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ILMO SR PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
 

 
Ref. PREGÃO Nº 03/2021 
Processo Administrativo LIC no 2020/000055 

 

DRAKO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.876.832/0001-80, com sede à Rua Sampaio Viana nº 375, 
Rio Comprido - Rio de janeiro/RJ, neste ato representado por seu sócio administrador Sr. 
Sérgio Rodrigues Barbosa, portador do RG sob nº 010339047-2 e do CPF/MF sob nº 
013.929.317-54, nos termos de seu Contrato Social (DOC. 01), vem, respeitosamente à 
presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 18 do Decreto Federal no 5.450/05, 
bem como do item 22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, 
do Pregão em referência, apresentar sua IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO deste 
Pregão, pelas razões de fato e de direito a seguir dispostas. 

 

I – DOS FATOS 

O Pregão Eletrônico em referência tem por objeto o pregão eletrônico para contratação de 
serviços de Vigilância, destinados a atender às necessidades do Conselho Regional de 
Contabilidade, conforme especificações contidas neste edital.  

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato convocatório, quer 
por discreparem do rito estabelecido na lei 8666/1993 (com alterações posteriores) e na lei 
federal n.º 10520/2002, quer por restringirem a competitividade, condição essa, essencial 
para a validade de qualquer procedimento licitatório. Pretende também apontar situações 
que devem ser esclarecidas, facilitando-se a compreensão de determinadas cláusulas e 
evitando-se interpretações equivocadas. 

 

 II - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

Analisando o Edital, chamou-nos atenção as exigências constantes PARA HABILITAÇÃO AO 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, que exigem documentação no tocante à Qualificação Técnica, 
sendo a esta última exigência, smj, que se encontra em desacordo com o texto do Art. 30 
da Lei de Licitações. Assim, o Instrumento Convocatório não cumpre as diretrizes do 
estatuto federal licitatório e nem a legislação vigente, como explicaremos. 
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É cediço que em uma licitação as empresas concorrentes são avaliadas em sua Capacidade 
Jurídica; Regularidade Fiscal e Trabalhista; Capacidade Econômico-Financeira e Qualificação 
Técnica. 

Esse crivo por que passam as empresas num processo licitatório visa sobretudo 
salvaguardar a Administração de fazer contratações nocivas ao interesse público.  

Por esse motivo a lei de licitações estabelece diretrizes para habilitação das empresas em 
processo licitatório, o princípio que norteia essas exigências nada mais é do que o princípio 
da indisponibilidade do interesse público.  

Em suma, a Administração antes de contratar empresas para celebrar qualquer ajuste, 
através de licitação, deve exigir no instrumento convocatório o cumprimento das 
exigências estabelecidas nos artigos 27 a 31 da Lei de Licitações. O Sistema de Cadastro de 
Fornecedores (SICAF) instituído através da Instrução Normativa n°05/95 – MARE, e previsto 
no §2°do Artigo 32, com as alterações dadas pela Lei 9.648/98, não tem o condão de 
comprovar a capacidade técnica do licitante em sua inteireza e por isso deve o instrumento 
convocatório, mesmo das entidades e órgãos que utilizem o SICAF, seguir as diretrizes do 
Artigo 30 da Lei de Licitações que trata das exigências de qualificações técnica dos 
licitantes.  

No que tange a Qualificação Técnica, a documentação solicitada deve se restringir a 
contemplar as exigências de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigidos na Lei de Licitações, em seu 
Art. 30, cuja colação, trago in verbis: 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou 
inscrição na entidade profissional competente; 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; (...) § 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”.  
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E não somente o § 5o do Art. 30 da Lei 8.666, veda a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de prazos como faz o presente Edital, como 
também o Art. 37 da mesma lei assim rege: Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 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.” (Grifos nossos)  

Ao compulsarmos a Legislação e o Edital, é simplório perceber, sem carecer de nenhuma 
hermenêutica jurídica, que houve afronta a Lei de Licitações, quando no item, subitem II, 
requer como requisito para habilitação, experiência mínima de 3 (três) anos na prestação 
de serviços terceirizados.  

Bastaria unicamente transcrever as exigências, pertinentes à Qualificação Técnica, 
elencadas no Art. 30 da Lei de Licitações que, sem dúvidas, restariam atendidos os 
requisitos legais. Conforme ensina o Professor Hely Lopes Meirelles: "Capacidade técnica é 
o conjunto de requisitos profissionais que o licitante apresenta para executar o objeto da 
licitação. Essa capacidade pode ser genérica, específica e operativa, e sob todos esses 
aspectos pode ser examinada pela Administração, na habilitação para licitar, desde que 
pedida no edital a sua comprovação. Comprova-se a capacidade técnica genérica, pelo 
registro profissional; a capacidade técnica específica, por atestados de desempenho 
anterior e pela existência de aparelhamento pessoal adequados para a execução do objeto 
da licitação; capacidade técnica operativa, pela demonstração da existência de 
aparelhamento e pessoal disponíveis para execução do objeto da licitação constante do 
edital. (...) " (grifos próprios) 

