AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO
DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA – SEBRAE/PB.

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pessoa Jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.584.647/0001-04, com sede na Avenida das
Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 17º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP:
04578-910, neste ato, representado por seu sócio presidente, Nelson Wilians Fratoni
Rodrigues, OAB/SP 128.341, vem apresentar
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
com base no disposto no art. 13, §2º da Resolução C.N.D 138/2006 e art. 41, da Lei
8.666/93, nos termos que seguem.
I – DA TEMPESTIVIDADE
Dispõe o artigo 41 da lei 8.666/93:
“§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da
faculdade prevista no § 1o do art. 113.
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§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite,
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)”

Corroborando com o artigo acima, prevê o artigo13, § 2º da Resolução CND 138/2006:
“§ 2º O ato convocatório poderá ser impugnado, no todo ou em

parte, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o
recebimento

das

propostas.

Não

impugnado

o

ato

convocatório, preclui toda a matéria nele constante..”

Considerando que a abertura do certame está prevista para 09/06/2016, o prazo para
licitante apresentar impugnação vencer-se-á no dia 07/06/2016. Portanto, a presente
impugnação é tempestiva.

II – DOS FATOS E DO DIREITO
O SEBRAE-PB publicou edital de licitação Concorrência para contratação de
sociedade(s) de advogados 001/2016, cujo objeto é a prestação de serviços
advocatícios de natureza contenciosa e/ou consultiva no âmbito do direito cível e/ou
trabalhista para a esfera judicial e direito trabalhista e/ou direito administrativo na
esfera extrajudicial, consoante o detalhamento do Anexo I (Termo de Referência).
Ocorre que ao analisar o edital publicado, constatam-se equívocos na elaboração das
regras do processo licitatório em questão. Questões estas que a ora impugnante
passa a expor.
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A – DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO ITEM 7.5.2 do edital
Inicialmente, oportuno transcrever a exigência do item 7.5.2.do edital, vejamos:
“7.5.2.

Deverá

ser

apresentada

Certidão

negativa

de

condenação em processo disciplinar, expedida pela respectiva
Seccional da OAB, para todos os sócios e responsáveis
técnicos indicados para prestação de serviço..”
Os atos da administração pública devem ser pautados pelos princípios estampados no
artigo 37, da Carta magna, quais sejam: a legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

O princípio da legalidade determina que todas as condutas da administração pública
seja ela direta ou indireta deverão ser pautadas pela legislação, e o silêncio da lei
representa uma proibição. Nas palavras do ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira
de Mello: “o princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode
fazer senão o que a lei determina” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 29ª
edição).
O artigo 27, da Lei 8.666/93, nomeada como Lei de Licitações, dispõe para fins de
habilitação, exigir-se-á, exclusivamente, documentação relativa à habilitação jurídica,
qualificação

técnica,

qualificação

econômico-financeira,

regularidade

fiscal

e

trabalhista e cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição federal.
Já os artigos 28 a 31 da referida lei apresentam rol taxativo (previsão legal numerus
clausus) de toda a documentação que pode ser exigida para fins de comprovação da
habilitação jurídica (art. 28), qualificação técnica (art. 30), qualificação econômicofinanceira (art. 31) e regularidade fiscal e trabalhista (art. 29).
Dessa maneira, cumpre ressaltar que a Lei 8.666/93 indica rol taxativo dos
documentos que podem ser exigidos para fins de habilitação, sendo vedado à
Administração Pública inovar ou exigir documentação diversa da prevista na Lei, em
razão da manutenção do princípio legalidade.
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Assim sendo, qualquer documento que não esteja listado nos artigos 28 a 31 da Lei de
Licitações, não deve ser exigido para fins de habilitação em licitação.

