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ILUSTRÍSSIMA SENHORA AUTORIDADE SUPERIOR DO CENTRO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO - PRODERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 3/2013 

Processo Administrativo nº E-12/078/810/2013 

 

 

 

G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 07.094.346/0001-45, com sede no 

SHIN, CA 05, Bloco F, Loja 09 SE, Edifício San Raphael, Lago Norte, Brasília-DF, 

CEP 71.503-505, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com 

fulcro no art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993; e no subitem 1.6 do Edital, 

oferecer IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão em epígrafe, pelas razões de 

direito adiante expostas. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993; e do 

subitem 1.6 do Edital, a impugnação ao instrumento convocatório do Pregão 

Eletrônico n° 3/2013 – PRODERJ deve ser oferecida em até 2 (dois) dias úteis 

da abertura da sessão pública do certame na internet no sítio 

http:\\www.compras.rj.gov.br, no dia 13/6/2013.  

 

Sendo assim, esta Impugnação merece conhecimento, 

porquanto tempestivamente oferecida até as 18 horas do dia 11/4/2013, seu 

termo final. 
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II - RAZÕES PARA ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

A Impugnante pleiteia participação no Pregão Eletrônico em 

epígrafe, promovido pelo PRODERJ, cujo objeto está estampado em seu 

subitem 2.1, in litteris:  

“2.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico é a prestação de 

serviços especializados para a continuidade da gestão e do 

acompanhamento da operação do Complexo da Cidade da Polícia, 

conforme o Termo de Referência – TR (Anexo I), contemplando as 

seguintes ações:  

2.1.1 - Planejar, executar e controlar a transferência das 

operações das Delegacias Especializadas e das áreas 

administrativas;  

2.1.2 - Prover a Governança do Projeto de Implantação;  

2.1.3 - Aplicar os protocolos de operação; e  

2.1.4 - Monitorar os indicadores de desempenho."  

 

Conforme será demonstrado adiante, há uma exigência que 

merece ser impugnada. 

 

II.I Da vedação de exigência incompatível com o objeto licitado 

 

O vício de que padece o vergastado Edital diz respeito à 

exigência excessivamente restritiva contida no subitem 12.5.1.c do edital, 

in verbis: 

 

“c) Comprovação de Aptidão compatível com o objeto da licitação, 

através da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprove ter o licitante 

prestado ou estar prestando serviços na elaboração de Modelos 

Operacionais e/ou Modelos de Contratação de Gestão de Serviços 

Gerais, com definição de acordos por níveis de serviço (ANS), e que 

contemple ao menos 03 (três) dentre os seguintes serviços:  

c.1) Serviços de Manutenção Predial Civil;  

c.2) Serviços de Manutenção Hidráulica;  

c.3) Serviços de Manutenção Elétrica;  

c.4) Serviços de Manutenção Eletromecânica;  

c.5) Serviços de Ar Condicionado;  

c.6) Serviços de Gestão de Utilities (energia, água e esgoto);  

c.7) Serviços de Combate a Incêndio;  

c.8) Serviços de Protocolo, Correio e Mensageria;  

c.9) Serviços de Segurança, Vigilância, Recepção, Portaria e 

Sinalização de Ambientes;  
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c.10) Serviços de Paisagismo e Jardinagem;  

c.11) Serviços de Limpeza Interna e Externa de Controle 

Integrado de Praga;  

c.12) Serviços de Gestão de Resíduos;  

c.13) Serviços de Gestão de Estacionamentos e Controle de 

Tráfego; 

c.14) Serviços de Atendimento aos Usuários Internos e 

Comunicação Social.” (grifou-se) 

 

Ora, a exigência de se reclamar do licitante atestado técnico 

que comprove sua experiência na prestação de serviços na elaboração 

de Modelos Operacionais e/ou de Contratação de Gestão de Serviços 

Gerais, os quais contemplem ao menos 3 (três) dos serviços 

especificados acima, não se afigura compatível com as características do 

objeto licitado, em afronta ao disposto no art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 

aplicada subsidiariamente à modalidade pregão1, que limita as exigências 

quanto à qualificação técnica à “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.” 

Releve-se que a Lei Maior, em seu art. 37, inciso XXI, assim 

disciplina a restrição à competição por meio de exigência de qualificação técnica 

indispensável à execução do contrato, verbis: 

 

“Art. 37 (...) 

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;” 

(grifou-se) 

 

                                                
1 Lei nº 10.520/2002: “Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, 
as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.” 
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A matéria envolve o cotejo de dois preceitos inerentes às 

licitações públicas, ambos com sede constitucional: a comprovação da 

habilitação para contratar com a Administração e o princípio da 

competitividade. 

A Administração tem o dever de se proteger de interessados 

não capacitados a prestar o serviço ou realizar a obra objeto da licitação. Por 

isso, a Lei de Licitações e Contratos prevê a fase de habilitação, na qual os 

interessados devem comprovar os requisitos exigidos no edital. Nela, a 

Administração deve impedir a participação daqueles sem condições de cumprir 

o objeto. 

