PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 100-12304/2020 - IPAM
Impugnante: JR ALMEIDA NETO E CIA LTDA.
Assunto: Impugnação ao Edital de Pregão nº 104/2020.

DECISÃO
Chega ao nosso conhecimento, impugnação apresentada pela empresa JR
ALMEIDA NETO E CIA LTDA, demonstrando sua discordância com determinados pontos do
edital de Pregão nº 104/2020, cujo objeto consiste na contratação, através de Registro de

Preço, de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio, controle,
conservação, manuseio, coleta seletiva, dragagem e desinfecção de fossas sépticas com
transporte e destinação final dos resíduos gerados nas instalações do Instituto de
Previdência e Assistência do Município – IPAM, com fornecimento de mão de obra, e
todos os materiais de consumo, utensílios e equipamentos necessários e adequados à
execução dos serviços, conforme especificações, condições e quantidades estabelecidas
neste Termo de Referência.
A inconformidade da requerente reside, essencialmente, em relação ao
seguinte, conforme peça impugnatória:
1 – AGLUTINAÇÃO “INDEVIDA” DE ATIVIDADES NO OBJETO DO
PREGÃO;
A licitação ocorrerá no dia 02/07/2020, às 14h:30min, e a impugnação foi
protocolada em 22/06/2020.
É o relato necessário. Passo a decidir.
A impugnação apresentada é tempestiva, eis que protocolizada dois dias
úteis anteriores a data da sessão de licitação.
No mérito, entende-se não assistir razão à impugnante em relação ao item
que contesta, eis que, ao contrário do que defende, os termos do edital (todos, sem exceção) foram
pautados no limite da legalidade e de acordo com o que tem julgado as Cortes de Contas e o
Judiciário.
Os princípios estabelecidos no art. 37, caput, da Constituição Federal de
1988 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) foram devidamente
respeitados, assim como o da ampla competitividade, isonomia e seleção da proposta mais
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vantajosa, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. E isso fica muito bem explicado no Termo de
Referência. Vejamos então.
Em

relação

ao

questionamento

seguinte,

A

AGLUTINAÇÃO

DE

ATIVIDADES QUE FORMAM O OBJETO DO PREGÃO, temos a dizer o seguinte:
As justificativas para estarem previstas no edital, e servirem como base para
a seleção da empresa que se relacionará com a Administração, especialmente para aferir a
qualificação técnica, ponto fundamental para definição da qualidade dos serviços que serão
dispensados, encontram, sim, supedâneo na Lei e na Jurisprudência.
A Execução de serviços de limpeza, asseio, controle, conservação,

