
     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 18.01859/2016
2ª CHAMADA DO Pregão Eletrônico n. 056/2018
Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  EXECUÇÃO  DAS  AÇÕES
PROPOSTAS  NO  PROJETO  DE  TRABALHO  SOCIAL  -  PTS, incluindo  organização  de
eventos  (oficinas,  reuniões,  palestras  e  suporte  logístico  (produção  de
material  gráfico  e  informativo),  material  de  consumo,  material  de
distribuição  gratuita,  transporte  e  recursos  humanos,  visando  atender  o
Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  contemplando  a  APF  300.116-39  –
Empreendimento – Cidade de Todos IX,  para prestar serviços a Prefeitura do
Município de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Regularização
Fundiária e Habitação – SEMUR. 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de pedido de impugnação formulado pela Empresa
ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP, visando aclarar
dúvidas  acerca  de  disposições  constantes  do  Edital  de  Pregão
Eletrônico  n.  056/2018,  deflagrado  no  processo  administrativo
18.01859/2016, para o objeto acima descrito. 

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Edital de Licitação dispôs sobre impugnação em seu item
11, de onde se extrai prazo, forma e local onde deve ser protocolada a
peça impugnatória, conforme transcrito abaixo: 

“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.
(...)
11.5.  Eventuais  recursos,  contrarrazões  ou  impugnações
deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro  da  Superintendência
Municipal  de  Licitações  responsável  pelo  processo,  que
deverá  receber,  analisar  e  decidir  os  recursos  e
impugnações, que deverão ser remetidos exclusivamente para o
e-mail  pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos em lei e neste edital. A remessa dos instrumentos
previstos  neste  item  (recursos,  contrarrazões  ou
impugnações), deverá observar o horário de expediente deste
Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h
às  14h,  sob  pena  de  não  ser  conhecido  em  razão  de
intempestividade.”

Em  análise  aos  documentos  encaminhados  pela  impugnante
verifica-se o atendimento dos requisitos previstos em Edital para seu
recebimento, motivo pela qual deverá ser recebida e analisada.

2 – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
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Em síntese a impugnante alega que no Edital de Pregão
Eletrônico  em  comento  conforme  publicação  no  Diário  Oficial  do
Município de Porto Velho em 02 de Agosto de 2018, exige em seu item
10.4.1 alínea como critério para qualificação técnica que a licitante
possua como finalidade o trabalho social, vejamos:

“A arrematante deverá ter entre suas finalidades
o Trabalho Social” g.n.

A  licitante  questiona  que  o  dispositivo  é  no  mínimo
confuso. Ora o licitante para atender ao estabelecido deverá fornecer
alimentos, gelo, locar cadeiras, fornecer material gráfico, de modo
que,  de  forma  correta  o  licitante  deverá  ter  como  atividades
econômicas aquelas que compreendam esses elementos supracitados, sob
pena  de  contratar  licitante  que  para  atender  terceirizará  essas
atividades,  elevando  substancialmente  o  custo  para  a  administração
pública.

Argumenta  ainda,  que  o  Pregão  Eletrônico  40/2018
deflagrado por  esta superintendência  que possui  o mesmo  objeto do
certame em comento, não tinha a exigência atacada, de modo que, um
responsável técnico com experiência na área social seria suficiente
para que a licitação tenha sua finalidade social alcançada.

Cita doutrina sobre a restrição de competitividade e, por
fim,  solicita  que  seja  julgada  procedente  sua  impugnação  e  que  a
exigência  prevista  no  item  10.4.1  alínea  “a”,  por  apresentar
subjetividade  e  frustrar  o  caráter  competitivo  do  certame,  seja
suprimido do instrumento convocatório.

II. DA ANÁLISE:

a) ANÁLISE TÉCNICA – SETOR REQUISITANTE:

Antes  de  adentrar  ao  mérito,  convém  explicitar  que  o
questionamento foi submetido à Secretaria Requisitante dos serviços,
conforme Ofício n. 772/SML/2018, visando resguardar a conduta desta
Pregoeira e, acima de tudo, o interesse público envolto na demanda.

