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RECURSOS DE LICITAÇÃO

ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

PEDIDO URGENTE 
DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES 08/04/2020

 

 

Paulo Augusto Machado , brasileiro, solteiro, MEI, inscrito com o CPF n. 052.179.089-69, residente e domiciliado no
município de Canoinhas, bairro Centro, vem muito respeitosamente apresentar impugnação em face das
irregularidades presentes no EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020, do Município de
Canoinhas - SC, pelas razões e fundamentos que passa expor:

1. DOS FATOS

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, publicou o EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC
01/2020, no qual visa “contratação de empresa de transporte de passageiros, para prestação de serviços relativos
ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino num período aproximado de 205 dias letivos no ano de 2020,
cujo contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o
máximo de 60 (sessenta) meses, de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições
estabelecidas neste Edital e seus anexo.”
O certame público tem como data designada para entrega dos envelopes contendo os documentos e a proposta o
dia 8 de abril do corrente ano.

Entretanto, o processo administrativo de Licitação objeto da presente representação está eivado de nulidades e
ilegalidade que passamos a expor:

2. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EM QUANTATIVO DESARRAZOÁVEL

Infere-se do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020, que prevê a exigência de atestado de
capacidade técnica num quantitativo desarrazoável que podem comprometer o caráter competitivo do certame.

Vejamos.

O Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, estabelece que a Administração poderá exigir dos licitantes
documentos de comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira, desde que indispensáveis ao
cumprimento das obrigações a serem eventualmente assumidas.

A Lei 8.666/93 regulamenta o dispositivo acima mencionado, e apresenta o rol de documentos que podem ser
exigidos em licitações.
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A previsão de documentação para qualificação técnica é prevista no artigo 3.° e 30 ambos da Lei 8.666/93.

As exigências de qualificação técnica devem ser feitas de tal forma que não sejam demasiadamente restritivas,
como o caso em teia, visando a obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público.

Vejamos o item 6.2.2.1do Edital:

6.2.2.1 – Pelo menos 01 (um) Atestado de capacidade técnica, expedido por órgão público federal, estadual ou
municipal, ou por empresas públicas ou privadas, em nome da empresa licitante, comprovando que a mesma já
executou, de forma satisfatória, serviços de transporte de alunos ou pessoas, com no mínimo 18 (dezoito) ônibus

Pois bem, a Lei 8.666/93 exige das licitantes que comprovem a aptidão para o desenvolvimento das atividades
objeto da licitação, aptidão esta que deve ser compatível em características, quantidades e prazos com o abjeto da
licitação.

Nesse sentido a Súmula 263 do TCU, assim dispõe:

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.

Ou ainda, a jurisprudência do Tribunal de Contas assim já decidiu nos Acórdãos 1.284/2003-Plenário; 2.088/2004-
Plenário; 2.656/2007-Plenário; 608/2008-Plenário e 2.215/2008-Plenário:

“limite as exigências de atestados de capacidade técnico-operacional aos mínimos que garantam a qualificação
técnica das empresas para a execução do empreendimento, devendo abster-se de estabelecer exigências
excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade dos certames, a exemplo da comprovação de
experiência em percentual superior a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos a executar”

In causu, observa-se do Edital de Licitação e do seu Termo de Referência que a empresa vencedora será
responsável pela operação de 33 (trinta e três) linhas regulares e mais uma linha extra, totalizando, portanto, 34
(trinta e quatro) linhas.

Pois bem, o quantitativo mínimo exigido pela Administração Pública de 18 (dezoito) ônibus ultrapassa o limite
mínimo de 50 % (cinquenta por cento), que corresponderia a 17 (dezessete) ônibus.

Resta demonstrada de forma inequívoca, portanto, a violação ao disposto no art. 3.°, § 1º inciso I da Lei 8.666/93,
posto que a Administração Pública estabeleceu critérios desarrazoáveis com quantitativos que podem comprometer
o caráter competitivo do certame.

Dessa maneira, tendo em vista o estabelecimento de critérios desarrazoáveis com quantitativos que podem
comprometer o caráter competitivo do certame nos termos do § 1º do art. 3º da mesma Lei é que o presente Edital
de Concorrência Pública deve ser anulado.

