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DECISÃO

PROCESSO N°: 22.0.000000334-8
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 23/2022
ASSUNTO: Resposta a Impugnação ao Edital
-----------

Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, interposta por FRANCISCO
PAULO DE CASTRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2022, que tem por objeto o
registro de preços dos Itens descritos no ANEXO I – Termo de Referência ao Edital,
visando eventual e futura, aquisição de 11 (onze) Unidades administrativas modulares
adaptadas tipo container da DPE/TO, sendo compostos por 03 (três), 04 (quatro) ou 05
(cinco) módulos adaptados em estruturas metálicas, cada um deles medindo 12,00 metros
de comprimento e 2,78 metros de largura e 3,14 metros de altura, produzidos em estruturas
de pilares e vigas metálicas e fechamento externo em chapas de aço pintadas, conforme
projetos e cadernos de especificações, fabricados de acordo com as normas pertinentes. As
unidades administrativas serão instaladas nos municípios de Ananás, Araguaçu,
Augustinópolis, Colméia, Cristalândia, Goiatins, Itaguatins, Natividade , Novo Acordo,
Taguatinga e Wanderlândia.
-----------

1. QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

1.1 - Cabimento

A partir de um viés constitucional, a qualquer cidadão é garantido o direito de petição aos
órgãos públicos, ex vi do disposto na letra “a” do inciso XXXIV do art. 5º da Carta da
República, assim como no plano legal a Lei 8.666/93, garante a qualquer cidadão o direito
de impugnar um edital de licitação, consoante reza o § 1º, do artigo 41.

Conforme previsão editalícia, item 25, consta previsão de faculdade de impugnação ao
instrumento convocatório restando, pois, presente a hipótese do cabimento.

1.2 – Tempestividade

O instrumento convocatório, subitem 25.1, traz o prazo para impugnar o instrumento
convocatório de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

Tendo em conta que a licitação está marcada para se realizar no dia 27 de junho de 2022, e
que a pretensa impugnação foi encaminhada via e-mail dia 22/06/2022 às 19h:48min, resta
formalmente presente a tempestividade.

-----------



2. SINTESE DAS ALEGAÇÕES

Questiona-se a disposição do subitem 5.2.6 do instrumento convocatório, relativamente à
vedação de participação no certame de empresas reunidas em consórcio, sob o argumento
de ausência de  motivação para tanto, atendo-se tão somente ao valor da licitação.

Alega ilegalidade nas disposições pertinentes à qualificação técnica, ao argumento de que
esta DPE-TO estaria exigindo do licitante a apresentação de anotação de responsabilidade
técnica.

Ainda no que diz respeito à qualificação técnica, também alega falta de motivação
relativamente à exigência de quantitativo mínimo.

 

-----------

3. ANÁLISE

De início, insta registrar que os autos do processo foram encaminhados à Diretoria Jurídica
desta DPE-TO para, com fundamento no artigo 17 do Decreto 10.024/2019 subsidiar
juridicamente esta decisão, conforme transcrições pertinentes abaixo.

-----------

3.1. Quanto à vedação de consórcio

O próprio impugnante colaciona ementário de jurisprudência que vai de encontro à sua
pretensão, ao citar o Acórdão 566/2006 do Plenário do TCU, segundo o qual a exigência de
formação de consórcio é discricionária, de sorte que sua formação é que necessita ser
justificada.

No ponto, a Diretoria Jurídica desta DPE-TO, manifestou-se no seguinte sentido:

----

“O impugnante insurge-se contra o previsto no item 5.2.6 do edital do pregão
eletrônico, o qual veda a participação de empresas em consórcio, senão
vejamos:

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

[...]

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

[...]

5.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em
consórcio;

Acerca do consórcio, trata-se de associação temporária entre empresas, sem
personalidade jurídica própria, para a execução de determinado



empreendimento, o que se infere da redação do artigo 278 da Lei nº 6.404/76.

Malgrado a lei do pregão não disponha expressamente sobre a participação de
empresas em consórcio, o seu artigo 9º aduz que aplicam-se subsidiariamente
as disposições da Lei 8.666/93, a qual prevê:

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de
empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

I - comprovação do compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que
deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente
fixadas no edital;

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31
desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para
efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos
de cada consorciado, e, para efeito de qualificação
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada
consorciado, na proporção de sua respectiva participação,
podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um
acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para licitante individual, inexigível este acréscimo para os
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e
pequenas empresas assim definidas em lei;

IV - impedimento de participação de empresa consorciada,
na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou
isoladamente;

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na
de execução do contrato.

§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira,
observado o disposto no inciso II deste artigo.

§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da
celebração do contrato, a constituição e o registro do
consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I
deste artigo.

Diante disso, amparando-se na doutrina, é possível afirmar que a participação
de empresas em consórcio em licitação na modalidade pregão é matéria à
critério discricionário da Administração Pública:



O ato convocatório admitirá ou não a participação de
empresas em consórcio. Trata-se de escolha discricionária da
Administração Pública, o que evidentemente não significa
autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas. Admitir
ou negar a participação de consórcios é o resultado de um
processo de avaliação da realidade do mercado em face do
objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos inerentes à
atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execução do objeto. [...] (Marçal Justen Filho, 2008, p. 465).

