
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Estado da Bahia

DECISAO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVA AO JULGAMENTO DE IMPUGNA^dES AO EDITAL
DE CHAMADA POBLICA NS 002/2017 FORMULADAS POR SAMPAIO BARROS ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA - ME.

INTRODUC&OE FATOS.

A empresa SAMPAIO BARROS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME, sem

demonstrar estar devidamente qualificada e representada por pessoa de s6cio gerente, legitimamente

constituido, interpos em 27.11.2017, tempestivamente, IMPUGNAQAO AO EDITAL DE CHAMADA
pObLICA 002/2017, estando a impugnagao subscrita por Elan Barros de Jesus, em se tratando de
pessoa ffsica e Impugnacao temoestiva. por empresa, sem. contudo. comprovar a condlcgo de

representante da pessoa aue asslna ao deixar de luntar mlnimamente o seu contrato social, pelo aue.

a fmpuenacao nao sera conhecida pela empresa. mas tao somente pela pessoa ffsica. destacando-se

que pretende a impugnagao em questao, excluslvamente questionar os itens do edital que estabelecem
como condigao de comprova^ao das exigencias de qualificagao t^cnica o mfnimo de 60% (sessenta por
cento) de integrantes de equipe t^cnica minima conforme o proposto no item 15.2 e tamb^m de
qualificagao tdcnica referente a experiencia minima de 03 (tres) anos em elaboragao e execugao de

projetos sociais isubitens 8.6.1.2 e 13.1.1 do edital). tudo com sede em razoes em 07 (sete) laudas,
requerendo que sejam as alegadas irregularidade sanadas, sendo certo que efetivamente geram o
imediato cancelamento do certame com a republicagao da data de abertura e exclusao das exigencias

editalfcias que consideradas ilegais, promovendo a impugna?ao com sede nas razSes jurfdicas e faticas
nela contidas e que passam pela inobservancia estrita do disposto nos art. 37 da CF, § 12 do art. 32 e art.
30, II, ambos da Lei 8666/93.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL.
A argumenta^ao da impugnagao de Elan Barros de Jesus demonstra

textualmente a ocorrencia da ofensa aos Principios citados e aos dispositivos legais referidos, nao se

podendo olvidar que realmente sao razoaveis as pondera?6es em rela?ao as exigencias editalfcias
notadamente ilegais. Dai porque, em rela?ao a esses topicos, cabida e a impugnacao e descabidas tais
exigencia no edital do procedimento licitatorio, havendo razao na impugnagao aposta no tocante aos
itens acima citados como aqueles a serem excluidos em nome da legalidade estrita, devendo ser
extirpadas do rol das exig§ncias de capacitagao t^cnica ambas situacoes reclamadas o que se impoe.

DA DECISAO.

Isto posto, decide o Presidente da GPL com apoio na orientagao da Procuradoria
do Municipio, oelo nao conhecimento da impuenacao da pessoa luridica SAMPAIO BARROS
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME em face da irregularidade de reoresentacao verificada pela

ausencia de prove da condlcao de seu representante legal e oelo conhecimento da impuenacao da

pessoa ffsica de Elan Barros de Jesus, sendo ambas as ImougnacSes aoresentadas tempestivamente.

acolhendo as razoes ouanto ao m6rito. intecralmente. no aue tanee excluslvamente a pretensao

relaclonada as exigencies do edital especlficamente referentes ci capacitacao tecnica conforme

fundamentacao aclma. Publique-se a presente decisao e dela se de ciencia as Impugnantes e tambem
aos demais licitantes com a maxima urgencia por via Diario Oficial do Municipio e se possivel por e-mail,
remarcando-se a data e horario da/abertura do certame com a disponibilizacao do edital modificado.

Barreiras - A, 27 de novembro de 2.017.

Jos6 Carlos Amancio Ollveira

iente da CPL

Rua Edgard de De;i/ Pitta, 914 - Loteamento Aratii - Barreiras/BA - CEP: 47.803-914
Fone: (77)3614-7117

^www.barreiras.ba.gQv.br CNPJ n° 13.654.405/0001-95



liustn'ssimo Sr. Jose Carlos Amancio Oliveira Presidente da Comissao Permanente de

Licita^ao do municipio de Barreiras/BA

Chamada Piiblica 002/2017

A  SAMPAIO BARROS ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ:

15.813.062/0001-90, sediada a Rua Juarez Tavora, 1198,

Sao Caetano, Itabuna/BA, endere90 eletronico

phillosconsultoria@.gmail.com (73) 99150-0156 neste ate

representada per Elan Barros de Jesus inscrita no CPF:

008.367.265-61 RG: 08.093.689-00/SSP-BA, na

qualidade de socio em exercicio dos seus direitos legais

venho respeitosamente a presen9a de V. Senhoria interpor

IMPUGNAQAO TEMPESTIVA ao Edital de Chamada

Publica 002/2017, pelas razoes de fato e de direito que

passa a expor.