manuseio, coleta seletiva, dragagem e desinfecção de fossas sépticas com transporte e
destinação final dos resíduos, é de suma importância, diante da necessidade dos serviços
continuados desenvolvidos no IPAM. O referido órgão recebe diariamente em suas instalações, um
significativo número de servidores, fornecedores, visitantes, etc., os quais circulam nas diversas
dependências da Instituição.
A Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores contemplam esses serviços que,
por sua natureza, são necessários à Instituição, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom
andamento das suas atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência,
que, além de necessários, devem ser executados de forma contínua para que não venha
comprometer os serviços e causar sérios prejuízos para a Administração.
O serviço de higienização consiste na conservação dos ambientes e
desinfecção de superfícies fixas, com o objetivo de promover a remoção de sujidades visíveis; a
remoção, redução ou distribuição de microorganismos patogênicos, visando obter controle de
disseminação de contaminação biológica, química, etc., mediante aplicação de energias química,
mecânica ou térmica, num determinado período de tempo, nas superfícies das diversas áreas
administrativas e hospitalares, no qual podemos incluir também tetos, pisos, paredes/divisórias,
portas, janelas, mobiliários, equipamentos, instalações sanitárias, grades do ar condicionados e/ou
exaustor, frigobar etc.
Dado o grande volume de resíduos gerados nas dependências do referido
órgão, e, pelas características poluidoras dos mesmos, além da CONTRATANTE não ter como
fiscalizar externamente o CONTRATADO quando da coleta e transporte para destinação final com
fins de reciclagem, foram inseridas previsões ambientais legais com objetivo de fiscalizar e proteger
a saúde, o meio ambiente natural e do trabalho visando a eliminação dos riscos que tais resíduos
poluentes possam produzir ao meio ambiente.
Todos os critérios ambientais e de segurança do trabalho adotados são
objetivos, respeitaram os princípios da legalidade e da isonomia entre os licitantes e não restringem
a competição porque decorrem de normas gerais que devem ser seguidas por todas as empresas
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dos setores envolvidos no objeto licitado. Dentre elas a LEI FEDERAL Nº 12.305/2010, RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237/1997, IN Nº 31/2009 – IBAMA, NBR 10004/2004 – ABNT, DECRETO Nº
13.494/1993 DO ESTADO DO MARANHÃO E LEI º 4.730 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006 DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS (MA).
Registramos que os critérios ambientais não foram utilizados como
mecanismo de desempate e respeitaram as Leis 8.666/93, 10520/02 e o Decreto 5.450/05.
O fundamento legal para a inserção destas previsões no artigo 3º, “caput”,
da Lei 8.666/93 e na IN SLTI/MP nº 01 de 19/01/2010, que estabelecem a “promoção do
desenvolvimento nacional sustentável” como um dos objetivos da licitação, concluindo que, na
presente contratação, a exigência de observância das normatizações ambientais e de segurança do
trabalho não tem o propósito de efetuar fiscalização indireta do cumprimento das referidas normas
pelas licitantes, anotado que, como órgão da Administração Pública, o IPAM tem o dever de
observância da estrita legalidade.
O IPAM busca, com observância ao mandamento legal e aos princípios
norteadores dos atos administrativos, a melhor e mais vantajosa contratação para a Administração.
Não há, portanto, restrição ao caráter competitivo, visto que, além dos
preços pesquisados na Portaria nº 28, de 2 de abril de 2014, da Secretária de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, houve, também consulta a três
empresas, instaladas no Maranhão, que desenvolvem as atividades ora licitadas, e que forneceram
propostas, acompanhadas dos documentos de qualificação técnica, necessários à execução de todos
os serviços que compõem o objeto desta licitação. E é bom nesse ponto esclarecer que a competição
deve ser a mais ampla possível. Porém, não pode ser absolutamente livre, por razões jurídicas,
técnicas e econômicas, é óbvio.
Além disso, cumpre explicar que as exigências de qualificação técnica não
são excessivas, mas devidas, haja vista a existência de normas, inclusive, para que fiquem bem
claras no edital, como critério de julgamento de qualificação técnica. O descumprimento, sim, das
disposições legais e normativas podem – e devem – constituir situações de grande desconforto
administrativo, tanto no campo de preservação ambiental, quanto na seara de controle
administrativo, vez que qualificações mínimas para garantir a aptidão e a expertise dos licitantes não
foram observadas pelo Administrador.
O próprio ato normativo prevê que se devem exigir outros documentos,
além daqueles exaustivamente previstos, sempre que houver disposição em outro diploma legal que
regulamente a atividade. Vejamos:

“Art. 30 – A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
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IV – prova de atendimento previsto em lei especial, quando for o
caso.” (grifamos)
Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União - TCU, julgou legal edital
que contemplava exigências de requisitos previstos em lei especial, entendendo que a expressão “lei
especial”, contida no inciso IV do art. 30 da Lei n. 8.666/93, deve ser interpretada no sentido lato,
englobando inclusive regulamentos executivos (Acórdão n. 1.157/2005 TCU - 1ª Câmara).
As exigências, portanto, não são excessivas, mas devidas, haja vista
a existência de normas, inclusive, para que fiquem bem claras no edital, como critério de julgamento
de qualificação técnica. O descumprimento, sim, das disposições legais e normativas podem – e
devem –constituir situações de grande desconforto administrativo, tanto no campo de preservação
ambiental, quanto na seara de controle administrativo, vez que qualificações mínimas para garantir
a aptidão e a expertise dos licitantes não foram observadas pelo Administrador.
O TCU não julga somente possível, mas sim obrigatória a exigência
de requisitos previstos em lei especial, conforme disposto nos Acórdãos n. 247/2009 – TCU/Plenário,
n. 1.908/2009 – TCU/Plenário, n. 2.214/2010 –TCU/2ª Câmara e n. 7.168/2010 – TCU/2ª Câmara.