Na mesma esteira o Professor Toshio Mukai diz: "A fase de habilitação destina-se a verificar 
as condições mínimas da empresa para, vindo a ser contratada pelo Poder Público, dar 
conta das suas obrigações, no sentido técnico, econômico e jurídico. (...)” (grifos próprios). 
É extremamente perigoso criar obstáculos para que as empresas não possam contratar 
com o Poder Público. Sensato seria que esta conceituada instituição, estivesse respaldada 
pela aplicabilidade da legislação, que por sua vez declara que as exigências de qualificação 
técnica e econômica devam ser as indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  

Ademais, não se pode olvidar que nosso sistema licitatório tem por escopo escolher a 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como propiciar a todos os 
particulares, condições de contratar com a Administração, de maneira isonômica. Com 
efeito, importante trazer à baila a magnífica lição do eminente professor Celso Antônio 
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Bandeira de Mello sobre o princípio da igualdade nas licitações, in verbis: “O princípio da 
igualdade implica o dever não apenas de tratar isonomicamente todos os que afluírem ao 
certame, mas também o de ensejar oportunidade de disputá-lo a quaisquer interessados 
que, desejando dele participar, podem oferecer as indispensáveis condições de garantia.  

É o que prevê o já referido art. 37, XXI, do Texto Constitucional. Aliás, o § 1º do art. 3º da 
Lei 8.666 proíbe que o ato convocatório do certame admita, preveja, inclua ou tolere 
cláusulas ou condições capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo do 
procedimento licitatório (...)” (grifos próprios) Nossos Tribunais, em perfeita consonância 
com o estabelecido no Art. 3º, § 1º, I da Lei 8.666/93, vêm decidindo no sentido de ser 
expressamente proibido que o Edital estabeleça disposições que frustrem ou restrinjam 
seu caráter competitivo, mas desde que se ofereçam as respectivas garantias 
indispensáveis à execução dos serviços, in verbis: 1 MELLO. Celso Antônio Bandeira. Curso 
de Direito Administrativo. 13ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2001. Págs. 477/478. 
“ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS E 
ENTREGA DE CONTAS - EDITAL - EXIGÊNCIA DE COM PROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 
ANTERIOR - CAPACITAÇÃO TÉCNICA - ARTIGO 30, § 1º, I, E § 5º DA LEI N. 8.666/93 - 
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que 
frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação na disputa 
licitatória, possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham 
qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações. ” (Grifos 
próprios). 

Firme neste norte, a Administração deve envidar esforços no sentido de não limitar a 
participação de competidores nos procedimentos licitatórios, observando neste os 
princípios que o regem, notadamente o da legalidade insculpido no Inciso II do Art. 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil.  

Desta forma, importa nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e 
legalidade, a Administração permanecer adstrita aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade para adoção dos critérios que serão estabelecidos no Edital, necessários 
à obtenção da proposta mais vantajosa à coletividade.  

Em escólio a esse entendimento, é forçoso atentar para o fato de que a Administração 
deve buscar continuamente prestigiar o princípio constitucional da eficiência, disposto no 
caput do Art. 37 da Carta Magna. Marçal Justen Filho preceitua assim:  

“A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato 
administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção de documentação e 
proposta de contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, 
conduzido por um órgão dotado de competência específica. (2005, p.309). (Grifos próprios)  



 

DRAKO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. 

Rua Sampaio Viana, n.º 365 - Rio Comprido – Rio de Janeiro 

Central/Tel. (21) 3649-6462 

Para Hely Lopes Meirelles: “é nulo o edital omisso ou errôneo em pontos essenciais, ou que 
contenha condições discriminatórias ou preferenciais, que afastem determinados 
interessados e favoreçam outros. Isto ocorre quando a descrição do objeto da licitação é 
tendenciosa, conduzindo a licitante certo e determinado, sob falsa aparência de uma 
convocação igualitária” (grifos próprios) O princípio da eficiência impõe que o agente 
público atue de forma a produzir resultados favoráveis à consecução dos fins que cabem ao 
Estado alcançar.  

O Mestre Hely Lopes Meirelles define este princípio como: "O que se impõe a todo agente 
público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o 
mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público 
e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros"(Grifos 
próprios). 

Conforme os ensinamentos de Carvalho Filho: “A probidade tem o sentido de honestidade, 
boa-fé, moralidade por parte dos administradores. Na verdade, o exercício honrado, 
honesto, probo da função pública leva à confiança que o cidadão comum deve ter em seus 
dirigentes. (2001, p. 195).” Ainda, segundo Carvalho Filho: Exige o princípio que o 
administrador atue com honestidade para com os licitantes, e, sobretudo para com a 
própria Administração, e, evidentemente, concorra para que sua atividade esteja de fato 
voltada para o interesse administrativo, que é o de promover a seleção mais acertada 
possível (2001, p.195) (grifos próprios). 

