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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Processo: 08.00119/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 016/2018
Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE
LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, visando atender à
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

Trata-se  de  impugnação  interposta  pela  Empresa

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o

nº 84.555.564/0001-80, sediada em Porto Velho/RO, na Rua Wilson

Naymaier,  nº  4965,  Flodoaldo  Pontes  Pinto,  em  desfavor  do

Edital  de  Pregão  Eletrônico  n.  016/2018,  cujo  objeto  é  a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA,

TRATAMENTO  E  MANUTENÇÃO  DE  PISCINAS,  visando  atender  à

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Para verificação dos requisitos de admissibilidade

da presente impugnação cumpre verificar o Edital de Licitação

acerca  do  tema.  Neste  sentido,  o  item  11  do  instrumento

convocatório trata da forma e prazo para apresentação de razões

de irresignação, conforme trechos abaixo transcritos:

11.1.  Até  02  (dois)  dias  úteis  antes  da  data
fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação
deste  ato  convocatório  do     Pregão,  na  forma
eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com  .
(…)
11.4.  Não  serão  conhecidas  as  impugnações e  os
recursos  apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou
subscritos  por  representante  não  habilitado
legalmente ou não identificado no processo para
responder pelo proponente;

In  casu,  a  presente  impugnação  foi  encaminhada
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para o e-mail informado no edital, em 01.03.2018, no horário de

expediente desta Superintendência (fls. 443 a 445).

Desta  forma,  preenchido  os  requisitos  exigidos

tanto, DECIDO por RECEBER a presente impugnação.

2. DO JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

Antes de adentrarmos ao mérito impende repisar que

os  procedimentos  licitatórios  são  regidos  pelos  Princípios

Gerais  aplicáveis  à  Administração  Pública  e  os  que  lhe  são

específicos.

No caso vertente, merece destaque o  Princípio da

Supremacia  do  Interesse  Público,  que existe  no  ordenamento

jurídico com base no pressuposto de que “toda atuação do Estado

deve ser pautada pelo interesse público, cuja determinação é

extraída da Constituição e das leis, manifestações da ‘vontade

geral’1.

Assim,  havendo  qualquer  conflito  entre  direitos

coletivos e privados, deve a Administração ponderar os fatos e

normas  e  atuar,  em  todo  caso,  em  favor  da  proteção  dos

interesses públicos para solução da questão.

 

É  pertinente  consignar  também  que  o  objeto  do

procedimento  licitatório  é  delimitado  para  o  atendimento  a

determinada demanda e, o princípio da isonomia, interpretado no

âmbito das licitações públicas, não pode ser considerado um fim

em si mesmo, posto que tenha por objetivo a competição em busca

de proposta mais vantajosa para a Administração.

Por este motivo não se pode pressupor a ampliação

desmedida da isonomia numa licitação, sem mensurar o risco de,

ao final, resultar a licitação numa contratação que não serve
1Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed.
rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184.
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aos propósitos da Administração ou que de alguma forma gere

prestação de serviços inadequados ou fornecimento de bens que

não possuam desempenho e qualidade minimamente aceitáveis.

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Em síntese alega a empresa que,

I.1 – Da Participação de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte

O edital em seu item 9.1, apresenta o critério de
desempate  baseado  nos  artigos  44  e  45  da  Lei
Complementar nº 123/2016 e alterações, mas para que
haja  efetiva  comprovação  da  condição  de
microempresa ou empresa de pequeno porte, o único
instrumento  legal  que  pode  ser  utilizado  na
habilitação.
Em  conformidade  com  os  princípios  da  Isonomia,
Legalidade,  Moralidade  a  empresa  entende,  que  é
vital e necessária à inclusão da apresentação do
balanço  patrimonial  nos  documentos  que  serão
apresentados na fase de habilitação.

I.2 – Termo de Referência – Item 5.4 – Relação
Produtos/Equipamentos

O  termo  de  referência  no  item  5.4  cita  o
fornecimento de produtos e equipamentos, a lista de
materiais está contida no edital mas não consta
lista  de  equipamentos,  o  que  possibilitaria  uma
total falta de isonomia na composição de custos com
relação  aos  fornecedores,  pois  um  fornecedor
simplesmente apresentaria uma peneira, um rodo para
o objeto contratual e outro fornecedor apresentaria
uma real relação para que haja a devida prestação
de  serviços,  o  resultado  da  equação  seria  um
prejuízo  aos  usuários  das  piscinas  e
consequentemente  a  Administração  Pública,  desta
forma entendemos que é primordial a inclusão de uma
lista  de  equipamentos  da  mesma  forma  que  foi
inserida uma lista de materiais.

