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SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Ref.: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 04.000825.21.56

Empresa: BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA – ME

CNPJ: 29.655.740/0001-48

À

Diretoria de Logística/Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde

de Belo Horizonte

A BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

LTDA - ME, empresa privada, inscrita no CNPJ n° 29.655.740/0001-48, com endereço

na Rua Manduba, n° 117, Jardim Montevidéu, CEP: 79035 230 na cidade de Campo

Grande/MS, vem respeitosamente por meio deste, através de seu representante legal

que abaixo subscreve, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, Art. 24. do

Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, em tempo hábil, à presença desta

respeitosa Comissão, a fim de IMPUGNAR os termos do Edital e Anexos em

referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte:

I - DO OBJETO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE SUPORTE

BÁSICO DE VIDA, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO

ANEXO I DESTE EDITAL.
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II - DA TEMPESTIVIDADE

O edital prevê em seu item: 6.1: “Poderá ser apresentada

IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o 3º dia útil anterior à data fixada para

abertura da sessão pública. (...)”. Este instrumento foi encaminhado ao e-mail

informado no ato convocatório no dia 28 (vinte e oito) de fevereiro, portanto é

tempestivo e merece ser reconhecido.

III– DOS FATOS

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação

supramencionada, adquiriu o respectivo Edital e anexos. Ao verificar as condições

para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a exigência formulada

no item 14.2.3 alínea b) do Edital e 9.2.3 alínea b) do Termo de Referência, em que

expressa o seguinte:

“Certificado de parceria técnico-científica vigente da

instituição formadora com a American Heart Association..”

IV - RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Sucede que, tal exigência no termo de referência apresenta possível

restrição à participação de possíveis interessados, pois é possível que a

Administração exija que a licitante vencedora e detentora da proposta mais vantajosa,

apresente somente um profissional devidamente certificado pela American Heart

Association, atendendo plenamente conforme as justificativas apresentadas no Edital.

O Edital como está fere os princípios que norteiam e baseiam todas

as licitações, o princípio de ampla participação (competitividade) e legalidade,

impessoalidade. Pelo presente exposto invocamos o Acórdão 402/2008. Plenário

(Sumário) e Acórdão 1699/2007 Plenário (Sumário):
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“A Administração não pode fazer exigências que frustrem o

caráter competitivo do certame. Deve garantir ampla

participação na disputa licitatória, com o maior número possível

de concorrentes, desde que qualificados técnica e

economicamente, para garantir o cumprimento das

obrigações.” (Acórdão 402/2008. Plenário (Sumário)

“Para favorecer a competitividade e a obtenção do menor preço,

as exigências para participação em licitação não devem passar

do mínimo necessário para assegurar a normalidade na

execução do futuro contrato, em termos de situação jurídica,

qualificação técnica, capacidade econômica e regularidade

fiscal.” Acórdão 1699/2007 Plenário (Sumário)

A exigência da empresa apresentar Certificado de parceria técnico-

científica com a instituição American Heart Association afronta às normas que regem o

procedimento licitatório e pode subsidiar a configuração de indícios de uma possível

destinação a um licitante específico, com possível compatibilidade com o exigido no

ato convocatório para habilitação e detentor desta certificação de parceria, sendo que

outros proponentes possuem profissionais detentores de certificados com a AHA e

podem ministrar o curso.

O Prof. Clayson do N. Andrade, em sua obra TERMO DE

REFERÊNCIA E EDITAL: ORIENTAÇÕES ATUALIZADAS, que pode ser consultado

em:https://www.unipublicabrasil.com.br/uploads/materiais/f76f496c6787074bc36bdd6c

97fbb3ac17052017203105.pdf, leciona na página nº 5, em ESPECIFICAÇÃO DE

BENS/SERVIÇOS, in verbis:

“Este é um dos momentos mais cruciais de todo o processo

licitatório! Se a especificação for insuficiente, o licitante terá

dificuldade de entender o edital e poderá trazer proposta

incompatível com a necessidade da Administração. Se a
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especificação for demasiadamente detalhada, os órgãos

de controle perquirirão da legalidade do procedimento,

pois a COMPETITIVIDADE poderá ter sido prejudicada.”

(Grifo nosso)

O Professor deixa muito claro neste trecho, que o termo de

referência é inquestionavelmente peça de extrema importância para que a

administração tenha uma contratação assertiva, de modo que os proponentes que

tenham a real capacidade de executar o objeto, não sejam prejudicados por equívocos

na elaboração do documento basilar. Sendo excluídos por não possuírem a

determinada parceria técnico-científica que um segundo concorrente possa ter.

Vejamos o entendimento do TCU acerca desse, in verbis:

“Direcionar o edital de uma compra com as características de

determinado conjunto de fornecedores não tem nenhuma

convergência com o trabalho de especificar corretamente o

objeto pretendido para um determinado processo de licitação.”

- conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 –

Plenário.”