 
Outrossim, o Tribunal de Contas da União enfatiza que “a regra, no
procedimento licitatório, é a participação de empresas individualmente em
disputa umas com as outras, permitindo-se a união de esforços quando
questões de alta complexidade e de relevante vulto impeçam a participação
isolada de empresas com condições de, sozinhas, atenderem todos os
requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em que a participação em
consórcio ampliaria o leque de concorrentes.[...]. Acórdão 1240/2008 Plenário
(Sumário).
 
Destarte, no exercício de sua regular discricionariedade, o órgão licitante optou
por vedar a participação de empresas em consórcio no presente certame. Com
efeito, o objeto foi caracterizado como comum, o que ensejou a utilização da
modalidade pregão. Ademais, em que pese o valor estimado da licitação,
adotou-se o sistema registro de preços, não havendo obrigação de aquisição
imediata, bem como foi procedida à divisão em 3 (três) lotes, privilegiando
razoável competitividade ao permitir que até 3 (três) licitantes eventualmente
forneçam o objeto.

 
Noutro giro, ainda sobre o assunto, no Acórdão nº 929/2017 – Plenário o TCU
decidiu nos seguintes termos:
 

A Administração, em respeito à transparência e à motivação
dos atos administrativos, deve explicitar as razões para a
admissão ou vedação à participação de consórcios de
empresas quando da contratação de objetos de maior vulto e
complexidade.

 
Não obstante, a jurisprudência do TCU defende que, em nome da transparência
administrativa e da motivação dos atos administrativos, sejam explicitadas as
razões para a admissão ou vedação à participação de consórcio de empresas em
caso de contratação de objetos de maior vulto e complexidade.

 
Por conseguinte, nas demais situações, quando se tratar de objeto comum,
como é o caso dos autos, se o gestor permitir a participação de consórcio,
deverá motivar a decisão.

 



Ante o exposto, a impugnação não merece acolhimento neste ponto.”
----

Corroborando o jubiloso parecer acima colacionado, cite-se mais um julgado do colendo
TCU, Acórdão nº 2.831/2012, reforçado a tese supra exarada:

----

“A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que a admissão ou
não de consórcio de empresas em licitações e contratações é competência
discricionária do administrador, devendo esta exercê-la sempre mediante
justificativa fundamentada.

(...)

Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o objeto
apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possíveis
licitantes. Somente nesta hipótese, fica o administrador obrigado a
autorizar a participação de consórcio de empresas no certame, com o
intuito precípuo de ampliar a competitividade e proporcionar a obtenção da
proposta mais vantajosa.” (Grifou-se).

----

Em arremate, vejamos o julgado abaixo do Tribunal de Contas de Minas Gerais:

----

“EDITAL DE LICITAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO
PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS. CRITÉRIOS DE PREFERÊNCIA
E EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE. BENEFÍCIOS AUTOAPLICÁVEIS
INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA.
RECOMENDAÇÃO AO GESTOR. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE
EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO SEM JUSTIFICATIVA.
POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. REGULARIDADE DO EDITAL.
RECOMENDAÇÃO AOS ATUAIS GESTORES. ARQUIVAMENTO1. As
condições especiais para a participação das microempresas e empresas de
pequeno porte em licitações não dependem de previsão editalícia expressa, uma
vez que se encontram fixadas em lei e são autoaplicáveis.2.

A participação de empresas reunidas em consórcio em processos
licitatórios, nos termos do art. 33 da Lei 8.666/93, é excepcional e
específica, a depender do juízo de conveniência e oportunidade da
Administração, não sendo condizente com os objetivos do Pregão, de
aquisição de bens e serviços comuns. Portanto, desnecessária justificativa
para a sua vedação.3. Não configura irregularidade a exigência de



apresentação, pelos licitantes, de Alvará de Localização e Funcionamento na
fase de habilitação. (TCEMG, Nº 969230, Relator CONS. SUBST.
HAMILTON COELHO)” (Grifou-se).

----

Pelo exposto, não se vislumbra razão ao impugnante no ponto atacado.

-----------

3.2. Da qualificação técnica

No que diz respeito à qualificação técnica o Termo de Referência será revisto.

-----------

3.3. Quanto aos quantitativos mínimos

O impugnante questiona a legalidade da exigência de quantitativos mínimos referentes à
qualificação técnica, chegando ao ponto de afirmar que a informação “brotou” nos autos
sem qualquer motivação ou indicação da parcela de maior relevância.

Ao contrário do aduzido pelo impugnante a exigência não se afigura ilegal, a uma porque a
lei de licitações, no inciso II do art. 30, autoriza a exigência de quantidades mínimas, como
é o caso.

Por sua vez, não é o caso de diferenciação de parcela de maior relevância, porquanto os três
grupos licitados estão vinculados ao mesmo Projeto de Arquitetura e Engenharia (Anexo 1
ao Termo de Referência), constando em todos estes grupos os Layaut’s I, II e III.

Em arremate, ao contrário do defendido pelo impugnante, a efetiva necessidade de
motivação explícita para exigência de quantitativo mínimo só é obrigatória quando se está
exigindo quantidade superior aos 50%, o que não é o caso.

