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05. - Essa exigência, referente a qualificação técnica das empresas
participantes da licitação, em razão da declaração de um lapso temporal e
de que essa experiência profissional seja demonstrada em um único
atestado, está em conflito com o art. 30, § 5º, da Lei 8666/93 que proíbe
esse tipo de condição, vejamos:

DIRETORIA GERAL
Cartório

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou
quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na
licitação.” (grifei)

Decisão Liminar
DECISÃO LIMINAR DLM - G.ICN - 64/2017
PROCESSO TC/MS: TC/17555/2017
PROTOCOLO: 1836416
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
DENUNCIANTE: ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
TIPO DE PROCESSO: DENÚNCIA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/2017
RELATOR: CONS. IRAN COELHO DAS NEVES

06. – Portanto, levando-se em conta o tipo de serviço e a pouca
complexidade do objeto da contratação, a exigência disposta no item 10.6,
alínea “b”, do edital de licitação, viola a regra legal de que não se deve
exigir um tempo mínimo, tampouco que essa experiência tenha que estar
declarada em um único documento, porque, isso restringiria a
competitividade do certame, sendo que, somente seria possível estabelecer
requisitos técnicos indispensáveis ao cumprimento da obrigação contratual,
conforme jurisprudência do TCU, verbis:

MEDIDA CAUTELAR
VISTOS, etc.
01. – O presente processo (TC/17555/2017) trata de DENÚNCIA (art. 40, da
LC nº 160/12) com pedido de liminar formulado por ZAMPIERI & LUFT
ADVOGADOS ASSOCIADOS SS (CNPJ sob o n.º 22.963.735/0001- 53), em
face da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul – MS, em razão de
supostas irregularidades no decorrer da realização do Pregão Presencial nº
186/2017.
02. – O objeto da licitação é o estabelecido no item “2.1”, do edital que diz
o seguinte:
“2.1 O objeto da presente licitação. é a seleção de proposta mais vantajosa
para a Administração Pública, objetivando a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria e
consultoria jurídica em gestão pública na área de licitações e coordenação,
fiscalização, supervisão e orientação na execução contratual, bem como
emissão de manifestações e pareceres sempre que solicitados, tudo
conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos” (grifei) (fls.
032, dos autos virtuais).
03. – A empresa-denunciante se insurge contra os seguintes requisitos do
edital de licitação: a) exigência de um quantitativo mínimo no atestado de
capacidade técnica; b) não exigência de balanço patrimonial, na fase de
habilitação; c) não previsão no edital de um preço médio; e d) exigência de
vistoria técnica.
04. – A primeira questão da denúncia apresentada diz respeito à
experiência mínima de 05 (cinco) anos na prestação de serviços objeto da
licitação, sendo que, essa exigência deve ser comprovada em um único
atestado ou certidão, conforme disposto no item 10.6, alínea “b”, do edital
de licitação:
“10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá na
apresentação dos seguintes documentos:
(...)
Conselho Deliberativo:
Presidente – Waldir Neves Barbosa

Vice-Presidente – Ronaldo Chadid

Corregedor-Geral – Iran Coelho das Neves
Conselheiros:

José Ricardo Pereira Cabral
Marisa Joaquina Monteiro Serrano (Diretora da Escoex)
Osmar Domingues Jeronymo (Ouvidor)
Jerson Domingos

Auditoria:
Auditora - Patrícia Sarmento dos Santos
Coordenadora da Auditoria
Auditor – Leandro Lobo Ribeiro Pimentel
Subcoordenador da Auditoria
Auditor – Célio Lima de Oliveira

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com objeto desta
licitação, por meio da apresentação de atestado (S) fornecido por pessoa
jurídica de direito público, comprovando que a licitante ou membro de seu
quadro societário já executou (aram) serviços similares ao objeto licitado,
em regime de contratação, cargo ou função pública, pelo prazo mínimo de
05 (cinco) anos, devendo comprovar tal exigência em um único atestado
ou certidão.” (grifei)