3. DA LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

Extrai-se do Edital de Concorrência Pública em epígrafe, mais precisamente no item 6.2.2.4, que Administração
Pública impõe a vencedora a instalação de escritório, almoxarifado, pátio e outros itens necessários para a
execução dos serviços, em local com um raio máximo de até 15km da área central de Canoinhas, nos seguintes
termos:

6.2.2.4 – Declaração de que a licitante dispõe ou disporá de escritório, almoxarifado, pátio e outros itens
necessários para a execução dos serviços, em local com um raio máximo de até 15km da área central de
Canoinhas para o atendimento adequado ao contrato, anexo IX

Entretanto, o requisito apresentado pela Administração Pública pode frustrar o caráter competitivo da licitação, em
encontra-se em total desacordo com o disposto no art. 3º, § 1º, I, da Lei n° 8.666/93, que assim dispõe:
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Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 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, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e
no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Tal entendimento extraído de diversos julgados do Tribunal de Contas do Estado:

1. Processo n.: REP-13/00225359 
2. Assunto: Representação (art. 113, §1º, da Lei n. 8.666/93) acerca de supostas irregularidades no edital de
Pregão Presencial n. 32/2013 (Objeto: contratação de seguros destinados à cobertura da frota de veículos,
máquinas e imóveis do poder público municipal) 
3. Interessado: José Ary Barão Responsável: Alceu Mazzioni 
4. Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta 
5. Unidade Técnica: DLC 070 Fls . 8 Processo: REP-15/00046725 - Relatório: DLC - 229/2015 - Reinstrução
Plenária. 
6. Acórdão n.: 0230/2014 [...] 
6.3. Aplicar ao Sr. Alceu Mazzioni - Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, inscrito no CPF n. 646.914.469-15, com
fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar Estadual n. 202, de 15 de dezembro de 2000 c/c o art. 109, II do
Regimento Interno, a multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em face da exigências dos subitens 5.1.1 e
12.2, XIII do Edital n. 32/2013 de que, no primeiro, a Corretora de Seguros esteja situada a uma distância máxima
de 100 km da sede da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta ou comprove possuir corretores conveniados no raio
de 100 km de distância da sede Municipal e, no segundo, de apresentar alvará de localização e funcionamento
referente ao exercício 2013 para comprovar o exigido pelo item 5.1.1, em afronta ao disposto no §6º do art. 30 c/c
arts. 3º, §1º, inciso I, da Lei n. 8.666/93 e 37, inciso XXI, da Constituição Federal (item 2.1 do Relatório 527/2013 da
DLC), fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do Acórdão no Diário Oficial Eletrônico desta
Corte de Contas, para comprovar ao Tribunal o recolhimento da multa ao Tesouro do Estado, sem o que, fica desde
logo autorizado o encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observado o disposto nos arts. 43, II, e 71 da
citada Lei Complementar. [...] (Publicado no DOTC-e nº 1457, de 30/04/14)

Desta forma, ao estabelecer um perímetro mínimo de requisito de 15 (quinze) quilômetros do centro de Canoinhas
para a instalação do escritório, almoxarifado, pátio e outros itens necessários a fim de viabilizar a execução dos
serviços poderá inviabilizar a participação de mais empresas.

Ademais, cabe ressaltar que no ato convocatório não há qualquer justificativa técnica para imposição do requisito
ora impugnado.

Dessa maneira, a previsão viola a limitação contida no art. 3º, § 1º, I, da Lei n° 8.666/93, na medida que impõe a
distância mínima para a instalação do escritório, almoxarifado, pátio e outros itens necessários a fim de viabilizar a
execução dos serviços objeto do Edital e desta forma frustrando o caráter competitivo do certame.

4. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS CONSORCIADAS

Outro questionamento apresentado por este Representante diz respeito a limitação do número de empresas
consorciadas no EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020.

Dispõe o item 4.4 do Edital de Concorrência:

4.4 - Consórcio. Será permitida a participação de consórcio, com formação de no máximo 02 (duas) empresas.

Verifica-se do Edital ora guerreado que, não há qualquer justificativa técnica para limitar a participação de no
máximo 2 (duas) empresas na Concorrência Pública.
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A limitação do número de empresas poderá restringir o caráter competitivo do certamente público prejudicando a
apresentação de uma oferta mais vantajosa.

Nesse sentido extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

“é irregular o requisito de edital que estabeleça número mínimo ou máximo de empresas participantes no consórcio.
Ora, se a lei deixa à discricionariedade administrativa a decisão de permitir a participação no certame de empresas
em consórcio, ao permiti-la, a Administração deverá observar as disposições contidas no art. 33, da Lei 8.666/1993,
não podendo estabelecer condições não previstas expressamente na lei, mormente quando restritivas ao caráter
competitivo da licitação (Acórdãos 1.369/2003, Relator Augusto Sherman, e 1.240/2008, Relator André De
Carvalho, ambos do Plenário).”

