ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2018 PROCESSO Nº 04.001.015.18.76 IDENTIFICADOR
BANCO DO BRASIL Nº 793973
A Validacon Soluçoes Integradas Em Instrumentos de Medida Ltda, inscrita no CNPJ
sob o n.º 21.961.671/0001-99, com sede na Rua Josué Martins de Souza, nº 133 – Justinopolis,
Ribeirão das Neves – Minas Gerais – Brasil, CEP 33.935-121, por seu representante legal infraassinado, vem, respeitosamente, à presença desse ilustre Pregoeiro, apresentar, PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, com efeito de Impugnação na hipótese de
seu indeferimento, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
Da análise do edital em epígrafe observa-se que algumas disposições atentam contra
os princípios da legalidade e da competitividade, possibilitando, desta feita, o afastamento de
possíveis interessados no procedimento licitatório acima referido e, consequentemente,
impedindo que a diretoria de logística – dlog selecione e contrate a proposta mais vantajosa.
É com o objetivo de garantir a eficácia do certame, ao se observar os princípios
mencionados anteriormente, que a licitante propõe as seguintes alterações do instrumento
convocatório.
1 - DA SEPARAÇÃO DO OBJETO EM SERVIÇOS DISTINTOS
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, qualificação de
equipamentos, qualificação térmica e assistência técnica em autoclaves, com instalação e
fornecimento de peças, componentes e acessórios por demanda, para atender solicitações da
CONTRATANTE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
Entretanto, no formato em que se encontra atualmente o Edital, frustra-se o caráter
competitivo que dá razão à existência de apenas um procedimento licitatório contemplando
diversos serviços, quando existe a ampla possibilidade dos mesmos serviços serem prestados
por outras empresas especializadas em manutenção e especializadas em calibração e
qualificação térmica. Dessa forma, solicita-se o desmembramento do objeto desta licitação,
separando os serviços a serem prestados em lotes distintos, de forma a permitir a participação
de um número maior de licitantes e, assim, resguardar a economicidade tão almejada pela
Administração Pública.