“3. Primeiramente, no que diz respeito à exigência, no item relativo à
habilitação jurídica, de comprovação mais de 1 (um) ano de prestação de
serviços na área relativa ao objeto da licitação. (...). A referida exigência
não poderia ter constado do edital da licitação, em razão da vedação do art.
30, § 5º, da Lei nº 8.666/93 (“É vedada a exigência de comprovação de
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época (...), ou
quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na
licitação.”). Ainda que não fosse pela expressa disposição da Lei, não
haveria sentido em se exigir do licitante um tempo mínimo de atividade(...)
É inimaginável que o tempo de atividade, por menor que seja, empreste
ao licitante melhores condições para a execução de atividades dessa
natureza. A jurisprudência
do Tribunal de Contas da União acerca do tema é pacífica e abrange
licitações para contratação de serviços de maior complexidade (Decisões
nºs 123/1999 - Segunda Câmara e 134/2001 - Plenário e Acórdão 124/2002
- Plenário). É vedada, portanto, a exigência de tempo mínimo de atividade,
seja na habilitação jurídica, seja na habilitação técnica.” (TCU, Acórdão nº
473/2004, DOU de 12.05.20004) (grifei)
07. – Portanto, neste tópico, assiste razão ao denunciante, uma vez que, a
exigência de um tempo mínimo de 05 (cinco) anos de experiência do serviço
licitado e, ainda, de que esse período seja demostrado num único
documento é vedado pelo art. 30, § 5º, da Lei nº 8666/93, por causar uma
restrição indevida na competitividade do procedimento licitatório.
08. – A segunda questão da denúncia refere-se a não exigência do balanço
patrimonial, na fase de habilitação, alusiva à qualificação econômico–
financeira dos concorrentes, observo que o edital, no seu item 10.5, e
silente sobre referido documento, vejamos:
“10.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
consistirá na apresentação Certidão negativa de falência ou recuperação
judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o
caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio,
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão
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desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua
apresentação;” (fls. 040) (grifei)
09. - A exigência de comprovação da regularidade econômico-financeira
está prevista no art. 31, da Lei 8.666/93 que estabelece em seus incisos I, II
e III, a documentação necessária, vejamos:
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitarse-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §
1ºdo art.56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do
objeto da contratação.” (grifei)
10. – Portanto, a licitante deveria exigir das empresas licitadas a
documentação pertinente,conforme estabelecido no art. 31, inciso I, da Lei
nº 8666/93, no caso de pregão também existe a previsão da
obrigatoriedade desse documento, no art. 4º, inciso XIII, da Lei 10.520/02,
como forma de se comprovar a regularidade econômico-financeira dos
concorrentes, vale ressaltar que, em determinados casos o balanço
patrimonial pode ser dispensado, conforme previsto no art. 32, § 1º, da
mesma lei, mas somente nos caos de convite, concurso, fornecimento de
bens para pronta entrega e leilão, conforme entendimento do TCU,
vejamos:
“Não é possível dispensar-se a exigência do balanço patrimonial na fase de
habilitação, mesmo em se tratando de serviços em que o pagamento da
fatura é posterior à sua prestação. A Lei de Licitações, ao admitir a dispensa
(art. 32, §1º), no todo ou em parte, dos documentos elencados nos arts. 28
a 31, assim procedeu exclusivamente em relação ao convite, concurso,
leilão e fornecimento para pronta entrega. (TCU, Decisão nº 454/1998,
Plenário, Rel. Min. Humberto Guimarães Souto, DOU de 07.08.1998). Ainda
sobre o mesmo assunto, o TCU reconheceu que é incabível dispensa da
documentação prevista no art. 31, inc. I, da Lei nº 8.666/93 fora das
hipóteses comtempladas no art. 32, § 1º (TCU, Decisão nº 174/2000m,
Pelnário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 07.04.2000) (grifei)
11. – A terceira questão levantada na denúncia diz respeito ao fato de que o
valor orçado para a contratação não está devidamente mensurado no
edital, apresentando apenas, no seu item “14” (fls. 41), as rubricas da
dotação orçamentária, mas não especifica um valor monetário, violando o
art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8666/93, verbis:
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual,
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como
para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o
seguinte:
(...)
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
(...)
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)” (grifei)
12. – A quarta questão apresentada é referente à exigência de atestado de
vistoria técnica a ser fornecido pela Prefeitura Municipal, conforme descrito
no item “10.6, c” e “c.1” (fls. 040), como um documento relativo à
qualificação técnica, que deve ser apresentado na fase de habilitação,
entendo ser dispensável, em razão, da pouca complexidade e da natureza
do objeto a ser licitado que se refere a prestação de serviços advocatícios, o
que torna desnecessário o conhecimento das instalações, equipamentos, as
condições de trabalho locais, portanto, entendo que referida exigência
limita a competitividade, violando o art. 3º, da Lei nº 8666/93.

