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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

 

I – DA IMPUGNAÇÃO 

 

A empresa DRAKO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ 

14.876.832/0001-80, apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 

03/2021, que tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada e desarmada, alegando em 

síntese: 

1) Que a exigência de comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na 

prestação dos serviços, item 9.11.2.1.1 do Edital é desarrazoada e desprovida de 

amparo jurídico. 

Em seu pedido, requer a procedência da impugnação para que seja retirada a 

exigência de experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços, requer o 

efeito suspensivo, como também, caso mantida a irresignação da impugnante, que seja 

encaminhado à autoridade competente para decisão. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

A impugnação está descrita no item 22 do Edital do PE 03/2021, onde dispõe: 

21.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 

Edital. 

21.1.1. Data limite para impugnação: 6 de janeiro de 2021. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, 

pelo e-mail licitacao@crcrj.org.br, ou por petição dirigida ou 

protocolada no endereço Rua Primeiro de Março, nº 33, 6º andar, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.010-000. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 

elaboração deste edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no 
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prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova 

data para a realização do certame. 

A impugnação foi recebida no e-mail licitacao@crcrj.org.br às 16:29 do dia 6 

de janeiro de 2021. 

Assim, verificada a tempestividade e preenchidos os demais requisitos de 

admissibilidade, passa-se ao exame do mérito. 

 

III – DO MÉRITO 

 

Conforme disposto no item 9.11.2.1.1 do Edital: 

9.11.2.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 

(três) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de 

atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de o 

período mínimo exigido ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 

Tal restrição possui previsão no artigo 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na 

Instrução Normativa nº 05/2017: 

Lei 8.666/93 

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; (grifo nosso) 

Anexo VII-A da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017. 

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação 

técnico-operacional, a Administração poderá exigir do licitante: 

(...) 
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b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o 

que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência 

mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da 

contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados; 

A jurisprudência tem considerado legítima a inserção em Editais de exigências 

de qualificação técnica operacional incluindo quantitativos mínimos, desde que 

demostrada sua necessidade e pertinência e desde que não ofenda os princípios da 

competitividade, da legalidade e da isonomia: 

As exigências de comprovação de execução de serviço pelo prazo mínimo de 

3 (três) anos, trazida no § 5° do art. 19 da revogada IN n° 02/08 e no item 10.6 da atual 

IN nº 05/17, encontra guarida nas conclusões do famoso Acórdão do TCU n° 

1.214/2013-Plenário, que traz muitos argumentos práticos e legais que justificam boa 

parte das exigências feitas no Pregão Eletrônico CRCRJ nº 03/2021. 

A peça técnica tratou de justificar a sugestão ao plenário do TCU, nos termos 

abaixo: 

“III.b.3 – Experiência mínima de 3 anos 

121. Observe-se, ainda, que o mesmo art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93, 

autoriza expressamente a administração a exigir da licitante a 

comprovação de que já executou objeto compatível, em prazo, com o 

que está sendo licitado. De acordo com o art. 57, inciso II, dessa Lei, 

os contratos para prestação de serviços de forma contínua poderão ser 

prorrogados por até sessenta meses. Nesse sentido, compreendemos 

pertinente que a exigência relativa a prazo possa ser feita até o limite 

das prorrogações sucessivas. 

122. Não obstante a autorização legal, verifica-se que a Administração 

não fixa exigência relativa a prazo nas licitações e contrata empresas 

sem experiência, as quais, com o tempo, mostram-se incapazes de 

cumprir o objeto acordado. 

123. Pesquisa apresentada pelo SEBRAESP demonstra que em torno 

de 58% das empresas de pequeno porte abertas em São Paulo não 

passam do terceiro ano de existência. Esse dado coaduna com a 

constatação da Administração Pública de que as empresas estão 

rescindindo, ou abandonando, os contratos, antes de completados os 

sessenta meses admitidos por lei. 

124. Portanto, em relação ao prazo, a proposta do grupo é a 

comprovação de experiência mínima de três anos na execução de 

objeto semelhante ao da contratação.” 
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Conveniente a transcrição do voto do Ministro Relator Aroldo Cedraz: 

“80. Mais uma vez, com as devidas vênias, discordo da unidade 

técnica. Tal como fez na análise das questões relacionadas à 

qualificação econômico-financeira, a unidade adotou uma visão 

bastante restritiva, basicamente argumentando que tais exigências (20 

postos e experiência mínima de 3 anos) não estão previstas em lei e, 

portanto, sua exigência nos editais seria indevida. Particularmente em 

relação à experiência mínima, ressalta que seria necessária a 

expedição de decreto regulamentador para possibilitar a inserção de 

tal requisito nos editais. 