I.3 – Edital Anexo I-A – Planilha de Formação de
Preços

Da  mesma  forma  que  não  consta  uma  lista  de
equipamentos,  o  edital  apresenta  um  modelo  de
planilha com a composição de custos relacionada a
mão  de  obra  que  será  utilizada  no  objeto  do
contrato, mas não cita a quantidade de pessoal que
será utilizada, muito menos com relação a categoria
que será abrangida nos serviços em questão, o que
poderia  ocorrer  na  licitação,  empresas  iriam
preencher as planilhas com auxiliar de limpeza com
valores  inferiores  ao  piscineiro  o  que  traria
prejuízos a isonomia.
Desta forma também entendemos que é necessário que
o edital informe claramente qual a mão de obra que
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será  utilizada  nos  serviços  que  estão  sendo
licitados.

I.4 – Repactuação Contratual

Ao realizarmos uma leitura minuciosa do instrumento
convocatório, observamos que o edital não cita o
instituto da repactuação contratual, o item 13.1,
menciona que o contrato será reajustado com base no
igpm, mas por se tratar de um serviço que envolve
mão  de  obra  e  por  ser  um  serviço  continuado,  é
necessário a inclusão da cláusula de repactuação
contratual conforme disposto na Instrução Normativa
05/2017, artigo 54 – A repactuação de preços, como
espécie  de  reajuste  contratual,  deverá  ser
utilizada nas contratações de serviços continuados
com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,
desde que seja observado o interregno mínimo de um
ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta
se referir.

(...)

O fato concreto é que o edital e a lei consagram a
hipótese  comentada,  para  garantir  à  licitação  a
segurança  necessária  para  preservar  a
competitividade  e  segurança  necessária  contra  a
ocorrência de duvidas e danos
II – DO PEDIDO

Aduzidas  as  razões  que  balizaram  a  presente
Impugnação, requer a Impugnante, com embasamento na
Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais legislação
vigentes, a análise de deferimento desta, para que
o ato convocatório seja retificado nos assuntos ora
impugnados, adequando-se aos termos das legislações
vigentes.

(...)

4. - DA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA:

Destarte,  considerando  que  a  necessidade  da

Administração  prescinde  a  descrição  do  objeto,  o  qual  foi

delimitado  pelo  setor  técnico  com  conhecimento  técnico  e

empírico  para  tanto,  foi  encaminhado  à  impugnação  para  a

Secretaria Solicitante referente ao item 1.2 e o 1.3, e em

resposta, a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA remeteu o

Ofício n. 844/2018/DEMAC/GAB/SEMUSA, recebido por email no dia

05/03/2018  às  10:53,  com  a  manifestação  técnica  quanto  aos

pontos suscitados pela impugnante, conforme abaixo:

OFICIO nº 844/2018/DMAC/GAB/SEMUSA
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(...)

Ao  cumprimentá-lo  cordialmente  apresentamos

os esclarecimentos necessários para a resposta ao

pedido de impugnação da Empresa Kapital Serviços,

para o pregão eletrônico nº 016/2018, do Processo

Administrativo nº 08.0119/2017.

Considerando que compete ao Departamento de

Media e Alta Complexidade, coordenar as políticas

de  saúde  do  nível  secundário  de  atenção  do  SUS

deste município, norteando as diretrizes da atenção

especializada, através deste manifestamos:

Resposta ao item 1.2 – Que questiona a falta de uma
relação  de  equipamentos,  solicitada  pela  empresa
Kapital Serviços terceirizados EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 84.555.564/0001-80.

Os  equipamentos  são  indispensáveis  para  a

realização do serviço de limpeza das piscinas e

certos  de  que  a  empresa  na  apresentação  de  sua

proposta considere no valor final do serviço todos

os  custos  necessários  para  a  efetiva  realização

deste,  o  que  pode  ser  facilmente  constatado  no

momento de apresentar o laudo da qualidade da água,

e no acompanhamento diário da realização do serviço

pela  comissão  que  certificará  o  serviço,  sem

apresentar prejuízos aos usuários do SUS.