É de suma importância salientar, que a licitação visa, por meio de

processo público que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,

selecionar a proposta mais vantajosa à Administração. Esta pode ser considerada a

síntese da finalidade da licitação, produto da interpretação combinada do inciso XXI do

art. 37 da Constituição Federal Brasileira com o art. 3º da Lei de Licitações e Contratos

Administrativos – Lei nº 8.666/93, cujos respectivos teores a Impugnante ora

transcreve:

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as

obras, serviços, compras e alienações serão contratados

mediante processo de licitação pública que assegure

igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
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o qual SOMENTE PERMITIRÁ AS EXIGÊNCIAS DE

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e econômica indispensáveis à

garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)”

“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.”

Assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes e

selecionar a proposta mais vantajosa à Administração, são ações que a um só tempo

satisfazem tanto o interesse dos licitantes quanto o interesse público, consistente na

capacidade de contratar e empregar bem o dinheiro público.

Segundo a Profº Maria Sylva Zanella Di Pietro, nos ensina, in verbis:

“O princípio da Legalidade, já analisado no item 3.3.1 em

relação à Administração Pública em geral, é de suma

relevância, em matéria de licitação, pois esta constitui um

procedimento INTEIRAMENTE VINCULADO À LEI; Todas

suas fases estão rigorosamente disciplinadas na Lei nº

8.666/93, cujo artigo 4º estabelece que todos quantos

participem de licitação promovida pelos órgão ou entidades a

que se refere o artigo 1º têm direito publico subjetivo à fiel

observância do pertinente procedimento estabelecido na

lei. Tratando-se de direito público subjetivo, o licitante

que se sinta lesado pela inobservância da norma pode

impugnar judicialmente o procedimento.” (grifos nossos)
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O Edital ora impugnado, contém vício e a presente impugnação

pretende afasta-lo do presente procedimento licitatório, escoimar exigências feitas em

extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das licitações, com

intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição desnecessária do universo de possíveis

e capacitados competidores, obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS

VANTAJOSA, ou mesmo evitando o DIRECIONAMENTO do certame para empresa

específica.

A exigência supramencionada podem comprometer a obtenção da

melhor proposta em termos de economia e qualidade para a Administração Pública,

além de representarem indagável AFUNILAMENTO DA COMPETITIVIDADE. O edital

nesta condição fere de morte os princípios da Lei 8.666/93 anteriormente citados, além

de afrontar entendimento do Tribunal de Contas da União, conforme mencionado

anteriormente.

Vejamos o que diz a Lei n. 8.666/93 e que é clara quando diz em seu artigo 3º, § 1º:

§ 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou

tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que

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; (grifo nosso)

“O adminstrador não pode agir, nem mesmo deixar de agir, senão de

acordo com o que dispõe a lei”.
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O Art. 30 da Lei Federal de 21 de junho de 1993 em nenhum de seus

incisos ampara a exigência de certificação de parceria com instituições, para que a

proponente seja habilitada. Vejamos o que leciona o Professor Marçal Justen Filho,

em sua ilustre obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei

8.666/1993, 18º edição, página 773 no que concerne às certificações, in verbis:

“Exigir peremptoriamente a certificação como requisito de

habilitação equivaleria a tornar compulsória uma alternativa

merametnte facultativa: nenhuma Lei condiciona o exercício

de alguma atividade à obtenção de certificação. Portanto,

obtém a certificação quem o desejar (e preencher o

requisitos pertinentes é óbvio)” (grifo nosso).

“ Em outras palavras, o essencial não é a certificação formal,

mas o preenchimento dos requisitos necessários à satisfação

dos interesses colocados sob tutela do Estado. Se o sujeito

preenche os requisitos, mas não dispõe da certificação, NÃO

PODE SER IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO CERTAME.”

(grifo nosso)

Depreende-se que a exigência desta certificação de parceria com

AHA não tem previsão legal e não pode restringir a participação de outros licitantes

que não possuam a devida parceria, não obstante, que possuam profissionais

detentores de certificados de cursos com a American Heart Association.

A Administração pública não detém de liberdade, nem vontade

pessoal. Enquanto na administração particular privada é licito executar o que a lei não

restringe, na Administração pública somente é permitido o que está previsto na lei e o

que autoriza.

V – DO PEDIDO
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Em face do exposto, requer-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO

julgada procedente, com efeito para:

1- A devida RETIFICAÇÃO DOS ITENS 14.2.3 ALÍNEA B) DO EDITAL E 9.2.3

ALÍNEA B) DO TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICANDO e REPUBLICANDO-

O, possibilitando aos demais licitantes que não possuam a parceria, que

apresentem profissinal DETENTOR DE CERTIFICADO DE CURSO COM A

AMERICAN HEART ASSOCIATION, subsidiando a participação de um maior

número de licitantes;

Ex positis, requer-se seja acolhida a presente Impugnação

Administrativa, como medida necessária para resguardar a legalidade e ampla

participação do certame.

Nestes Termos

Pede e espera-se deferimento

Campo Grande - MS, 28 de fevereiro de 2022.

_________________________________________
BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

CNPJ: 29.655.740/0001-48
REPRESENTANTE LEGAL:

BRUNO AUGUSTO GONCALVES DOS REIS
CPF: 044.761.131-33
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