Nesse sentido é o escólio jurisprudencial do Colendo Tribunal de Contas da União, senão
vejamos:

É irregular a exigência de número mínimo de atestados de capacidade técnica,
bem como a fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior à
50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, exceto nos
casos em que a especificidade do objeto recomende a distinção, circunstância
que deve ser devidamente justificada. (Acórdão 827/2014, TCU, Plenário,
Rel. Min Augusto Sherman).

É irregular a exigência de atestado de capacidade técnico operacional com
quantitativo mínimo superior a 50%  do quantitativo de bens e serviços que
se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende,
situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente
explicitados no processo licitatório (Acórdão 2924/2019, TCU, Plenário, Rel.
Min. Benjamin Zymler).



----

Em relação ao tema em questão a DIJUR desta DPE-TO, manifestou-se no seguinte
sentido:

----

“O impugnante ataca a exigência de quantitativo mínimo para fins de
comprovação da qualificação técnica nos moldes previstos no item 10.11.1.3.1
do edital.

Contudo, tal limitação é amparada pela jurisprudência do Tribunal de Contas
da União, para o qual é ilícita a exigência de número mínimo de atestados de
capacidade técnica, assim como a fixação de quantitativo mínimo nesses
atestados superior a 50% dos quantitativos dos bens ou serviços pretendidos, a
não ser que a especificidade do objeto recomende o estabelecimento de tais
requisitos, a saber:

 

Contratação de projetos de obra pública: 1 - É ilícita a
exigência de número mínimo de atestados de capacidade
técnica, assim como a fixação de quantitativo mínimo
nesses atestados superior a 50% dos quantitativos dos
bens ou serviços pretendidos, a não ser que a
especificidade do objeto recomende o estabelecimento de
tais requisitos
Representação formulada por empresa acusou possíveis
irregularidades no edital da Tomada de Preços n. 05/2011, do
tipo técnica e preço, promovida pelo Conselho Regional de
Corretores de Imóveis da 2ª Região – Creci/SP, que tem por
objeto a contratação de serviços de elaboração de projetos de
execução da obra de reforma e adaptação da sede da
entidade. O relator, em consonância com a unidade técnica,
considerou configurada ilicitude nos requisitos para
demonstração de capacitação técnica das licitantes. O edital
exigiu a apresentação de dois atestados ou declarações de
capacidade técnica, devendo, cada um deles, conter
“quantitativos mínimos de serviços de elaboração de projeto
arquitetônico, compatíveis e pertinentes com o objeto da
licitação (8.000 a 12.000 m²), com área construída não
inferior a 4.000 m²”. Ressaltou que a jurisprudência do
Tribunal aponta no sentido de que “a Administração Pública
deve se abster de estabelecer número mínimo de atestados
de capacidade técnica, a não ser que a especificidade do
objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de
direito deverão estar devidamente explicitados no processo
administrativo da licitação”. Asseverou que, no caso



concreto, tal circunstância não restou evidenciada. Além
disso, a citada exigência demandava a comprovação de
prévia elaboração de projetos para área de cerca de 8.000 m²,
que é “bem superior ao limite de 50% da área construída
objeto da licitação”. Também por esse motivo, ao endossar
proposta do relator, decidiu o Tribunal: I) fixar prazo ao
Creci/SP para que adote providências com vistas a anular a
Tomada de Preços n. 05/2011; II) determinar ao Creci/SP
que “abstenha-se de exigir número mínimo de atestados de
capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativo
mínimo nesses atestados superior a 50% (...) dos
quantitativos dos bens e serviços que se pretende contratar,
a não ser que a especificidade do objeto o recomende,
situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar
devidamente explicitados no processo administrativo da
licitação”. Precedentes mencionados: Acórdãos ns.
3.157/2004, da 1ª Câmara, 124/2002, 1.937/2003,
1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011,
e 737/2012, do Plenário. Acórdão n.º 1.052/2012-Plenário,
TC 004.871/2012-0, rel. Min. Marcos Bemquerer Costa,
2.5.2012.
 

Assim, não há qualquer irregularidade na previsão editalícia impugnada,
porquanto o quantitativo mínimo previsto não ultrapassa 50% da dimensão do
menor grupo, restando obedecida a orientação do Tribunal de Contas da União
em todos grupos.

Em suma, entende-se desnecessária justificativa quanto ao estabelecimento de
percentual dentro de limites preconizados pela jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, o que somente seria cabível caso o quantitativo mínimo
exigido fosse superior ao parâmetro adotado pela aludida Corte de Contas.”

----

Pelo exposto, sem qualquer razão o impugnante no ponto vergastado.

-----------

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto conheço da impugnação apresentada, considerando-a, contudo,
improcedente em parte.

No que pertine à qualificação técnica, o item será revisto, e uma nova data para o certame
será oportunamente divulgada.

Esta decisão será publicada no site desta Defensoria Púbica do Estado do Tocantins e sua
síntese no sistema comprasnet, dando-se a devida publicidade.

Palmas, 24 de junho de 2022.



 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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