PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 040 - 7066/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2019 - REPUBLICAÇÃO

A matéria em apreço trata de IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa LUCIANO DA
SILVA NUNES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº.
00.490.515/0001-17, com sede na Avenida Piauí, 1008 Parque Piauí, Timon - MA.
1. DAS PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE
A impugnante enviou sua peça no dia 20 de maio de 2019 às 15:32, dentro do prazo
legal estabelecido pelo art. 41, § 2º da Lei 8.666/93, portanto atendendo aos requisitos de
tempestividade e legitimidade.
Os argumentos trazidos pelos recorrentes passam a ser analisados em completa
consonância com a legislação pertinente.
2. RESUMO DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO E ANÁLISE.
Em suma, a empresa LUCIANO DA SILVA NUNES - ME, alega que;

“Que seguindo os preceitos é ilegal a exigência de documentos
não previstos no art. 27 a 31 da Lei 8.666/93, FICA CLARO QUE
A exigência de Guia de Recolhimento do FGTS onde conste o (s)
nome (s) do (s) profissional (ais), FERE OS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS E ACORDÃOS QUE REGULAMENTAM AS
LICITAÇÕES.”
ANÁLISE
Primeiramente covém ressaltar que a indicação de responsável técnico é condição sine

qua non para o registro e inscrição da empresa no Conselho de Nutrição.
O edital está amparado pela legislação vigente e entendimento já solidificado do TCU,
como faz prova o acórdão 1842/2013. Não há exigência no instrumento convocatório de
comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa licitante, pois impõe
um ônus desnecessário aos concorrentes, na medida em que são obrigados a contratar, ou a
manter em seu quadro, profissionais apenas para participar da licitação.
O vínculo do profissional qualificado não precisa, portanto, ser necessariamente
trabalhista ou societário. É suficiente a existência de um contrato de prestação de serviços,
regido pela legislação civil comum”.
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Tal possibilidade encontra-se na alínea “b” da Qualificação-Técnica do Edital.


No caso de o profissional técnico não fazer parte do quadro permanente, será aceito,
desde que ele comprove vínculo com o licitante, por meio de um dos seguintes
documentos:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Ficha ou Livro
de Registros de Empregados (FRE) que demonstrem a
identificação do profissional e Guia de Recolhimento do FGTS
onde conste o (s) nome (s) do (s) profissional (ais).
b) Contrato de Prestação de Serviço celebrado de acordo com a
legislação civil comum. (Acórdão 1842/2013-Plenário, TC
011.556/2012-9, relatora Ministra Ana Arraes, 17.7.2013.)

Além da apresentação do Contrato de Prestação de Serviço celebrado de acordo com
a legislação civil comum, o instrumento convocatório ainda permite a apresentação de:




Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); ou ainda
Ficha ou Livro de Registros de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do
profissional; ou ainda
Guia de Recolhimento do FGTS onde conste o (s) nome (s) do (s) profissional (ais).

Logo não há o que se discorrer em restrição de competividade, pois as documentações de
que trata as alíneas “a” e “b”, NÃO SÃO CUMULATIVAS.

“Licitação sem garantias para micro e pequenas empresas em
relação a COTAS EXCLUSIVAS
Que seja concebido o tratamento diferenciado para micro e
pequenas empresas, criando lotes reservados ou exclusivos,
obedecendo os 25% exigidos na Lei Complementar 123/2006,
importante lembrar que a capacidade técnica é muito grande, e a
criação dos lotes reservados ou exclusivos a, além de obedecer a
Lei

Complementar

123/2006,

favorece

o

comércio

e

fortalecimento das ME/EPP.”
ANÁLISE
Itens exclusivos para ME/EPP, até R$ 80 mil – art. 48, I, LC nº 123/2006.
No caso da licitação não ultrapassar R$ 80 mil ou ainda, itens ou lotes da licitação
que não ultrapassem esse valor, deverão ter a participação restrita às ME/EPP, o que não se
encaixa ao caso presente.
Cota Reservada – art. 48, III, LC nº 123/2006.
A Cota Reservada só é aplicável para compras (aquisição de bens), não aplicando-se
em serviços e obras. O objeto da licitação é:
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Contratação de empresa especializada em serviços de Fornecimento de Nutrição e
Alimentação com dietas normais e especiais para suprir as demandas dos pacientes internados,
acompanhantes e servidores que trabalham em tempo integral (12hs) nas Unidades de
Urgência e Emergência e hospitais.
Logo, não há o que se discorrer sobre Cota Reservada cota de até 25% do objeto para
ME/EPP pois a licitação é para prestação de serviços, e não para aquisição de bens.
3. DECISÃO:
NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO:
Da Impugnação interposta pela LUCIANO DA SILVA NUNES - ME, e por todas as razões
supra delineadas, resta-nos declará-lo IMPROVIDO, mantendo o edital em todos seus termos.

São Luis (MA), 21 de maio de 2019.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro
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