O Tribunal de Contas da União também compartilha deste mesmo entendimento,
conforme se percebe dos diversos Acórdãos abaixo colacionados:
Acórdão TCU nº 543/2011 – Plenário:

“65. Nos termos do art. 27 da Lei 8.666, de 1993, para habilitação nas
licitações

exigir-se-á

dos

interessados,

exclusivamente,

documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal especificadas
nos arts. 28 a 31 da referida lei.
66. Assim, para habilitação de interessado em participar de licitação,
só poderá ser exigida a documentação exaustivamente enumerada
nos citados dispositivos da Lei de Licitações e Contratos.
67. Nesse sentido vale transcrever a lição do Professor Marçal
Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 14° Edição, Editoro dialética, 2010, fl. 401): ‘O elenco
dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como
mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração,
em cada licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos
itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá
exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos.’
68. Além dessa previsão legal, a Constituição Federal de 1988 no art.
37, inciso XXI, permite apenas exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
69. Logo, em sede de licitação, as exigências de qualificação deverão
ser as mínimas necessárias para o cumprimento das obrigações a
serem acordadas, contemplando a competitividade e igualdade de
condições entre os interessados.
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70. Adjacente a esse sentido, o entendimento desta Corte de Contas
(Acórdão 808/2009 -Plenário) é que as exigências da fase de
habilitação devem guardar proporcionalidade com o objeto licitado,
não podendo exceder os limites necessários à comprovação da
capacidade do licitante a prestar ou fornecer, de forma efetiva, o
serviço desejado.
71. Desse modo, mesmo que exista certa discricionariedade para a
Administração, ela está limitada aos requisitos elencados na lei, além
de se pautar na objetividade e razoabilidade, necessitando sempre de
justificada fundamentada em aspectos técnicos ou científicos, sendo
essa justificativa passível de controle.
72. Ademais, a Administração não pode esquecer-se de observar a
regra constitucional a qual determina que as exigências devam ser as
mínimas possíveis, ou seja, não pode a Administração ir além do
mínimo necessário.”
- TCU - Acórdão nº 523/97
“(...) a Administração Pública, para fins de habilitação, deve se
ater ao rol dos documentos constantes dos artigos 28 e 31, não
sendo lícito exigir outro documento ali não elencado”
- Acórdão TCU nº 1203/2011 Plenário
“Abstenha-se de incluir, nos editais de licitação ou credenciamento,
exigências de participação ou habilitação técnica comprometedoras,
restritivas ou frustrantes do caráter competitivo do certame, que
estabeleçam preferências ou distinções em relação aos interessados
e/ou contrárias aos princípios da isonomia, da legalidade, da
competitividade,

da

proporcionalidade

e

da

razoabilidade,

contrariando as disposições dos arts. 3º, §1º, inc. I, e 30, §1º, da Lei
8.666/1993.”
- ACÓRDÃO TCU Nº 2864/2008 Plenário
“Não inclua nos editais de licitação exigências não previstas em lei ou
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irrelevantes para a verificação da qualificação técnica das licitantes
em obediência ao art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/1993.” ao exigir

Certidão Negativa de condenação em processo disciplinar
expedido pela OAB
Desta feita, o dispositivo editalício ora impugnado ao exigir Certidão Negativa de
condenação em processo disciplinar expedido pela OAB, para a qualificação técnica
do concorrente, macula o princípio da legalidade e o disposto nos artigos 27 e 30 da
lei de licitações, pois o referido documento não está prevista no rol do artigo 30 da lei
8.666/93.

B – DA ILEGALIDADE DO ITEM 7.6.1 (Qualificação Técnica)
O item 7.6.1 do instrumento convocatório dispõe sobre os critérios de pontuação
técnica, pontuando em até 8 pontos o critério de tempo de atuação do mercado e
quantidade de serviço realizados em momentos anteriores em até 5 pontos.
Inicialmente, cabe lembrar o disposto no §1º, do artigo 3º, da lei de licitações:
“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
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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;”

O item em comento ao estipular pontuação para tempo de atuação em mercado e
quantidade de trabalhos elaborados compromete o caráter competitivo do certame,
privilegiando as sociedades constituídas há mais tempo.

Ademais, tais critérios mostram-se desarrazoados, pois o número de trabalhos
realizados e tempo de atuação em mercado não tem o condão de aferir a capacidade
técnica dos licitantes, e por consequência a proposta mais vantajosa, que é um
principio a ser perseguido por toda licitação.