Com efeito, a limitação a número máximo de empresas integrantes de consórcio deve ter motivação prévia e
consistente, sob pena de afrontar os arts. 3°, § 1°, inciso I, e 33 da Lei 8.666/93 c/c os arts. 2° e 50 da Lei 9.784/99.

Observa-se de forma clara do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 que não houve
apresentação de qualquer justificativa técnica para limitar o número máximo de empresas participantes no
consórcio.

Desta forma, a limitação a número máximo de empresas integrantes de consórcio, sem qualquer justificativa técnica
contraria o disposto nos arts. 3°, § 1°, inciso I, e 33 da Lei 8.666/93 c/c os arts. 2° e 50 da Lei 9.784/99, e por tal
razão deve a presente Representação ser acolhida.

5 DO FRACIONAMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Observa-se ainda do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 que, a Administração Pública
optou em realizar o processo licitatório sob o tipo de “MENOR PREÇO GLOBAL”, para selecionar a proposta mais
vantajosa para a realização do serviço objeto do certame.
Da atenta ao Edital ora guerreado, verifica-se que os serviços a serem licitados são perfeitamente possíveis serem
fracionados de por meio de lotes, posto que versam sobre a execução do serviço de transportes de alunos com 34
(trinta e quatro) linhas distintas.

A Municipalidade tendo em vista o objeto do certame poderia subdividir em lotes sem que houvesse qualquer
prejuízo aumentando assim a competitividade do certame com a participação de um maior número de empresas
inclusive de micro e pequenas empresas.

Ainda que não a modalidade não seja Registro de Preço, a unificação em um lote único não acarretará em qualquer
prejuízo na execução dos serviços, na medida em que o contrato administrativo a ser firmado com a empresa
vencedora estabelecerá as condições de execução do serviço.

Acerca do tema dispõe o art. 23, § 1º da Lei 8.666/93:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Nesse sentido a Súmula n. 247 do TCU:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação
de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-
se a essa divisibilidade. (Grifou-se)
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Desse modo, sendo o parcelamento uma regra, deverá ser obrigatoriamente comprovada pelo gestor a inviabilidade
da divisão do objeto. No caso em comento, os serviços a serem executados podem ser facilmente subdivididos em
lotes.

Assim sendo, a anulação do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020, tendo em vista o não
parcelamento dos serviços a serem executados, infringindo o disposto no art. 23, § 1º da Lei 8.666/93 bem como da
Súmula 247 do TCU.

6. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Consoante verifica-se dos autos, a grave ofensa aos princípios da moralidade e da economicidade da
Administração Pública bem como a imposição de requisitos irrazoáveis e excessivos que comprometem o caráter
competitivo do certame público encontram-se devidamente comprovado nos autos.

Como observado anteriormente, há nos autos comprovação de imposição de requisitos irrazoáveis e excessivos
que comprometem o caráter competitivo do certame público.

Assim sendo, a sustação procedimento licitatório é medida que se impõe.

7. DO ISOLAMENTO SOCIAL

O isolamento social, em virtude da pandemia causada pelo Covid- é medida fundamental no momento em que o
país e o mundo vive. Até o presente momento não existe informação oficial referente ao posicionamento da
administração pública com relação a metodologia adotada para a realização da sessão pública de licitação. 

A recomendação da OMS e das autoridades sanitárias nacionais é que qualquer tipo de aglomeração seja evitada
ao máximo. Não se espera da administração de Canoinhas outra coisa se não a transferência da sessão pública
para data posterior ou que disponibilize para as empresas participantes e para a comunidade em geral acesso on
line a todas as etapas da licitação, garantindo a transparência de todo processo.

Cabe salientar que o serviço objeto do certame está sendo prestado em caráter emergêncial, com contrato vigente,
garantindo assim que a suspensão da sessão não traga nenhum prejuízo ao erário público. Outro fator que deve ser
considerado é o fato de que devido ao elevado valor do contrato em disputa no certame, representantes de
empresas com sede em cidades COM CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, se farão presentes na sessão
pública, comprometendo a estratégia de saúde pública adotada pela municipalidade.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

Canoinhas, 6 de Abril de 2020.

PAULO MACHADO
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“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” - Roberto Shinyashiki