Por outro lado, a igualdade de condições nas licitações é 

princípio de estatura constitucional, estampado no art. 37, inciso XXI, da Lei 

Fundamental. Deste princípio geral decorre o da competitividade, previsto no 

mesmo dispositivo constitucional, o qual só admite restrição com a finalidade 

de se garantir o cumprimento das obrigações, e no art. 3.º, § 1.º, inciso I2, da 

Lei n.º 8.666/93. Por isso, a competição não poderá ser restringida, sob pena 

de nulidade de todo o procedimento licitatório. 

Portanto, as exigências previstas na fase de habilitação não 

podem ser tais a ponto de impedir a participação daqueles que teoricamente 

estariam aptos a prestar o serviço ou executar a obra. No dizer de Marçal 

Justen Filho3, “o disposto [no art. 3.º, § 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93] não 

significa, porém, vedação a cláusulas restritivas da participação. Não impede a 

previsão de exigências rigorosas nem impossibilita exigências que apenas 

possam ser cumpridas por específicas pessoas. Veda-se cláusula desnecessária 

ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais 

vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares. Se a restrição for necessária 

para atender ao interesse público, nenhuma irregularidade existirá em sua 

previsão. Terão de ser analisados conjugadamente a cláusula restritiva e o 

objeto da licitação. A invalidade não reside na restrição em si mesma, mas na 

incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação.” 

No caso vertente, a exigência de que a licitante apresente 

experiência na elaboração de Modelos Operacionais e/ou de Contratação 

de Gestão de Serviços Gerais, os quais contemplem ao menos 3 (três) 

dos serviços gerais especificados no subitem 12.5.1.c do Edital, 

contraria esse entendimento, por impor às interessadas condição que extrapola 

                                                
2
 “§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 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;” (grifou-se) 
 
3
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São 

Paulo: Dialética, 2008, 9.ª edição, pg. 77 
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os critérios razoáveis de seleção, invadindo e ferindo a competitividade do 

certame. Isso porque a elaboração de Modelos Operacionais envolvem a 

definição de procedimentos a serem observados em serviços de qualquer 

natureza, não necessariamente nos serviços gerais relacionados no subitem 

12.5.1.c. Assim, exigir atestado técnico que comprove especificamente 

experiência em modelagem de procedimentos a serem adotados em 

serviços gerais restringe a competição, porquanto não se compatibiliza com 

as características do objeto licitado, que, repise-se, é bem amplo e não se 

restringe à modelagem de procedimentos a serem observados em serviços 

gerais. Por oportuno, uma vez mais, confira-se que o objeto do certame 

contempla as seguintes ações: 

“2.1.1 - Planejar, executar e controlar a transferência das 

operações das Delegacias Especializadas e das áreas 

administrativas;  

2.1.2 - Prover a Governança do Projeto de Implantação;  

2.1.3 - Aplicar os protocolos de operação; e  

2.1.4 - Monitorar os indicadores de desempenho."  

 

Não bastasse o entendimento cristalino que se extrai da 

interpretação literal do art. 30, inciso II, da norma geral de licitações e 

contratos, e do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, percebe-se que a 

matéria também foi pacificada pelo Tribunal de Contas da União em mais de 

uma oportunidade. Confiram-se os seguintes precedentes julgados pelo 

Plenário daquela Corte de Contas Federal: 

 

Acórdão n.º 410/2006, in Ata n.º 12: 

 

“9.3.3.2. a exigir atestado de capacidade técnica que indique 

capacidade técnica igual ou superior à necessária para a 

prestação dos serviços ao invés da exigência de 

comprovação de capacidade de execução de objeto 

pertinente e compatível, conforme disposto no art. 30, II, da Lei 

nº 8.666/93;” (grifou-se) 

 

 

Acórdão n.º 1.405/2004, in Ata n.º 32: 

 

“9.2.1. abstenha-se, em editais de futuras licitações, de elaborar 

itens que permitam mais de uma interpretação, apresentando 

texto claro e objetivo, especialmente no tocante às exigências de 

qualificação técnica, e evitando qualquer exigência 

desarrazoada, em atenção ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e art. 30, inciso II e § 5º, da Lei nº 

8.666/93;” (grifou-se) 
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Portanto, impõe-se fundamental a correção do Edital no que 

tange à exigência incompatível de experiência na elaboração de Modelos 

Operacionais e/ou de Contratação de Gestão de Serviços Gerais, os 

quais contemplem ao menos 3 (três) dos serviços gerais especificados 

no subitem 12.5.1.c do Edital, a fim de resguardar o direito das pretensas 

licitantes de participarem do certame. 

 

III– PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto, requer a V. Sa.: 

 

a) que acolha a presente impugnação, decidindo excluir a 

parte final do subitem 12.5.1.c, que exige indevida e 

restritivamente comprovação de experiência específica em 

elaboração de Modelos Operacionais e/ou de Contratação 

de Gestão de Serviços Gerais, que contemplem ao menos 3 

(três) dos serviços ali enumerados, nos termos do subitem 

1.6.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2013 - PRODERJ; 

e 

 

b) que publique novo edital escoimado dos vícios 

apontados, para atendimento do interesse público, que 

contemple a ampla participação dos interessados, em 

observância ao disposto no art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e no art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

  

Termos em que pede deferimento. 

 

 

Brasília, 11 de junho de 2013. 

 

 

 