DOS FATOS

Como e sabido o edital em questao versa sobre a Processo de Credenciamento na

forma de CHAMADA PUBLICA, do tipo MELHOR PREgO E MELHOR TECNICA PGR

LOTE, nos termos e condi96es deste Edital, visando credenciar PESSOA JURIDICA

ESPECIALIZADA PARA EXECUgAO DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA

MINHA CASA MINHA VIDA, NO PERIODO DE 14 de NOVEMBRO DE 2017 A 07 DE

DEZEMBRO DE 2017, em conformidade com a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993

e suas altera96es posteriores, Portaria no 21 do Ministerio das Cidades de 22 de janeiro de 2014,

obedecidas as condi96es fixadas neste Edital e Anexos.

Diante disto foi publicado o Edital Chamada Publica 002/2017. Entretanto o

referido Edital deixou de observar determinadas obriga96es legais o que impoe o

protocolo/manejo da presente impugna9ao.
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DA TEMPESTIVIDADE

Observando ao disposto no § 2° do Art. 41 da Lei 8666/43 e ao item 12

IMPUGNAQAO AO EDITAL E RECURSO. 12.1. Ate 05 (cinco) dias liteis da data fixada para

0 credenciamento e habilita^ao, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias

ou impugnar o presente instrumento.

Deste modo a presente impugna9ao e TEMPESTIVA

DAS RAZOES DAIMPUGNACAO

1- O Edital em referenda traz em sen item 8 QUALIFICAQAO TECNICA

8.6.1.2 Para a execu^ao dos trabalhcs, a empresa

devera dispor de Equipe Tecnica imnima

conforme o proposto no item 15.2, haveiido a

exigencia de que, minimamente, 60% (sessenta

por cento) dos integrantes residam no Municipio

de Barreiras/Ba.

Desta forma, seguem os apontamentos que dao razao a presente impugnafSo.

No Artigo 3° da Lei 8666/ 93 temos:

§ 1 ° - E vedado aos agentes publicos:

1 — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de

convoca^ao, clausulas ou condigoes que comprometam,

restrinjam ou fhistrem o seu carater competitive,

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e

estabele9am preferencias ou distin96es em razao da

naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de

qualquer outra circunstancia impertinente ou

irrelevante para o especifico obieto do contrato.

ressalvado o disposto nos SS 5' a 12 deste artigo e no art.

3' da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991;

%
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Ora, nao existe duvida quanto ao fato de que, a fixaQao da restri9ao de residencia estabelecida

no edital restringe a participa^ao de diversas empresas que nao perten9am ou que nao estejam

em franca atua9ao na regiao ou, ate mesmo, nas regioes fronteiri9as ao Municipio de Barreiras.

Importante pontuar tambem que, a Carta Magna Patria de 1988 estabelece em seu artigo

37, I que somente poderao ser exigidas qualifica96es tecnica e economica indispensaveis ao

cumprimento das obriga96es. Assim, sem maior esfor90 intelectual, qualquer exigencia que

venha a restringir a competi9ao no certame licitatorio, alem de justificada e pertinente ao objeto,

deve ater-se ao que permite a lei, face ao principio da legalidade.

Portanto, e de suma impoitancia que sejam evitados formalismos e requisitos

desnecessarios, o que fatalmente deixara de gerar uma restri9ao a competitividade. Em assim

sendo, ao exigir que o interessado/licitante tenha profissional residindo em determinada

localidade fere de morte o regramento legal mencionado.

O Tribunal de Contas da Uniao ja decidiu sobre o tema. E sabido ou deveria ser

que, o Tribunal de Contas da Uniao, de forma rotineira, sustenta que a comprova92o da

capacidade tecnica deve ser norteada pelo Art. 37, XXI da Constitui9ao Federal, que somente

admite exigencias de qualifica9ao tecnica indispensaveis a garantia do cumprimento das

obriga96es.