Em benefício da própria Administração Pública e com vistas à ampliação da
concorrência, solicitamos que haja o desmembramento dos serviços em dois lotes, sendo
contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção
preventiva e corretiva e assistência técnica em autoclaves, com instalação e fornecimento de
peças, componentes e acessórios por demanda, e contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de qualificação térmica e calibração em autoclaves, uma vez que
da maneira como se encontram dispostos atualmente, inviabiliza-se a possibilidade das
licitantes que prestam apenas uma das modalidades de serviço participarem do presente
certame e elaborarem suas respectivas propostas.
Imperioso se faz mencionar que toda a atividade da Administração, para não estar
eivada de vícios, não pode identificar-se com aquilo que é evidentemente desarrazoado ou
arbitrário, sob o risco de ficar configurado um desvio de finalidade entre a medida adotada e a
finalidade colimada.
Desta forma, observa-se claramente que a forma em que está disposto o Edital é
despicienda, já que não observa a ampla competição, diante dos poucos fornecedores aptos a
prestarem o serviço em tela de forma conjunta. Tal exigência é excessiva principalmente se
considerarmos que, o serviço de qualificação térmica e calibração é auditoria e avaliação da
autoclave, conseqüentemente da manutenção que nela é realizada.
Em suma, mantida a opção atual, estar-se-á frustrando o princípio da isonomia, uma
vez que a exigência formulada restringe seriamente o número de empresas capacitadas para a
prestação dos serviços, o que em uma última análise não favorece a verdadeira, justa e ampla
competição e a economicidade da contratação, não empregando o erário da forma devida.
Para ilustrar a importância do Princípio da Isonomia, transcrevemos ensinamento do
ilustre Jessé Torres Pereira Júnior:
"(i) O Princípio da Igualdade impõe à Administração elaborar
regras claras, que assegurem aos participantes da licitação condições
de absoluta equivalência durante a disputa, tanto entre si quanto
perante a Administração, intolerável qualquer espécie de
favorecimento;”
Considerando-se os dispositivos legais, princípios constitucionais e entendimentos
doutrinários sobre a matéria, não pode haver procedimento seletivo com discriminação entre
participantes, ou com cláusulas do instrumento convocatório que afastem eventuais
proponentes ou os desnivelem no julgamento, conforme preceitua o art. 3º, § 1º da Lei nº
8.666/93, a seguir transcrito, in verbis:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração 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.”
A separação em lotes do objeto do presente certame, ademais, trará maior
transparência aos valores das propostas para os serviços contratados, propiciando, além disso,
uma contratação mais vantajosa para a Administração e com maior controle dos gastos, o que
respeita os clamores do Interesse Público.
Cabe relembrarmos o disposto no art. 23, §1º, da Lei 8.666/93, in verbis:
“§ 1o - As obras, serviços e compras efetuadas pela
administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendose à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda
da economia de escala.” (grifo nosso)
Como se observa, a lei é clara ao determinar o fracionamento do objeto sempre que a
natureza do serviço permitir e, principalmente, quando significar economia, conforme já
mencionado. O mestre Marçal Justen Filho, ao comentar o dispositivo supra, leciona com
propriedade:
“As contratações devem ser programadas na sua integralidade,
sendo indesejável execução parcelada. Mas execução (programação)
parcelada não se confunde com o fracionamento do objeto em
diversos lotes ou parcelas. No caso do fracionamento, a Administração
divide a contratação em inúmeros lotes, cujo conjunto corresponde à
satisfação integral da necessidade pública. Em princípio, todas as
contratações fracionadas são executadas simultaneamente. (...) O art.
23, § 1, impõe o fracionamento como obrigatório. A regra retrata a
vontade legislativa de ampliar a competitividade e o universo de
possíveis interessados. O fracionamento conduz à licitação e
contratação de objetos de menor 4 dimensão quantitativa,
qualitativa e econômica. Isso aumenta o número de pessoas em
condições de disputar a contratação, inclusive pela redução dos
requisitos de habilitação (que serão proporcionados à dimensão dos
lotes). Trata-se não apenas de realizar o princípio da isonomia, mas
da própria eficiência. A competição produz redução de preços e
supõe que a Administração desembolsará menos, em montantes
globais, através da realização de uma multiplicidade de contratos de
valor inferior do que pela pactuação de contração única.” (grifo
nosso)
Assim, conforme se infere da leitura anterior, deve a Administração Pública procurar
sempre estimular a competitividade e economicidade do serviço licitado, abarcando o maior

número possível de licitantes. Tal providência, in casu, pode ser obtida com o
desmembramento do objeto da forma solicitada.
E, a fim de eliminar qualquer espécie de dúvida que ainda possa pairar pelo ar, citemos
recente decisão do TCU sobre o assunto:
Decisão 1.576/2010
"Como é sabido, a regra do fracionamento da contratação deve ser aplicada nas
hipóteses em que isso for possível e representar vantagem para a Administração. Essa medida
visa a ampliar a competitividade, sob o pressuposto de que a redução do porte das aquisições
ampliaria o universo de possíveis interesses na disputa, estando consignada nos arts. 15, inciso
IV, e 23, S1°, da Lei n° 8.666, de 1993."
(..)
"Portanto, considerando ser pratica usual da grande maioria das unidades da CEF, a
licitação pela adjudicação por item e não por preço global, nos editais para a compra de
geladeiras e frigobares, demonstra-se a viabilidade técnica da realização de licitações com
adjudicação por item, geladeira e frigobar em itens distintos. "
(..)
"Portanto, optar pela adjudicação por preço global, geladeiras e frigobares no mesmo
item, ao invés de observar a regra do parcelamento, adjudicação por item, geladeira e frigobar
em itens distintos, revela-se uma decisão que restringe a competitividade nas licitações."
(grifo nosso)
2 - DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO
2.1 – DA NÃO EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
COM O SEU RESPECTIVO REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE (CREA)
De plano, vale ressaltar ser extremamente arriscado e temerário a contratação de
empresas decorrente de licitação que visa a contratação de empresa prestadora de serviços
sem a solicitação do registro dos atestados de capacidade técnica na entidade profissional
competente.
É bem sabida a seriedade da prefeitura de Belo Horizonte na elaboração de seus
editais, todavia, a questão técnica mais apurada não deve ser dispensada nesse caso, já que a
execução do objeto licitado é de estrema relevância e envolve importante quantia de recursos
públicos.
Não por acaso que o artigo 30 da Lei n° 8666/93 assim exige para prova da capacitação
técnica das licitantes:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;