81. Na mesma linha que defendi anteriormente, também nesse caso 

entendo de forma diferente. A lei possui caráter geral, pois se destina 

a regular todas as situações. Em razão disso, dada a diversidade de 

possíveis objetos, seria difícil e até temerário a legislação entrar em um 

nível de detalhe tal a especificar quantidades e percentuais a serem 

requeridos. O art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93 estabelece que a 

administração deve exigir que a licitante comprove a aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto. Os parágrafos do citado artigo 

estabelecem algumas regras para tentar evitar abusos ou exigências 

desarrazoadas, no sentido de garantir a observância do art. 37, inciso 

XXI, in fine da Constituição Federal, que só permite as exigências de 

qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. Algumas das restrições feitas pela Lei 8.666/93 relativas 

às exigências que podem ser estabelecidas são as seguintes: vedação 

da exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo ou em locais específicos, proibição de exigências 

de propriedade e de localização prévia de equipamentos e pessoal. 

82. Estando as exigências dentro dos limites autorizados pela lei, não 

há porque a priori, considerá-las indevidas. O que se deve verificar é 

sua pertinência para garantir a cumprimento (ou ao menos diminuir o 

risco de descumprimento) das obrigações das contratadas, sem 

restringir indevidamente a competitividade das licitações. Entendo que 

os argumentos utilizados pelo grupo demonstram a adequabilidade 

dessas exigências, que já foram consideradas legais pelo Tribunal em 

algumas ocasiões, conforme registrado abaixo. Mencione-se que nos 

processos abaixo mencionados, a própria 3ª Secex manifestou-se pela 

legalidade dessas exigências:” 

– TC 019.549/2010-5 – uma das exigências de qualificação técnica 

contida no edital foi a de o licitante comprovar experiência mínima de 

três anos na área dos serviços a serem contratados. 
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. ementa do Acórdão 2.939/2010-Plenário: 

“É compatível com o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993 a exigência 

de requisito temporal de atuação do licitante na área do serviço de 

natureza contínua licitado, desde que por período inferior ao prazo de 

60 (sessenta) meses previsto no inciso II do art. 57 daquela Lei” 

. trecho do relatório: 

“4.5 Ademais do acima exposto concluímos, alinhados aos argumentos 

da Administração, que as exigências postas no edital coadunam-se 

com os termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, que autoriza a 

exigência de comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da licitação, vez que a experiência exigida para habilitação ao 

certame, inclusive no que se refere a prazo, mostram-se razoáveis e 

compatíveis com os serviços que serão executados e na área em que 

serão executados, conforme demonstrado no arrazoado técnico de fls. 

69/82.” 

. trecho do voto: 

“7. Em segundo lugar, por se tratar de serviço de natureza contínua, 

que podem se estender por longo período, a exigência temporal de 

experiência mínima no mercado do objeto também é, em princípio, 

compatível com o dispositivo legal há pouco mencionado, já que o 

tempo de atuação é critério relevante para avaliar a solidez do futuro 

fornecedor e, com isso, assegurar boa execução do objeto. 

8. Acrescente-se que, na situação em foco, o estipulado prazo de três 

anos de atuação no mercado, conforme reconheceu a Secex/3, é 

compatível, dada a natureza contínua dos serviços em questão, com o 

prazo máximo de 60 meses autorizado pelo inciso II do art. 57 da Lei 

8.666/1993. 

9. Finalmente, destaco que o simples fato de haverem sido habilitadas 

no certame quinze empresas já é suficiente para demonstrar que as 

regras inseridas no instrumento convocatório, ao contrário do alegado 

pela representante, não ferem nem a competitividade da licitação, nem 

a isonomia entre os interessados.” 

Por fim, consta no Acórdão TCU nº 1.214/2013 – Plenário: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento que incorpore os seguintes aspectos à 

IN/MP 2/2008: 

(...) 

9.1.13 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, a 

obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a 

contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis em 

quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 anos; 

Importante destacar um recente posicionamento do TCU sobre o tema, 

publicado no Informativo Licitações e Contratos do TCU nº 395, em 4 de agosto de 

2020. 

1. 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, por força da 

sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer 

outra particularidade. 