Porém para melhor esclarecer ao pedido da empresa

Kapital  Serviços  Terceirizados  EIRELI,  consta  no

Projeto Básico 05/2017, nos Item 5 que trata da

prestação de serviço de limpeza e manutenção das

piscinas, onde no item 5.2:

Realizar  a  manutenção  e  limpeza  das  piscinas:
escovação do tanque: azulejos, eliminação de algas
e demais microorganismos, controle de água por meio
de  tratamento  químico  (desinfetação,  cloração
floculação e correção do PH), incluindo lava pés e
chuveiros;  aspiração  de  sujeiras  decantadas;
limpeza das bordas e pedras no entorno; remoção de
sujeira suspensa e precipitadas no fundo; limpar e
trocar anéis de vedação.

E no item 5.4:
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Na execução do serviço deverão ser disponibilizados
produtos  químicos,  equipamento  e  mão  de  obra
necessária, tais como: bomba, peneiras, hipoclorito
de sódio, barrilha, sulfato de alumínio, sulfato de
cobre, etc.; conforme o que estabelece a ANVISA.

Ressaltamos que no projeto básico é detalhado a

prestação  de  serviços  e  entendemos  que  citamos

alguns  dos  materiais  básicos  utilizados  para  a

realização do serviço de limpeza e manutenção de

piscinas, pois sem estes também compreendemos que o

serviço  não  seria  possível  a  sua  realização

principalmente  com  a  qualidade  que  esta

administração pública exige nos seus contratos, o

que poderá ser rejeitado a qualquer tempo por este

contratante.

Segue abaixo uma lista mínima:

Aspirador, peneira, mangueira, estojo de medição de

PH,  escovas,  entre  outros  necessários  para

manutenção e limpeza de piscinas conforme o que

estabelece a ANVISA.

Resposta ao item 1.3 – Do Edital – Anexo I, da
Planilha de formação de preços, o qual questiona a
falta da citação da quantidade de profissional e
sua  devida  qualificação  para  a  realização  do
serviço.

A realização do serviço deverá ser realizada por

um profissional qualificado para o serviço, o qual

receberá  um  cronograma  para  a  realização  do

serviço em data oportuna de acordo com a unidade

de saúde. Na planilha de composição de preços, a

pretensa empresa deverá compor todos os valores

que envolvam para o efetivo serviço final, desde

que garanta a sua qualidade.

 Consideramos  que  1  (um)  profissional  seja

suficiente para a realização dos serviços. Sendo

de  responsabilidade  total  da  empresa  o  serviço

apresentado  na  proposta.  Ressaltamos  que  se  o

serviço ofertado pela empresa vencedora ao certame

não atender  as necessidades  desta administração

pública e sendo comprovada a sua má qualidade, o

contrato sofrerá as sanções podendo ser rescindido

a  qualquer  tempo  o  qual  será  avaliada

constantemente por uma comissão para certificação

do serviço a cada mês de trabalho.
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Ressaltamos  que  a  empresa  deve  manter  a  água

permanentemente  cristalina  e  saudável  sem

impurezas ou contaminantes na parede ou depósito

no  fundo  da  piscina,  observando  o  Manual  de

Orientações  para  Fiscalização  Sanitária  em

Estabelecimento  de  Atividade  Física  e

Afins/ANVISA/2009, principalmente o Art. 17 e 21,

que se trata da água destinada a consumo humano

deve cumprir os requisitos da legislação em vigor.

E que a contratada deve apresentar atestado

de capacidade técnica, exclusivamente em nome da

empresa, expedido por pessoa jurídica de direito

público ou privado, que comprovem a prestação de

serviços  compatíveis  com  o  objeto  do  presente

projeto  básico;  além  de  apresentar  registro  do

profissional responsável, de preferência Engenheiro

Químico, devidamente inscrito no Conselho de Classe

que realizará análise da água; declaração de que

visitou os locais dos serviços discriminados neste

edital e seus anexos, visita esta necessária para

constatar as condições de execução e peculiaridades

inerentes  à  natureza  dos  trabalhos.  (Modelo  do

Licitante) ou a seu critério, poderá declinar da

visita,  sendo,  neste  caso,  necessário  apresentar

declaração  assumindo,  incondicionalmente  a

RESPONSABILIDADE  de  executar  os  serviços  em

conformidade com todas as condições e exigências

estabelecidas no projeto básico.

Assim  entendemos que  a presente  impugnação

não deve prosperar, uma vez que, o Item e subitens

5, estabelecem a prestação de serviço de limpeza e

manutenção  das  piscinas;  e  que  os  atestados  de

qualificação  técnica  e  exigências  estabelecidas

pelo  Manual  de  Orientações  para  Fiscalização

Sanitária em Estabelecimento de Atividade Física e

Afins/ANVISA/2009 e Resolução do CONAMA nº 003 de

05 de junho de 1984, determinam a qualidade da água

tratada,  evitando  assim  que  o  serviço  seja

realizado  por  qualquer  pessoa  sem  o  treinamento

adequado de piscineiro.

