministro Marcos Bemquerer Costa” (Sem grifos nooriginal)

As exigências de qualificação técnica, sejam elas de caráter técnico profissional ou técnico

operacional, portanto, não devem ser desarrazoadas a ponto de comprometer a natureza de competição

que deve permear os processos licitatórios realizados pela Administração Pública. Devem constituir tão

somente garantia mínima suficiente para que o futuro contratado demonstre, previamente, capacidade

para cumprir as obrigações contratuais.

Esse posicionamento encontra guarida no entendimento segundo o qual a Constituição Federal

somente autoriza exigências que configurem um mínimo de segurança. Portanto, não há de se admitir

exigências que vão além disso com base no argumento de que a segurança da Administração restaria

ampliada, na medida em que o máximo de segurança corresponderia, inequivocamente, ao máximo da

restrição. E essa não é a solução proclamada pela Carta Magna. (Grifamos)

Assim sendo, como já dito alhures, norteados pelas orientações dos tribunais, a Prefeitura

Municipal de Barcarena, tem exigido somente a comprovação deCom o intuito de compatibilizar a

segurança da Administração na boa execução contratual e a ampla participação no certame licitatório,

devem-se restringir as exigências de qualificação técnica, na fase de habilitação, àquilo que for
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estritamente necessário e inserir nas obrigações da contratada determinados requisitos desejáveis, mas

que não puderam ser demandados na fase de habilitação técnica. Assim, será possível atribuir encargos

que onerarão apenas o vencedor da licitação.

Outrossim, a gestão e a fiscalização do contrato são instrumentos de fundamental importância,

pois possibilitam um maior controle da atuação da contratada, inclusive com a aplicação de sanções e,

eventualmente, a rescisão contratual, caso o interesse público assim o demandar.

O gestor deve tomar ciência dos posicionamentos da Corte de Contas e atuar em conformidade

com as boas práticas emanadas de seus julgados. Desse modo, estará cumprindo seu papel com a

responsabilidade que se espera, além de zelar pelo bom uso dos recursos públicos.

Vale também ressaltar que a Lei Federal n°. 10.520/2002 (Lei Geral do Pregão), preceitua em seu

Art. 4°, inciso XIII, as exigências suficientes quanto a qualificação técnica a ser estabelecida em edital,

conforme abaixo:

“Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras: XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o
licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS, e as Fazendas Estaduais e
Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do
edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;”
(Sem grifos no original)

Já em relação ao atendimento da Súmula 24 do TCESP, não há muitos argumentos a se definir

visto que a referida norma PERMITE , sendo uma faculdade da administração utiliza-la.

A Prefeitura de Cunha não utilizou tal exigência visto que se trata de Registro de Preço e a

quantidade licitada é estimada, sendo desarrazoada a exigências de comprovação de 50% do

quantitativo licitação, tendo em vista que os serviços são comuns.

III - CONCLUSÃO:
Nessa forma, corretas são as normas contidas nos itens impugnados pela empresa impugnante,

do Edital Pregão Presencial n°. 051/2019, não inviabilizando assim a competição entre as empresas,

mas sim dando tratamentoigualitário e isonômicopois atende a legislação em vigor e decisões da corte

de contas soberana (TCU).

Portanto, facilmente é a análise de interpretação dos itens/cláusulas impugnados, onde observa-

se que as razões de impugnação não há procedência, pois o Edital atende plenamente a legislação e o

objeto será contratado de forma segura e vantajosa para a o Município de Cunha, Estado de São Paulo.

Com base nos argumentos acima mencionados, entendemos não proceder as razões da

impugnação da empresa AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA , pelo que julga-se improcedente, tudo

conforme fundamentação legal e jurisprudencial.

IV - DECISÃO
Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA,

inscrita so b o CNP J nº.14.476.432/0001-88 -31, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da

legislação pertinente, indeferindo o pedido de modificação do edital solicitado, por todos os motivos

acima delineados, ratificando o edital Pregão Presencial n° 051/2019.
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E, decidimos manter inalterados todos os itens/cláusulas e seus documentos constitutivos por

considerarmos necessários e perfeitamente legal suas exigências.

Dar ciência a impugnante e demais interessados no processo.

Cunha, 25 de Novembro de 2019

Fausto Ricardo da Silva Oliveira
Pregoeiro