(...)
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigências a: (grifo nosso)
Em face da disposição legal prevista expressamente no artigo 30 da Lei de licitações, a
prefeitura de Belo Horizonte deveria ter colocado OBRIGATORIAMENTE como exigência para
fins de habilitação a apresentação dos atestados de capacidade técnica com devido registro no
CREA, que é a entidade competente para fiscalizar as atividades licitadas.
Assim, além de cumprir á lei, estaria a administração contratante garantindo uma maior
segurança ao processo licitatório, evitando-se, assim, possíveis riscos no cumprimento do
contrato com a empresa vencedora.

Ainda, a Resolução 1.025/2009 do Confea, que regulamenta os procedimentos
relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de Acervo Técnico
(CAT), “indica ser o atestado do Crea o documento apto a fazer prova da capacidade técnica do
profissional...” entendimento este extraído do Acórdão 655/2016 do TCU – Plenário.
Por fim, o Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, esclarece de forma
expressa, que “o atestado registrado no Crea constituirá prova da capacidade técnicoprofissional para qualquer pessoa jurídica desde que o profissional citado na CAT esteja
vinculado à empresa. Então, conforme o acima exposto, temos que o atestado de capacidade
apto a comprovar a qualificação da empresa, bem como de seu responsável técnico, nos casos
em que o objeto da licitação inclui serviços, como acontece na presente situação, deve ser
aquele emitido por pessoa jurídica, porém, registrado junto ao Crea, que é quem
efetivamente atestará se o serviço foi realizada como prescreve o atestado e se as exigências
de conformidade técnica foram cumpridas regularmente.
2.2 – DA NÃO EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE
PROFISSIONAL COMPETENTE
Sabidamente, é dever da administração exigir na licitação aquela documentação
indispensável para execução do contrato e o que for fundamental para verificar a idoneidade e
a capacidade das licitantes.
Não por acaso que o artigo 30 da Lei n° 8666/93 assim exige para prova da capacitação
técnica das licitantes:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; (grifo
nosso)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso)

Portanto, solicitamos que seja incluído na habilitação técnica a exigência de apresentar
Registro ou inscrição em nome da licitante no conselho regional de engenharia CREA, bem
como registro ou inscrição dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos nas áreas de elétrica e mecânica.
3 – DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Como resta demonstrado, a alteração do Edital é medida garantidora da legalidade da
licitação, possibilitando a diretoria de logística – dlog selecionar a proposta mais vantajosa
para os serviços contratados, por meio da correção das incoerências aqui apontadas.
Ante o exposto, a fim de garantir a aplicação dos princípios regentes da matéria, requer a
alteração do Edital nos termos propostos acima, conforme segue:
1. Desmembramento dos serviços em dois lotes, sendo contratação de empresa
especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e
corretiva e assistência técnica em autoclaves, com instalação e fornecimento de
peças, componentes e acessórios por demanda, e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E
CALIBRAÇÃO EM AUTOCLAVES.
2. Exigência de registro junto ao CREA para empresa
3. Exigência de registro junto ao CREA do RT engenheiro Eletricista
4. Exigência de registro junto ao CREA do RT engenheiro Mecânico
5. Atestado de capacidade técnica com registro no CREA.
Ainda, na hipótese do I. Pregoeiro não acolher as presentes razões, digne-se a recebê-las como
impugnação aos termos do edital, com efeito suspensivo, de acordo com o disposto na
legislação vigente.
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