No caso tratado, a necessidade de comprova9ao de que 60% (sessenta por cento)

dos profissionais integrantes da equipe tecnica registrado na empresa tenha residencia no

municipio de Barreiras, inclusive apresentando comprovante de residencia, conforme registra

0 item 15.5.1 Documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residencia. NAO CONSISTE

em qualifica9ao tecnica indispensavel a garantia do cumprimento da obriga9ao.

Veja, a obriga9ao que deve ser assumida e garantida pelo interessado e,

logicamente, caso seja sagrado vencedor, e que atendera o objeto da licita9ao, independendo se

reside ou nao no municipio de Barreiras.

Portanto, deve ser reconhecida a ilegalidade da exigencia apontada, cabendo o

acolhimento desta impugna9ao, bem como a corre9ao do edital, consistente na supressSo do

referido item/exigencia.

A exigencia em questao se mostra descabida, inadequada, sem motiva9ao e, pior,

implica em restri9ao imotivada quanto a habilita9ao de interessados no processo licitatdrio,

caracterizando um possivel direcionamento de resultado. Veja que, nos dias atuais, onde se

observa intensidade de atua9ao e coleta de resultados pujantes provenientes da opera9ao Lava

Jato, um direcionamento de processo licitatorio ressalta a presen9a de medidas ilegais. SKij
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2- Quanto ao item 13 PROPOSTA TECNICA E PROPOSTA FINANCEIRA

13 Oualificacao Tecnica

13.1.1. Responsavel Tecnico - O Responsavel Tecnico

de execu9ao do Trabalho Social que supervisionard em

conjunto com o Coordenador do Trabalho Social do

municipio (conforme item VIII. 4.b do cap. Ill da

Portaria 21 do MCIDADES), devera ter forma^ao

superior em Servi9o Social. E ter experiencia minima

de 03 (tres) anos em elaboracao e execucao de

Proietos Socials em interven96es de habita9ao,

comprovada atraves de declara9ao de pessoa juridica,

apresenta9ao de copia de pe9as tecnicas e a publica9ao

de trabalho, onde conste objetivo, piiblico alvo e perlodo

de realiza9ao do trabalho.

Como ja apontado anteriormente o Artigo 30 da Lei 8.666/93 possui rol taxativo no

que conceme a documenta9ao que pode ser exigida para comprova9ao da qualifica9ao tecnica.

Logo, nao pode a Administra9ao Publica criar tais requisites, de modo que sejam vedadas

praticas de medidas que tendam a restringir ou frustrar o carater competitive do certame;

Art. 30 - A documenta9ao relativa a qualifica9ao tecnica

limitar-se-a a:

II - Comprova9ao de aptidao para desempenho de

atividade pertinente e compatfvel em caracteristicas,

quantidades e prazos com o objeto da licitagao, e

indica9ao das instala96es e do aparelhamento e do pessoal

tecnico adequados e dispom'veis para a reaIiza9ao do

objeto da licita9ao, bem como da qualifica9ao de cada um

dos membros da equipe tecnica que se responsabilizard

pelos trabalhos;

§ 1 ° - A comprova9ao de aptidao referida no incise II do

"caput" deste artigo, no case das licita96es pertinentes a
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obras e servi9os, sera feita por atestados fomecidos por

pessoas juridicas de direito piiblico ou privado,

devidamente registrados nas entidades profissionais

competentes, limitadas as exigencias a:

-  capacita^ao tecnico-profissional comprova95o do

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data

prevista para entrega da proposta, profissional de nivel

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade

competente, detentor de atestado de responsabilidade

tecnica por execugao de obra ou servi90 de caracteristicas

semelhantes, limitadas estas exclusivamente ks parcelas

de maior relevancia e valor significativo do objeto da

licita9ao, VEDADAS AS EXIGENCIAS DE

QUANTIDADES MINIMAS OU PRAZOS MAXIMOS;

5 2° - As parcelas de maior relev^cia tecnica e de valor

significativo, mencionadas no paragrafo anterior, serao

definidas no instrumento convocatoria

5 3° - Sera sempre admitida a comprova9ao de aptidao

atraves de certidoes ou atestados de obras ou servi90s

similares de complexidade tecnologica e operacional

equivalente ou superior.

5 4° - Nas licita96es para fomecimento de bens, a

comprova9ao de aptidao, quando for o caso, serd feita

atraves de atestados fomecidos por pessoa juridica de

direito piiblico ou privado.