Em resposta ao Ofício supracitado a Secretaria Municipal
de Regularização Fundiária e Urbanismo – SEMUR, remeteu-nos o Ofício
n. 2.619/DA/GAB/SEMUR, de 14.08.2018, no qual informa que ratifica que
o Projeto de Trabalho Social trata-se de um serviço especializado e
regulamentado, em especial nos parâmetros da Portaria nº 464 25 de
julho de 2018, devendo obrigatoriamente, dentre outros, seguir, 

8. ORIENTAÇÕES PARA TERCEIRIZAÇÃO E PARCERIAS PARA A
EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL
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8.1  Nos  casos  em  que  o  Proponente  optar  por
terceirizar ações,  a empresa/instituição deverá ter
entre  as  suas  finalidades  o  Trabalho  Social,  ter
reconhecida experiência na temática e ser contratada
por meio de processo licitatório específico, distinto
do  utilizado  para  a  contratação  das  obras  (GRIFO
NOSSO).

(…)

8.2.  É  facultado  ao  Proponente/Agente  Executor
estabelecer convênio ou acordo de cooperação técnica
com  instituições  de  reconhecida  experiência  na
temática,  guardada  a  observância  das  normas  legais
vigentes.

Pois bem, analisando a exigência contida no subitem 10.4,
letra  “a”  face  ao  questionamento  formulado  pela  empresa,  é  de  se
concluir, à luz das exigências editalícias, que tal portaria pode ser
acessada junto ao Diário Oficial da União, on line, publicação de
26/07/2018  –  Edição  143  –  Seção  I  –  Páginas  71  –  link
(http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/materia/-
asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34198305/do1-2018-07-26-
portaria-n-464-de-25-de-julho-de-2018-34198278).

b) ANÁLISE DA PREGOEIRA:

Não  obstante  a  manifestação  técnica  da  Secretaria
solicitante,  vale  ressaltar  que  o  certame  licitatório  observa  os
princípios constitucionais da isonomia e a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração, sendo processada e julgada em estrita
conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade,  da  igualdade,  da  probidade  administrativa,  do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatados.

Desta forma, dependendo do serviço que se busca adquirir,
pode a Administração exigir características que melhor atendam às suas
necessidades,  com  base  na  conveniência  e  oportunidade,  sem  causar
qualquer ofensa aos princípios da competitividade, da igualdade e da
economicidade.

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,

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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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  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.

Destarte, considerando que a necessidade da Administração
prescinde a descrição do objeto, o qual foi delimitado pela Secretaria
Requisitante e empírico para tanto, ante à exigência contida no item
10.4  -  qualificação  técnica,  alínea  “a”,  referente  à  determinação
obrigatória expedida pela Caixa Econômica Federal, órgão concedente do
recurso por meio de Convênio, conforme Oficio nº 1306/18/DA/GAB/SEMUR,
constante às fls 335 dos autos, por meio do qual solicita a alteração
do Termo de Referência objetivando a inclusão dos seguintes documentos
relativos à composição da Capacidade Técnica com a seguinte redação;

OFICIO Nº 1293/18/DA/GAB/SEMUR Porto Velho, 04 de maio de
2018

A sua Senhoria a Senhora
Superintendente Patricia Damico do N. Cruz
Superintendência Municipal de Licitações – SML
Nesta

Assunto:  Alteração  de  Termo  de  Referência/Qualificação
Técnica

Senhora Superintendente,

Considerando o Processo Administrativo nº 18.03767-00/2017
cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em
Execução  de  Ações/Atividades  de  Projetos  de  Trabalhos
Sociais. Considerando o que preconiza o Capítulo III – Item
VIII  da  Portaria  nº  21  de  22  de  janeiro  de  2014  do
Ministério das Cidades, no que concerne a orientações para
Terceirização  e  Parcerias  para  a  Execução  do  Trabalho
Social.
Vimos  através  deste,  solicitar  alteração  no  Termo  de  
Referência do processo acima citado, conforme segue:

1)  Item  5  –  Da  Comprovação  de  Capacidade  Técnico-
Operacional, com a seguinte redação:
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a)A arrematante  deverá  ter  entre  as  suas  finalidades  o
Trabalho Social;

b)A arrematante deverá indicar um Responsável Técnico com
graduação  em  nível  superior,  sendo  preferencialmente  em
Serviço  Social  com  experiência  comprovada  em  mobilização
social e devido registro no Conselho de Classe (CREES), ou
profissional  graduado  em  Sociologia,  Ciências  Sociais,
Pedagogia  ou  Psicologia  devidamente  registrado  nos
respectivos Conselhos de Classe. Deverá, também, apresentar
Currículo  para  análise  e  aprovação  pela  Equipe
Técnica/SEMUR.

