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38411-151 Telefone: 3432910300 E-mail: jaderson@sonner.com.br
Conforme se demonstrará a seguir, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 72/2020, não atende a legislação vigente.
Isto porque:
DA INEXATIDÃO DO PREÂMBULO DO EDITAL
O art. 40, da Lei Federal n.º 8.666/93 determina que “O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de
que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da
abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:”
No entanto, verifica-se que no Edital em tela não há indicação acerca do regime de execução dos serviços; o que denota
vício que necessita ser sanado.
DA INEXATA INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, INCISOS IV E V, DA LEI FEDERAL N.º 12.527/2011
Conforme se verifica da leitura do art. 33, incisos IV e V, da Lei Federal n.º 12.527/2011, a restrição de participação de
empresas incursas nas penas desse artigo não pode ser aplicada tão somente àquelas apenas pela Administração
Municipal, direta e indireta, do Município de Pedreira; mas, sim, àquelas apenas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta e indireta, de quaisquer dos Poderes da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, nos exatos termos
do art. 37, da Constituição Federal.
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
O rol taxativo dos requisitos de habilitação está elencado nos artigos 27 a 32, da Lei de Licitações; e, não pode o órgão
licitante prever exigências que o extrapolem.
Ocorre que, conforme se verifica no Edital em tela, o subitem “4.1.4. Declarações e outras comprovações” traz exigências
sem amparo legal; as quais não poderiam configurar como requisitos de habilitação dos licitantes, mas, sim, como
condições de validade da proposta.
A manutenção de tais exigências com o condão aqui combatido, irretorquivelmente, estabelece vício insanável, passível
de ilegalidade do certame.
Ainda mais. No tocante à qualificação técnica, é certo que o edital merece adequação, nos moldes da legislação regente.
Isto porque, ao estabelecer as exigências de comprovação da capacidade técnica operacional, a peça editalícia está
impondo a exigência de natureza idêntica ao da execução pretendida, deixando de especificar as parcelas de maior
relevância dos serviços e quantitativos mínimos admitidos; ferindo, portanto, cristalinamente, as Súmulas TCE/SP n.º 23 e
24, a saber
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“SÚMULA Nº 23 - Em procedimento licitatório, a comprovação da capacidade técnico-profissional, para obras e serviços
de engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), devendo o edital fixar as
parcelas de maior relevância, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos.”
“SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos
termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que
em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida
e tecnicamente justificado.”
A capacidade técnica dos licitantes deve considerar os requisitos que devem ser especificamente atrelados ao objeto da
contratação, de maneira a atender plenamente a necessidade da Administração; que deve assegurar o maior número de
participantes no processo licitatório, em igualdade de condições, em atendimento ao preceito constitucional da isonomia, a
fim de garantir a obtenção da proposta mais vantajosa.
E, exigir comprovação de experiência anterior - capacidade técnica - idêntica ao serviço licitado configura cláusula
restritiva ao universo de participantes e desobedece norma constitucional:
“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”.
DAS IMPRECISÕES DO OBJETO
Conforme se verifica do Anexo I – Termo de Referência, que diz respeito à descrição dos serviços, ao elencar os
requisitos mínimos do item 01 – “Sistema Integrado de Compras e Licitações, Contabilidade, RH E-Social, Patrimônio,
Almoxarifado e Portal da Transparência”, no subitem 24 há determinação para que o sistema de gestão pública seja
integrado ao sistema de arrecadação.
Ocorre que, não faz parte do objeto da licitação e respectivo contrato o sistema de arrecadação mencionado!
E, se o fizesse, resta cristalino que o Edital não especifica em qual banco de dados a integração deve ser realizada, qual o
layout do banco de dados com quem a futura contratada deverá integrar; se tal integração será através de Views,
Webservice, API...
Ainda mais. Há exigência que o sistema possua “mecanismo que configure todas as regras contábeis de integração entre
os sistemas estruturantes de Administração de Receitas e Administração de Suprimentos (Compras e Materiais, Licitações
e Patrimônio)”. Porém, não há a descrição de quais são essas regras.
Continuando, no subitem 207, há previsão que o sistema de gestão possua “integração com o sistema de arrecadação
possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade;.”. Repetimos:
qual a regra dessa integração? Em qual banco de dados essa integração será realizada; uma vez que o módulo “sistema
de arrecadação” não faz parte do objeto da licitação sob comenta??? Qual deve ser a metodologia e/ou recursos
tecnológicos a serem utilizados para atender esta exigência?
Tais critérios de avaliação possuem condão subjetivo, o que não se pode, em hipótese alguma, admitir, sob pena de
ilegalidade.
Além do mais, a licitação destina-se à escolha da proposta mais vantajosa à Administração; devendo o Edital deve ser
claro, objetivo e certo, jamais se admitindo critérios subjetivos para análise das propostas, ou, ainda, hipótese de
presunções ou adivinhações.
E, ao omitir-se quanto as informações aqui destacadas, o Edital está prejudicando a apresentação de proposta
corretamente formulada e mais vantajosa à Administração, nos moldes da lei vigente.
Reiteramos: nos termos do art. 3º, II, da Lei Federal n.º 10.520/2002, o objeto do Pregão deve ser “preciso, suficiente e
claro, vedando-se especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitam a competição; vedando-se
qualquer cláusula que lese a igualdade entre os licitantes.”
Mas, como se verifica da presente, não é o que acontece in casu.
Assim, diante dos vícios deflagrados, REQUER, após o recebimento da presente, a imediata suspensão do Pregão
Eletrônico n.º 72/2020; e, ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Impugnação; determinando a
retificação do Edital, nos termos apontados, sob pena de, em não o fazendo, ser a licitação eivada de nulidade absoluta.
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Termos em que,
P. Deferimento.

Parecer
BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA

28/10/2020 09:01:21

Decisão
Indeferido

Parecer
Bom dia!
Conhecendo a impugnação ao edital impetrada pelo Sr. Janderson Pereira Tavares, junto ao Sistema eletrônico da BEC
(Bolsa Eletrônica de Compras), nos termos do subitem 14.1. do edital de pregão eletrônico em epígrafe, DECIDO não
acolher a impugnação impetrada, tendo como base o parecer emitido pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
deste Município, encartado às folhas 651/655 do processo licitatório em questão, com fundamento na decisão do
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Sidney Estanislau Beraldo, encartado nos autos, às fls.
635/641, o qual indeferiu na íntegra o pedido que visava ao exame prévio do edital de pregão eletrônico em epígrafe, por
parte da representante, Srª. Patrícia Maria Machado Santos, através do TC-023002.989-20-0, cujo teor das impugnações
do referido “TC” tratam-se das mesmas questões impugnadas pelo Sr. Janderson.
Ressalto que todos os documentos citados no parágrafo acima, estão disponíveis para consulta no site do município:
www.pedreira.sp.gov.br, no link: Licitações, junto ao edital de pregão correspondente.
Tendo em vista o não acolhimento da impugnação ora mencionada, fica determinada a reabertura da sessão pública com o
prazo mínimo de 03 (três) dias úteis da publicação, ou seja, a reabertura da sessão pública fica remarcada para o dia
05/11/2020 às 09h.
Atenciosamente,
Bruno Henrique de Almeida
SUBSCRITOR DO EDITAL

Ouvidoria

Transparência

SIC
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