§ 5° - E vedada a exigencia de comprovacao de

atividade ou de aptidao com limitacoes de tempo on de

epoca ou ainda em locais especi'ficos, ou quaisquer outras

nao previstas nesta Lei, que inibam a participa93o na

licita9ao.

O Tribunal de Contas da Uniao ja decidiu que:
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As exigencias relativas a capacidade tecnica gnardam

amparo constitucional e nao constituem, por si so,

restri9ao indevida ao carater competitive de licita9oes

conduzidas pelo Poder Publico. Tais exigencias, Sejam

eias de carater tecnico-profissional ou tecnico-

operacional, nao podem ser desarrazoadas a ponto de

comprometer o carater competitive do certame, devendo

tao-somente constituir garantia minima suficiente de que

o future contratado detem capacidade de cumprir com as

obriga9oes contratuais. Tais exigencias (sic) ser sempre

devidamente fundamentadas, de forma que fiquem

demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e

pertinencia em rela9ao ao objeto licitado.

Toda e qualquer exigencia de qualifica9ao tecnica deve

ser concebida de mode a nao impor custos prdvios k

celebra9ao do contrato, a teor da Sumula 272/2012

(BRASIL, TCU, 2012):

O Edital em referencia como e sabido, julgara a qualifica9ao tecnica apresenta duas

op96es, referente a empresa, chamada de tecnico operacional e a relativa aos profissionais

envolvidos, denominada de tecnico profissional, porem na analise de pontua9ao s6 esta sendo

levado em conta o Responsavel Tecnico e nao a experiencia da empresa em servi90s correlates.

Assim, o edital pode prever a necessidade de apresenta9ao de atestados como

comprova9ao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em

caracterfsticas, quantidades e prazos com o objeto da licita9ao, e indica9ao das instala95es e do

aparelhamento, mas, jamais, promover a fixa9ao de experiencia minima de 3 anos, gerando

margem de corte de iniimeras empresas aptas a atender o objeto do processo licitatdrio, contudo,

com menor tempo de experiencia que determinada empresa. Considerando ainda, que, no

quadro de pontua9ao ja sera aferido no item 13.1.11.1 criterios de pontua9ao por ano de

experiencia, por se tratar da modalidade melhor tecnica e menor pre90. "^6^
O IMPUGNANTE entende que a exigencia de apresenta9ao de atestados de

capacidade tecnica da empresa e fundamental para averiguar sua qualifica9ao tecnica.

Entretanto, a fixa9ao do prazo, conforme constante no edital, se mostra desarrazoada e
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claramente 'imitante no que tange a participa9ao de um maior numero de empresas que estejam

preparadas para atendimento do objeto do edital

Ha jurispmdencia do Tribunal de Contas da Uniao no sentido de que a experiiencia

anterior nao deve ultrapassar 50% do objeto, tendo em vista que a mencionada Corte se pauta

pela razoabilidade no caso concreto.

Constitui irregularidade a exigencia, em edital de

procedimento licitatorio, de comprova9ao de capacidade

tecnico-operacional com percentual mi'nimo superior a

50% dos quantitativos dos itens de maior relevancia da

obra ou serviqo, salvo em casos excepcionais, cujas

justificativas deverao estar tecnicamente explicitadas no

processo administrativo anterior ao lan9amento do

respective edital, ou no proprio edital e seus anexos, em

observancia ao inciso XXI do art. 37 da Constitui9ao

Federal; inciso I do 1° do art. 30 e inciso II do art. 30 da

Lei 8.666/93.

For todo exposto, com objetivo de que haja atendimento aos preceitos legais e aos

principios inerentes ao processo licitatorio, deve a presente impugna9ao ser conhecida e

acolhida a fim de que as irregularidades apontadas sejam sanadas nos termos apresentados.

Assim e que se REQUER

1. Seja acolhida e julgada procedente a presente impugna9ao da Chamada

Publica 002/2017 para que seja sanada a ilegalidade;

2. Caso este nao seja o entendimento, o que nao se espera, que se encaminhe

a presente impugna9ao ao Orgao Superior da Esfera Administra9ao para que

se manifeste quanto ao pedido, expedindo decisao final

Termos em que.

Pede Deferimento.

'f&nrf P>cn/iO^
Elan Barros de Jesus

CPF: 008.367.265-61

phillosconsultoria@gmail.com
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