________________________________________
Saimon Cavalcante de Araújo

Diretor do Departamento de Média e Alta
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Complexidade

________________________________________
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

Desta forma, coadunando com a manifestação técni-

ca, julgamos improcedente a impugnação, mantendo-se os exatos

termos do edital e seus anexos.

5 – DA ANÁLISE DA PREGOEIRA:

       Em síntese a impugnante alega no item “I.1 – Da

Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  O

edital  em  seu  item  9.1,  apresenta  o  critério  de  desempate

baseado nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2016 e

alterações, mas para que haja efetiva comprovação da condição

de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  o  único

instrumento  legal  que  pode  ser  utilizado  na  habilitação. Em

conformidade  com  os  princípios  da  Isonomia,  Legalidade,

Moralidade  a  empresa  entende,  que  é  vital  e  necessária  à

inclusão da apresentação do balanço patrimonial nos documentos

que serão apresentados na fase de habilitação.”

    

       A Lei de Licitações, por sua vez, ao tratar da

habilitação de empresas participantes de certames licitatórios

prevê  que  para  fins  de  qualificação  econômico-financeira a

Administração poderá exigir balanço patrimonial e demonstrações

contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e

apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação

financeira da empresa (art. 31, inc. I da Lei nº 8.666/93).

 No entanto, pedimos venia para transcrever dois

posicionamentos de renomados administrativistas que defende as

micro e pequenas empresas estariam liberadas da apresentação de

balanço para fins fiscais, e não para efeito de participação em
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licitações.

      Nesse sentido leciona Sidney Bittencourt leciona:

“Situação sui generis ocorre no caso de microempre-
sa, principalmente em função do tratamento diferen-
ciado a ela conferido pelo art. 175 da Constituição
Federal, vigindo, para essa, o Estatuto das Micro-
empresas, que afasta a necessidade de possuírem de-
monstrações contábeis, o que não impede que o edi-
tal exija essas demonstrações referentes ao último
exercício social, de modo a permitir uma avaliação
das condições financeiras para arcar com o compro-
misso. De outra forma, entendendo a Administração
licitadora que o objeto é simples e facilmente exe-
cutável, poderá não exigir a demonstração no edi-
tal”. (in Licitação passo a passo. 4ª ed. atualiza-
da e ampliada. Rio de Janeiro: Temas &idéias Edito-
ra, 2002, p. 158)

       Corroba esse entendimento, as lições do saudoso

mestre Carlos Pinto Coelho Motta versou:  “As microempresas e

empresas de pequeno porte devem, igualmente, elaborar o balanço

patrimonial, considerando que, nesse aspecto, a LNL não foi

derrogada pela LC 123/06”. (in Eficácia nas Licitações e Con-

tratos. 11ª ed. rev. E atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008,

389).

      Antes de adentrar ao mérito, impende salientar que

no âmbito desta Superintendência, em atendimento ao princípio

da  segregação  de  funções,  os  Editais  de  Licitação  são

elaborados pelo Departamento de Editais e Normas Licitatórias –

DELN  conforme  atribuições  contidas  na  Lei  Complementar  n.

654/2017 e após, em observância ao parágrafo único do art. 38

da  Lei  8.666/93  são  submetidos  à  aprovação  da  Procuradoria

Geral  do  Município.  Tratando-se  de  impugnação  de  matéria

uniformizada nos editais de licitação para fins de análise da

boa  condição  econômicos  financeira  das  empresas  licitantes

interessadas  em  contratar  com  esta  Prefeitura,  torna-se

inafastável  a  necessária  manifestação  do  Departamento  de

Editais  e  Normas  Licitatórias  –  DENL  aos  termos  impugnados.

Suscitado quanto ao fato, o aludido Departamento posicionou-se
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por meio do Memorando nº 003/2018/DENL/SML, firmado por sua

Diretora,  cuja  conclusão  foi  como  segue:  a)  Inicialmente  a

previsão do Art. Da Lei nº 8.666/93 e seus parágrafos, no que

diz  respeito  à  qualificação  econômico-financeira,  tem  como

finalidade  aferir  à  aptidão  financeira  dos  interessados  no

procedimento  licitatório,  garantido  a  execução  dos  serviços

celebrados no futuro contrato.