Acórdão n. 247/2009 – TCU/Plenário
[[Representação. Licitação. Pregão presencial para serviços de
manutenção de viaturas. Não exigência no edital de licença
ambiental, como qualificação técnica dos licitantes. É obrigatória
apresentação da licença de operação concedida pelo Órgão
ambiental do estado onde a licitante esteja localizada e/ou daquele
onde os serviços serão prestados. Determinação para alteração de
edital visando ao atendimento à legislação ambiental]]
[VOTO]
3. No mérito, acompanho integralmente o posicionamento da
Unidade técnica. A Lei de Licitações exige, em seu art. 30, inciso IV,
prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial,
encontrando o licenciamento da empresa Interessada junto ao
Órgão ambiental, para fins de funcionamento e exercício das
atividades requeridas no edital, fundamento também no disposto no
art. 28, inciso V, segunda parte, da referida lei. Há, portanto,
necessidade de se incluir no edital, em razão dos serviços que serão
prestados, exigência que reflita a adequada observação da

4

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

legislação específica (ambiental), cuja comprovação deverá ser
apresentada pelas licitantes para habilitação.
Acórdão n. 1.908/2009 – TCU/Plenário
[Representação. Licitação. Qualificação Técnica. Atendimento a
legislação especial]
[VOTO]
7. Assim, a comprovação de registro no Inea para fins de
qualificação técnica no pregão não é abusiva nem contraria o
disposto na Lei de Licitações, que admite, em seu art. 30, inciso IV,
que seja exigido dos licitantes o atendimento aos requisitos
previstos em lei especial.
8. Além disso, a exigência não configura, no meu entender, restrição
à participação de licitantes sediadas em outros estados, uma vez
que não existe nenhum impedimento ao seu registro junto ao órgão
ambiental do Rio de Janeiro, caso lá pretendam desenvolver suas
atividades.
[ACÓRDÃO]
9.1. conhecer desta representação, haja vista o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, para no mérito julgá-la improcedente;
Acórdão n. 2.214/2010 – TCU/2ª Câmara
[ACÓRDÃO]
1.5. Alertar a ECT - DR/RJ quanto à seguinte impropriedade
constatada:

ausência,

no

edital

do

Pregão

Eletrônico

nº

8000200/2008, de exigência de apresentação de licenciamento
ambiental, em relação a serviços de manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de
cargas, em desacordo com os arts. 28, inciso V, e 30, inciso IV, da
Lei 8.666/1993 e com o Decreto Municipal nº 28.329/2007, Anexo
Único, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, bem como os
regulamentos

expedidos

pelo

Instituto

Estadual

do

Meio

Ambiente/RJ

Acórdão n. 7.168/2010 – TCU/2ª Câmara
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[...]
9.5. alertar os gestores da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO a respeito da necessária
observância dos seguintes dispositivos:
[...]
9.5.3. inc. IV do art. 30 da Lei 8.666/1993 e inc. I do art. 14 da Lei
7.102/1983, no sentido de somente proceder à contratação de
empresas de vigilância armada ostensiva que já contem com a
devida autorização de funcionamento;
Em suma. As exigências têm respaldo legal, tanto na legislação
complementar, que estabelecem as obrigatoriedades ora sob exame, quais sejam, a posse de
atestado sanitário, licença ambiental e comprovação da existência de pessoal treinado e capacitado
em biossegurança, como no Código de Licitações, que dispõe no inciso IV do art. 30, que se exija a
comprovação de que os licitantes atendem aos requisitos técnicos impostos pelos atos normativos
especiais.
O Tribunal de Contas da União, por sua vez, vem reiteradamente
disseminando o entendimento de que o cumprimento à Lei não fere a competitividade, haja vista
que esta se submete àquela, como se vê, no Enunciado de Decisão nº 351/95:

“A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter
competitivo

da

Administração
participação

licitação

não

estabeleça
no

constitui

os

certame

óbice

requisitos

considerados

a

que

mínimos

a

para

necessários

à

garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição da
obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao
atendimento

de

qualquer

outro

interesse

público.

(Fundamentação legal dada pelo art. 3º § 1º, inciso I da Lei
8.666/93).” (grifamos)
Não há, desse modo, qualquer infringência aos princípios da ampla
competitividade e da isonomia, tendo em vista que as exigências estabelecidas no Edital são fruto de
definições normativas, que determinam a comprovação das mencionadas qualificações técnicas para
execução de serviços, como os ora licitados.
Quanto à acusação de suposta aglutinação de atividades no mesmo
objeto, vem com menor sentido ainda. Vejamos.
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A regra, sabe-se, é a subdivisão dos serviços. Contudo, não é o
único caminho, principalmente quando esta não auferir vantagem nenhuma à Administração. A IN
SLTI/MPOG nº 05/2017 (ANEXO III) justifica o raciocínio acerca da não fragmentação do serviço
licitado. Vejamos:
3.8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução:
a) O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser
realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se
verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de
economia de escala, visando propiciar a ampla participação de
licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução
da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades

autônomas.

b) Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é
divisível, levando em consideração o mercado fornecedor, podendo
ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure,
concomitantemente:
b.1)

ser

b.2)

que

técnica
não

e
haverá

economicamente
perda

de

viável;

escala;

e

b.3) que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da
competitividade;
E isso tudo está reunido no presente caso, eis que experiências
anteriores mostraram que a junção de todos os serviços, visando o fechamento do ciclo ora
proposto, com a destinação final dos resíduos sólidos e as demais atividades, é extremamente
vantajosa para a Administração. O custo do transporte e da destinação final dos resíduos sólidos fica
diluído nas despesas administrativas, não perfazendo um sobrevalor para limpeza e conservação e
outras atividades.
A Lei, assim como a Jurisprudência, frisa, também, que a divisão dos
serviços não deve ser aplicada sempre. Há casos (como este) em que não dividir será mais benéfico
à Administração. Vejamos:

Lei nº 8.666/93
Art. 23 – omissis
(...)
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"§ 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". (grifamos)
TCU - Súmula 247 - "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".
A divisão do objeto só seria benéfica para ampliar a disputa se não
prejudicasse o conjunto ou complexo da contratação, ou, ainda, malograsse a economia de escala.
Este é o caso. A divisão seria economicamente negativa à Administração.
Assim, o melhor entendimento é de que a licitante que executa os
serviços de asseio, conservação, controle, manuseio e coleta seletiva poderia oferecer preço mais
atrativo para o transporte e destinação final dos resíduos, pelo fato de já estar instalada nos
diversos locais da prestação de serviço, já que assim o fará de qualquer maneira.
O TCU já se posicionou, em momento anterior, acerca de situação
semelhante:

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação
parcelada

adotado

nesse

parecer

utilizou

uma

excessiva

pulverização dos serviços. Para cada um de cinco prédios, previramse vários contratos (ar condicionado, instalações elétricas e
eletrônicas, instalações hidrossanitárias, civil). Esta exagerada
divisão de objeto pode maximizar a influência de fatores
que contribuem para tornar mais dispendiosa a contratação
(...)

embora

as

estimativas

numéricas

não

mostrem
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consistência, não há nos autos nenhuma evidência no
sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso
para a Administração. Ao contrário, os indícios são coincidentes
em considerar a licitação global mais econômica" (Fonte: TCU.
Acórdão nº 3140/2006 do TCU).
Diz mais. Que a

vantajosidade do parcelamento deve ser

demonstrada consistentemente de forma contrária. A divisão, in casu, seria mais dispendiosa à
Administração.
Conclui-se, então, que há, no presente caso, uma definição do
objeto a ser licitado, levando em consideração as necessidades da Administração, em toda sua
amplitude, os princípios do Direito Administrativo e a legislação, sobretudo, em relação à
qualificação jurídica, econômica e técnica necessária à execução do serviço. Tudo ocorre dentro da
Lei.
Não há, portanto, restrição ao caráter competitivo, nem infringência
ao princípio da isonomia o fato de que a impugnante desenvolve apenas uma das atividades
constantes no objeto da licitação, visto que, houve consulta a três empresas, instaladas no
Maranhão, que desenvolvem as atividades ora licitadas, e que forneceram propostas, com todos os
custos necessários à execução de todos os serviços que compõem o objeto desta licitação. E é bom
nesse ponto esclarecer que a competição deve ser a mais ampla possível. Porém, não pode ser
absolutamente livre, por razões jurídicas, técnicas e econômicas, é óbvio.
A legalidade é, portanto, fundamento basilar para execução do
presente ato administrativo, sendo que o legislador, ao enunciar os princípios informadores da
Administração Pública, direta e indireta, através da Constituição Federal, em seu art. 37 1,
determinou incisivamente que os agentes públicos devem pautar sua conduta administrativa
obedecendo aos princípios ali estabelecidos (legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência), atribuindo destaque ao da legalidade, que limita a atuação do
administrador às determinações legais (reserva legal). A norma é, de tal modo, o verdadeiro centro
do universo administrativo; não o administrador.
Diante de tudo acima exposto, decide-se pelo indeferimento
dos pedidos constantes na presente impugnação, eis que não foi detectada nenhuma
1

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
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irregularidade para suspensão, revogação ou anulação do processo licitatório, como
pretende a IMPUGNANTE.
São Luís (MA), 30 de junho de 2020.

MICHELLE SANNY PEREIRA SILVA FARIAS
PREGOEIRA
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