Conclui-se, desta forma, que manter a exigência da experiência mínima de 3 (três) anos na 
prestação de serviços terceirizados, indubitavelmente trará prejuízos concretos à 
observação dos princípios constitucionais e demais leis que regem as contratações 
realizadas pela Administração Pública.  

Cumpre RESSALTAR que, além da exigência acima mencionada violar a previsão normativa 
prevista no art. 30 da Lei nº. 8.666/93, tal fato ainda caracteriza restrição à 
competitividade da licitação, e, de certa forma, torna-se uma restrição injustificada. 

Há de se reconhecer que a contratação de terceirização de serviços continuados não é uma 
tarefa fácil, pois a Administração enfrentou e vem enfrentando problemas na execução 
deste tipo de contrato, sendo natural criar algumas regras para inibir tais problemas. 
Porém, essas ditas regras não podem ser desarrazoadas e desprovidas de amparo jurídico, 
fato este que ocorre com a referida exigência mínima de 03 anos de experiência nos 
atestados de capacidade técnica. É nítido o conflito entre a exigência aqui debatida e a Lei 
de Licitações, vez que como já citado, não existe autorização legislativa para o 
estabelecimento de marco temporal com experiência mínima de 03 (três) anos.  

Neste sentido, mister transcrever o inciso I, § 1º do Artigo 3º da Lei 8666/93. § 1 o É 
vedado aos agentes públicos: I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
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cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo 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; Essa exigência, Nobre Pregoeiro, de 03 anos mínimos 
de experiência para habilitação, é de fato, conforme o TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª 
Câmara, TCU – Decisão 369/1999 – Plenário, TCU  Acórdão 1580/2005 – 1ª Câmara, IN nº 5 
de 05/2017 e ainda os artigos 27, 28, 29, 30, 31 e 37 da Lei 8666/93, totalmente 
desarrazoada, pois restringe o caráter competitivo do processo, sendo assim, limitando a 
participação das empresas no certame, prejudicando a busca pela proposta mais vantajosa. 
Por fim, importante detalhar a Instrução Normativa nº. 05/2017, que revogou a IN nº. 
02/2008, dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de sérvios 
sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, 
Autárquica e Fundacional, em seu Anexo VIIA, letras “a” e “b” do item 10.3, determina que 
“os atestados ou declaração de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem 
comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com objeto de que trata o processo licitatório e os 
atestados de capacidade técnico operacional deverão referir-se a serviços prestados no 
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social”. 

Somente existe exigência de prazo mínimo de 03 (três) anos para o caso de contratação de 
serviços por postos de trabalho, que será aceito o somatório de atestados que comprovem 
que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com objeto 
licitado por período não inferior a 03 (três anos), nos termos do subitem 10.7 da IN nº. 
05/2017, exigência que não se aplica ao objeto ora licitado, por se tratar de contratação de 
serviços por postos de trabalho Especializado qual seja Vigilância.  

Em apertada síntese, a gênese da exigência de três anos de experiência, brotou da 
necessidade em contratar empresas experientes nos contratos de prestação de serviços 
continuados com cessão de mão de obra, todavia não pode gerar o uso indiscriminado 
deste, para que os agentes públicos utilizem 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. 

A exigência prevista no Edital é desarrazoada e desprovida de amparo jurídico, ocorre por, 
na prática, interpretações equivocadas e desprovidas de sustentáculo jurídico e acarretam 
a inversão dos valores pretendidos e por conseguintes prejudicam o alcance desta 
finalidade, demonstrando a ilegalidade do subitem 9.11.2.1.1.  

Aliás, por apego ao debate, sempre há contradição deste item com aquele que permite que 
as empresa abertas no último ano possam apresentar Balancetes ao invés de Balanço in 
verbis:   
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“ 9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da Sociedade” 

Para que este dispositivo se ela não vai comprovar três anos de experiência, porque ela não 
existe há três anos. Certo é que não existe dispositivos vazios na lei ou no edital, se permite 
apresentar Balancetes é porque lhe é permitido licitar mesmo que esteja aberta há menos 
de um ano. 

 

III – DO REQUERIMENTO.  

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a 
correção necessária do ato convocatório, retirando assim a exigência de experiência 
mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços terceirizados, para que se afaste qualquer 
antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará. Tendo em vista que a 
sessão pública eletrônica está designada para 11/01/2020, requer, ainda, seja conferido 
efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à 
solução dos problemas ora apontados.  

Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual do artigo 4.º da lei 10520/2002 ser 
considerado inválido, considerados os equívocos no edital ora apontados, com desperdício 
da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos 
documentos de habilitação.  

Requer, ainda, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a 
irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade 
competente para tanto.  

Termos em que PEDE E ESPERA DEFERIMENTO. 

  

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021. 
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