      As  normas  aplicadas  à  Licitação  devem  ser

interpretadas  de  forma  a  ampliar  a  competição,  devendo  as

restrições  quando  cabíveis,  serem  objeto  de  justificativas

prévias e devidamente autuadas. No caso concreto, de fato, nada

consta do processo administrativo que demonstre a inviabilidade

de verificar a qualificação econômico-financeira por meio de

outras análises previstas no art. 31 da Lei 8.666/93. Sobre o

tema, importante analisar que o citado artigo 31, §1º da Lei

8.666/93, dispõe sobre a possibilidade de exigência de índices

contábeis em edital de licitação, visando atendimento exclusivo

do  interesse  da  Administração  de  efetuar  contratação  com

fornecedor com capacidade econômico-financeira de cumprimento

das  obrigações  assumidas,  limitando-se  em  todo  caso,  as

exigências  ao  permissivo  legal,  ou  seja,  a  “demonstração  da

capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos

que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato.”.

     Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos

legais  aplicáveis  ao  feito,  bem  como  o  posicionamento  da

DENL/SML, em vista de ser medida que amplia a competitividade e

visa dar interpretação mais abrangente a disposições legais,

esta Pregoeira decide por acatar a inclusão da apresentação do

balanço  patrimonial  que  serão  apresentados  na  fase  de

habilitação referente a qualificação econômica financeira, como

sugerido nos autos, atendendo assim parcialmente o pleito da

impugnante. 
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DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL

 

         A impugnante alega que é necessária a inclusão de

cláusula  de  repactuação  contratual  conforme  disposto  na

instrução nº 005/2017, vejamos,

“Artigo 54 – A repactuação de preços, como espécie

de  reajuste  contratual,  deverá  ser  utilizada  nas

contratações de serviços continuados com regime de

dedicação exclusiva de mão-de-obra, desde que seja

observado o interregno mínimo de um ano das datas

dos orçamentos aos quais a proposta se referir.”

    Pertinente esclarecer que nos termos da Instrução

Normativa  nº  005/2017  a  repactuação  contratual  somente  será

necessária nas contratações de serviços continuados com regime

de dedicação exclusiva de mão de obra exclusiva.

   Vale  destacar  que  a  futura  contratada  somente

comparecerá às dependências da contratante, quando devidamente

solicitado para a execução dos serviços

    Vejamos o que ensina a Nova Instrução Normativa de

Serviços

(HTTPS://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/in-servico-

faq):

No  que  tange  à  diferença  entre  serviço  com

dedicação exclusiva de mão de obra e sem dedicação

exclusiva, esclarecemos que não é necessariamente o

ojbeto do contrato que define à condição do serviço

como “COM” ou “SEM” dedicação exclusiva de mão de

obra, mas sim o modelo de execução contratual.

No  primeiro  caso  (dedicação  exclusiva),  os

empregados  da  contratada  são  alocados  para

trabalhar continuamente nas dependência do órgão,

com  dedicação  exclusiva.  A  execução  dos  serviços

segue  uma  rotina  específica  estabelecida  e

supervisionada pelo órgão.

Já  no  segundo  caso,  o  de  serviço  sem  dedicação

exclusiva de mão de obra, não há alocação contínua

de  empregados  da  contratada  nas  dependências  do
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órgão, nem dedicação exclusiva.

Desta forma, coadunando com a manifestação técni-

ca, julgamos improcedente a impugnação, mantendo-se os exatos

termos do edital e seus anexos.

6 - DA CONCLUSÃO

       Ante ao exposto, DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE

IMPUGNAÇÃO, POR PREENCHER OS REQUISITOS PARA NO MÉRITO, DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO, com a consequente alteração do Edital de

Licitação, a inclusão do balanço patrimonial como documento de

habilitação,  referente  à  Qualificação  Econômico  Financeira.

Ressaltamos que, a suspensão do certame se faz necessária face

ao que dispõe o art. 3º da Lei Nacional n. 8.666/93, pelo qual

é vedado aos agentes públicos tolerar a inclusão de exigências

desarrazoadas,  impertinentes  ou  que  frustem  o  caráter  de

concorrência do certame.

      Registre-se que em observância ao que preceitua o

§4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93, que a alteração decorrente

desta impugnação será divulgada mediante publicação do Aviso de

Errata  pelos  mesmos  meios  em  que  foi  publicado  o  Aviso  de

Licitação original e reabertos os prazos. 

Porto Velho, 06 de março de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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