PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL- PREGÃO PRESENCIAL 120/2019/CPL

A presente impugnação versa, em síntese, sobre a exigência de técnico
com comprovação de especialização e/ou certificação nacional ou internacional na área
de Parcerias Público-Privadas ou Concessões, para que seja o responsável da equipe
de consultoria a ser contratada através de referido pregão (item 5, “d” do Edital).

Alega que tal exigência conflita com decisões do TCU e de mansa
doutrina majoritária, por não estar no rol do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, revestindo-se,
assim, em cláusula de barreira de participação de licitantes no certame, afrontando,
portanto, o caráter competitivo da licitação em voga.

Por isso, requer a retirada de tal exigência de habilitação prévia, bem
como a suspensão da sessão a ser realizada em 11/07/2019.
Ocorre que, diferentemente co mo alegado pelo impugnante ,
não se vislumbra a suposta ilegalidade editalícia indicada, tampouco
restrição ao caráter competitivo do certa me.

Tal exigência é de competência do po der discri cionário da
Ad ministração em verificar a aptidão dos licitantes em relação ao objeto
do certame, vez que, confor me disposto no item 2 do Termo de
Referência, existe todo o embasa me nto e preocupaç ão com a presente
contratação. Por isso, co m a referida habil itação, apenas está se
verificando a qualificação técnica das proponentes, nos estritos termo s do
artigo 30 da Lei nº 8.666/93, vez que, a mesma pressupõe a co mprovaçã o
de co mpetência da equipe para dese mpenho de atividade , o que pode
perfeitamente ser verificado através de certificados e/ou especializações ,
e m con junto co m o atestado/de claração de capacidade técnica .

Dentro de tal ótica, os docu mentos solicitados no presente
Pregão preenche m todas as exigências feitas pela Lei nº 8.666/93 quanto
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à qualifi cação técnica e, ne m de longe, prejudica m a co mpetitividade , vez
que, inclusive, tal comprovação pode ser demonstrada através de mais de
u m meio, não apenas certificados, co mo dito pelo impugnante e m suas
razões.

As exigências de capacidade técnica têm fundamento constitucional e não
configuram, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo do certame, desde que
fundamentadas tecnicamente, de forma a demonstrar inequivocadamente sua
imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado, como exatamente se
observa no presente certame. Adiciona-se aí que o certificado/especialização exigido
(a) é relevante e proporcional com o objetivo da presente contratação, vez que se
coadunam especificamente às motivações elencadas pelo órgão solicitante no Termo
de Referência em anexo, sem que haja qualquer restrição à competitividade do
certame.

Ademais, percebe-se que a exigência ora impugnada foi prevista
objetivamente no Edital, o que se considera, ainda, adequada, necessária, suficiente e
pertinente ao objeto ora em destaque.

Para ratificar o que ora se demonstra, traz-se decisão recente sobre a
discussão ora travada:

ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÃO.

PREGÃO

ELETRÔNICO.

EXIGÊNCIA

DE

CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA
DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A exigência dos
certificados de qualidade é corolário do poder da Administração de verificar a aptidão
da licitante em relação ao objeto do certame. Assim, a Administração apenas está
verificando a qualificação técnica da impetrante. Nos estritos termos do art. 30 da Lei
n. 8.666/1993, a qualificação técnica pressupõe a comprovação de aptidão para
desempenho de atividade, o que pode perfeitamente ser verificado por meio de
"certificados". 2. Hipótese em que os documentos solicitados no Pregão preenchem
todas as exigências feitas pela Lei n. 8.666/1993 quanto à qualificação técnica e não
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prejudicam a competitividade. 3. O concorrente não pode descumprir determinada
regra de qualificação prevista no edital sob o argumento de poder provar a qualificação
por meios diferentes do exigido no instrumento licitatório. 4. Ademais, o Judiciário não
pode se sobrepor à Administração para promover mudança de critérios previamente
designados em edital, cabendo-lhe apenas aferir se as exigências constantes no edital
estão em conformidade com a legislação pertinente, bem como verificar a lisura do
procedimento licitatório. 5. Sentença mantida. 6. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC:
00193195620094013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES
RIBEIRO, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 04/12/2018)

Por fim, todas a jurisprudências juntadas pela empresa impugnante
dizem respeito a certificação ISO da empresa, caso totalmente diferente do
certame ora impugnado, que exige certificação do Profissional e não da
empresa.

Pelo exposto, conheço e rejeito a impugnação ora manejada, e, por
consequência, nego o pedido de efeito suspensivo requerido. Mantenha-se a data e
horário da sessão.

São Luís (MA), 10 de julho de 2019.

Tiago Trajano Oliveira Dantas
Pregoeiro-CPL/PMSL
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