Consta no Estudo Técnico Preliminar da contratação, com base na experiência 

pretérita do CRCRJ, a devida justificativa para a exigência de experiência mínima de 3 

(três) anos na prestação dos serviços. Importante destacar alguns trechos abaixo: 

“Foi contratada através do Pregão Eletrônico nº 019/2016, processo 

LIC 2016/000048, a empresa MAX VIGILÂNCIA MÁXIMA LTDA, CNPJ 

03.007.660/0001-92. 

A contratação vinha sem intercorrências do início até o mês de 

agosto/2019, quando expirou a vigência da certidão de regularidade 

fiscal com a Receita Federal da empresa, motivo pelo qual realizamos 

o pagamento dos serviços prestados em julho/2019 e agosto/2019 com 

base no Parecer Jurídico do Departamento Jurídico do CRCRJ, o qual 

autorizava a realização dos pagamentos, uma vez que os serviços 

haviam sido prestados. 

A partir de outubro/2019 a MAX parou de enviar as faturas e os 

documentos comprobatórios de quitação das obrigações com os 

vigilantes, mesmo após diversas solicitações do gestor de contrato.  
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No mesmo período abrimos processo de apuração de irregularidades, 

uma vez que recebemos denúncia dos vigilantes acerca do atraso de 

vencimentos, atraso no pagamento de benefícios e atraso no 

pagamento de férias. 

Através do processo INT 2019/000221 apuramos as irregularidades, 

constatando que além dos atrasos informados no parágrafo anterior, 

supostamente também se encontram inadimplentes no extrato de 

CNIS (INSS) várias competências entre o início da prestação dos 

serviços (07/2016) e o período de apuração (09/2019). 

Os vencimentos dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, além 

das férias do vigilante ocupante do posto de 44h tiveram que ser pagos 

pelo CRCRJ, através do valor retido das faturas, uma vez que a 

empresa se encontrava com quase 30 dias de atraso em relação aos 

vencimentos do mês de dezembro/2019 e quase 90 dias de 

inadimplência do pagamento das férias do posto de 44h. 

As diversas irregularidades da MAX culminaram com a rescisão do 

contrato em 31/01/2020 e aplicação de multa no montante de R$ 

13.388,85 (treze mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos).  

Após a rescisão contratual, encontramo-nos ainda tentando solucionar 

as pendências através dos valores retidos, uma vez que o contato com 

a empresa é bastante escasso desde o início da apuração das 

irregularidades. 

(...) 

Regramento da última contratação 

A única exigência de qualificação técnica exigida no Edital do PE 

019/2016 foi com relação ao nº de postos, não se exigindo 

comprovação de experiência mínima. Para a próxima licitação, será 

exigida a comprovação de experiência mínima de três anos na 

prestação dos serviços, cujo prazo está de acordo com a IN nº 05/2017. 

O objetivo é mitigar possíveis falhas na prestação do serviço que 

possam comprometer sua perfeita execução e assim garantir o 

cumprimento das obrigações salariais, fiscais e previdenciárias.” 

Após a rescisão contratual, foi contratada a empresa BEST VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA LTDA, CNPJ 05.234.289/0001-27, que foi segunda colocada no 

certame, com fulcro no art. 24, inc. XI da Lei nº 8.666/93. 
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Desta forma, considera-se a exigência razoável e amparada pela legislação 

pátria, sendo, inclusive, recomendada pelos órgãos de controle – interno (DEPCI) e 

externo (CFC e TCU). 

IV - DA DECISÃO 

Conforme § 1º do artigo 24 do Decreto nº 10.024/2019, a impugnação não 

possui efeito suspensivo. Essa concessão, conforme § 2º do mesmo artigo, é medida 

excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, quando couber, o que não se 

observa no presente caso. 

A Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 10.024/2019 não preveem a ratificação 

pela autoridade superior da decisão do Pregoeiro nos casos de Impugnação do Edital 

em virtude da celeridade proposta pelo Pregão. 

Diante do exposto, este Pregoeiro decide por não acolher a impugnação 

apresentada pela empresa DRAKO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ 

14.876.832/0001-80, mantendo os termos do edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021. 

Deverá o resultado deste julgamento: 

1) ser juntado aos autos do processo administrativo; 

2) ser o impugnante comunicado via e-mail; 

3) ser divulgado no Portal de Compras do Governo Federal – 

https://www.gov.br/compras e no Portal do CRCRJ – 

https://www.crcrj.org.br, para conhecimento dos demais interessados. 

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2021. 

 

 

RAPHAEL LIRA DA SILVA 

Pregoeiro 
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