13. – Outra questão que observo de ofício ao analisar previamente o edital
de licitação, nos termos do art. 113, § 2º, da Lei nº 8666/93, referente a
esta denúncia, diz respeito ao objeto da licitação que é demasiadamente
genérico, não especificando a natureza singular que possa justificar a
contratação de serviços advocatícios pela administração pública.
14. – A contratação de profissionais para executar serviços advocatícios,
pelo poder público, seria justificada apenas nos caso em que ficar
demostrada a singularidade do serviço, não sendo possível nas hipóteses
em que os servidores dos quadros da administração pública possam realizar
o serviço licitado, esse entendimento está em consonância com o do TCU
(Acordão nº 190/2006 e Decisão 494/94).
15. – Destarte, para salvaguardar o interesse público, preservar a
concorrência, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração
pública e a isonomia do certame, nesta fase processual a medida mais
adequada ao caso é decretar a suspensão do certame até a análise do
mérito da denúncia e instalar o devido contraditório, em relação à
denunciada.
DISPOSITIVO.
16. – Destarte, CONCEDO A LIMINAR pleiteada pela empresa-denunciante,
com fulcro no art. 56 e art. 57, inciso I, da Lei 160/2012, com base no que
diz o art. 71, inciso IX, da CF e nas decisões do Supremo Tribunal Federal¹
que reconhecem o poder geral de cautela e os poderes implícitos, nas
atribuições que a Constituição expressamente outorgou aos Tribunais de
Contas, saliento que a decisão poderá ser revista após a apresentação da
defesa da denunciada (art. 148, § 1º, inciso III, do RITC/MS), nas seguintes
condições:
a) determinar que a administração pública municipal adote providências no
sentido de decretar a suspensão do procedimento licitatório do Pregão
Presencial nº 186/2017 a ser realizado pela Prefeitura Municipal de
Chapadão do Sul – MS, em razão de supostas irregularidades no decorrer do
certame;
b) determino que no prazo de 10 (dez) dias corridos a denunciada
encaminhe a documentação referente a suspensão do certame e fixo multa
de 800 (oitocentas) UFERMS, em caso de descumprimento da decisão (art.
44, inciso I e art. 45, inciso I, da LC nº 160/12 e art. 170, do RITC/MS.
17. – INTIME-SE, via cartório que certificará o prazo e o cumprimento da
intimação a denunciada, para que apresente sua defesa, em relação aos
fatos objeto da Denúncia em tela e informe o seguinte: a) a fase em que se
encontra a licitação; b) as empresas que foram habilitadas a participar do
certame; e c) encaminhe os documentos referentes ao Pregão Presencial nº
186/2017, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, com fulcro no art. 113, do
RITC/MS.
18. – COMUNIQUE-SE com a devida urgência a empresa-Denunciante e a
Denunciada e PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial Eletrônico do
TCE/MS.
19. - Cumprida as providências acima e após o retorno do processo em tela,
voltem-mepara ulteriores deliberações, em caráter prioritário (art. 148, §
3º, inciso II, do RITC/MS).
Em, Campo Grande (MS), 11 de agosto de 2017.
Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES.
Relator