A respeito de tal situação já se pronunciou o Tribunal de Contas da União, rechaçando
tais critérios, conforme os precedentes trazidos à baila:

TCU -Acórdão nº819/2000
8.4.12. pontuação, no quesito "desempenho" (item
8.4 do edital), atribuída à comprovação de tempo de
experiência da licitante na prestação de serviços
técnicos de informática, sendo que o tempo de
existência
de
uma
empresa
não
indica
necessariamente um melhor desempenho na
execução de seus serviços, passando tal exigência a
comprometer e restringir o caráter competitivo da
licitação (art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93);
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TCU-Acórdão nº 2.561
9.3.6. evite incluir, em seus procedimentos
licitatórios, quesito de pontuação que atribua pontos
na avaliação da proposta técnica tão-somente pelo
tempo de existência da licitante no desempenho da
atividade objeto da licitação;
TCU Acórdão nº 1878/2005
9.3.4. abstenham-se de incluir quesito que atribua
pontos na avaliação da proposta técnica pelo
simples tempo de existência do licitante ou do
produto no mercado;
TCU - Acórdão1.094/2004
9.3.8. abstenha-se de incluir quesitos de pontuação
que valorem apenas a quantidade de serviços
realizados em experiências passadas dos licitantes,
sem considerar o desempenho destes ou a
complexidade
dos
serviços
realizados;

Deste modo, a pontuação de tais critérios devem ser retiradas do instrumento
convocatório por representar ofensa ao princípio da isonomia.
I – DA PROPOSTA DE PREÇO.
O orçamento básico para o objeto da licitação é de R$ 51.480, 00 (cinquenta e mil
quatrocentos e oitenta reais) para o primeiro lote (item 12.1.1) e R$ 102.699,13 (cento
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e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e treze centavos) para o segundo lote
(item 12.12).

O item 17.4 do edital dispõe que os pagamentos dos serviços executados serão
pagos por demandas executadas, conforme os preços máximos estipulados na tabela
constante no item 12 do edital.

Porém, os valores a serem pagos pelo licitante é aquém do mínimo estipulado pela
OAB/PB, tomemos, por exemplo, a tabela de preços para os serviços não
contenciosos em direito administrativo apresentada no instrumento convocatório:

Lote

01

Descrição

Unidade

Serviços
não
contenciosos
na Hora técnica
Área
de
Direito
Administrativo
VALOR TOTAL DO LOTE:

Quantidade

Até 264

Valor unitário estimado e
máximo admitido

R$195,00 (cento e noventa e
cinco reais).

R$51.480,00

De acordo com a tabela acima os serviços não contenciosos administrativo
serão remunerados por hora técnica, e o edital prevê 264 horas técnicas ao
ano, sendo que cada hora técnica será remunerada no valor máximo de
R$195,00 (cento e noventa e cinco reais).

Entretanto, a OAB/PB prevê que o mínimo da hora técnica de trabalho será R$
278,00 (duzentos e setenta e oito reais). Multiplicando o número de serviços
não contenciosos de direito administrativo pelo mínimo previsto temos a
quantia de R$ 73.392,00 (setenta e três mil trezentos e noventa e dois reais).
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Este valor em muito extrapola o valor global do contrato que como o edital
determina é de R$ R$51.480,00 (cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta
reais).
Deste modo, merece o item combatido ser revisto de modo que o valor do
contrato seja readequado para que se aproxime mais aos previstos na tabela
OAB/PB, para que nem o SEBRAE-PB e nem o licitante vencedor sejam
prejudicados.

III - DOS PEDIDOS
Considerando todos os argumentos trazidos pelo Impugnante, requer
seja conhecida e provida a presente impugnação, para que seja REPUBLICADO o
edital em comento, adequando-o às questões por ora apontadas, reabrindo-se seus
prazos, de forma a ampliar o número de interessados em participar deste certame.
Caso a Comissão não entenda por bem republicar o edital, o que
utilizamos apenas para exemplificar, requer sejam as cláusulas alteradas no sentido
de adequação legal e ampliação da concorrência; e consequentemente, prorrogação
do prazo para apresentação da documentação e proposta.
Havendo qualquer manifestação em relação ao certame, requer seja informado a esta
interessada por meio do endereço eletrônico licitacoes@nwadv.com.br, ou pelo
telefone: (11) 3330-2299.

Termos em que
Pede deferimento.
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São Paulo/SP, 7 de junho de 2016.

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº 03.584.647/0001-04
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
OAB/SP 128.341
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