c)O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica emitidos por pessoa
jurídica  de  direito  público  ou  privado  que  declare  a
capacidade  técnica  na  execução  das  ações  de  Projetos  de
Trabalhos  Sociais,  com  ênfase  em  desenvolvimento  e
participação comunitária e deverá(ão) conter as seguintes
informações: 

c.1)Identificação da pessoa jurídica de direito público ou
privada e do responsável pela emissão;

c.2)Identificação da licitante.

c.3)Deverá(ão)  contemplar,  ainda,  todos  os  elementos
necessários  à  comprovação  de  que  os  serviços  nele(s)
constante(s)  são  similares  ou  compatíveis  com  o  objeto
licitado.

c.4)  O(s)  atestado(s)  emitido(s)  por  pessoa  jurídica  de
direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel
timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome
completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório
da assinatura aposta, estando as informações ali contidas
sujeitas  a  verificação  de  sua  veracidade  por  parte  da
Administração.

Atenciosamente,

Márcia Cristina Luna
Secretária Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e
Urbanismo – SEMUR.

A impugnante alega que a exigência contida no PE 056/2018
não constava no Pregão Eletrônico Nº 040/2018/SML/PVH, que possui o
mesmo objeto do certame em comento, ocorre que o PE 040/2018 foi
publicado no dia 04/04/2018, e que a SEMUR, órgão responsável pela
deflagração  do  certame,  somente  manifestou-se  acerca  da  exigência
obrigatória expedida pela Caixa Econômica Federal, por meio do Oficio
nº 1306/18/DA/GAB/SEMUR, datado de 04/05/2018, constante às fls 335
dos autos, referente as  orientações para Terceirização e Parcerias
para  a  Execução  do  Trabalho  Social, para  ser  inserido  apenas  nos
próximos editais.

O grande objetivo da exigência da qualificação técnica no
instrumento convocatório deste Pregão é buscar no mercado uma empresa
que  possua  experiência  compatível  com  o  objeto  e  demonstre  ter
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capacidade administrativa-operacional suficientemente para garantir a
execução dos serviços advindos da futura contratação, de forma que a
Administração possa ter segurança na contratação em curso. 

Quanto à exigência de qualificação técnica em processo
licitatório na Administração Pública, o Tribunal de Contas da União -
TCU, por meio da Súmula nº 263/11, se posicionou da se forma:

 “SÚMULA Nº 263/2011 Para a comprovação da capacidade
técnico-operacional  das  licitantes,  e  desde  que
limitada,  simultaneamente,  às  parcelas  de  maior
relevância  e  valor  significativo  do  objeto  a  ser
contratado,  é  legal  a  exigência  de  comprovação  da
execução  de  quantitativos  mínimos  em  obras  ou
serviços  com  características  semelhantes,  devendo
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado.” 

O  professor  Joel  Niebhur1,  apresenta  o  seguinte
ensinamento que o princípio da competitividade: 

“É no âmbito do princípio da competitividade que operam em
licitação  pública  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade. Ocorre que tais princípios oferecem os
parâmetros  para  decidir  se  determinada  exigência  ou
formalidade  é  compatível  ou  não  com  o  princípio  da
competitividade. Sobretudo, deve-se atentar ao bom senso,
bem como à proporção entre as exigências a serem realizadas
e o objeto licitado, especialmente no momento de se definir
as exigências para a habilitação.” 

Ademais,  a  Administração  deve  contratar  serviços  e
adquirir  bens  de  forma  que  os  seus  editais  de  licitação  tenham
condições de buscar no mercado aquelas empresas que demonstram possuir
capacidade para atender às regras e especificações mínimas requeridas
no instrumento convocatório, a fim de resguardar o interesse público. 

4 – DA CONCLUSÃO

Diante do acima exposto, com base nas razões de fato e
de  direito  acima  desenvolvidas,  DECIDO  POR  CONHECER  DA  PRESENTE
IMPUGNAÇÃO,  por  preencher  os  requisitos  para  no  mérito,  NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Informamos ainda, que a data da realização do certame
licitatório permanece inalterada, ou seja, será realizada no dia
15  de  agosto  de  2018,  às  09hs:30Min.  horas  (horário  de
Brasília), nas mesmas formas definidas no Edital. 

Porto Velho, 14 de agosto de 2018. 

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira - SML
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