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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE 

LOGÍSTICA GERÊNCIA DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. 

 

Processo Administrativo nº 04.000825.21.56 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO –  

TIPO: Menor Preço 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE 

VIDA. 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO BH EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 17.865.599/0001-29, com 

sede na Av. Vilarinho, n.º 1950, Bairro Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 

31615-250, vem, respeitosamente, através de sua Representante Sr. Renato Augusto de 

Jesus, brasileiro, portador do documento de identidade n.° MG-13.934.998, expedido pela 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e inscrito no Cadastro de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.° 066.781.556-29, vem, respeitosamente, 

com fulcro no art. 5º, inciso XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição da República/88, e no nos 

termos dos §§1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO 

ao Instrumento Convocatório que rege a aludida Concorrência, com supedâneo nas 

razões alinhavadas a seguir. 

 

I –DA EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO À PARCERIA TÉCNICO-CIENTÍFICA COM A AMERICAN 

HEART ASSOCIATION – AUSÊNCIA DE QUALQUER PREVISÃO NORMATIVA QUE RESPALDE A 

EXIGÊNCIA – ENTIDADE SEM QUALQUER PODER REGULAMENTADOR – INDÍCIOS GRAVES DE 

DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE  
 

Consoante se observa do Edita, é colocado como requisito de 

qualificação TÉCNICA que as empresas concorrentes comprovem a sua parceria 

técnico-científica vigente com a American Heart Association, nos termos da cláusula 

14.2.3 alínea “b” do edital 

 

“b. Certificado de parceria técnico-científica vigente da instituição formadora com a 

American Heart Association.” 

 

Com a devida vênia, a referida exigência é completamente ilegal, 

porquanto não possui nenhuma previsão normativa que a sustente. 
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A uma, pois a referida instituição sequer é uma Organização oficial, não 

tendo qualquer poder de fiscalização da Atividade desempenhada pelas empresas do 

setor que não são obrigados a se associarem ou a manterem parceria com ela. 

 

A duas, pois a referida exigência não possui respaldo na Legislação em 

vigor não sendo condição necessária para o desempenho da atividade, o que viola, 

portanto, o princípio da legalidade reproduzido no art. 3º da Lei Geral 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.      

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)     (Regulamento)      (Regulamento)     

(Regulamento) 

§ 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;”   

  

No mesmo norte, a Jurisprudência uniforme da c. Corte de Contas é 

no sentido de que quaisquer exigências especiais de habilitação devem estar 

previstas na lei de licitações e justificadas no processo, sob pena de serem 

consideradas restritivas à competitividade do certame, a exemplo dos Acórdãos 

1.336/2010 - TCU - Plenário, 2.581/2010 - TCU - Plenário, 3.156/2010 - TCU - Plenário, 

1.258/2010 ‑ TCU - 2ª Câmara, 1.339/2010 - TCU - Plenário, 5.848/2010 - TCU - 1ª 

Câmara, 6.198/2009 - TCU - 1ª Câmara e 2.122/2008 - TCU - 1ª Câmara, ora citados 

apenas para fins de referência. 

 

Neste norte, destaca-se que a Lei 8.666/93 prevê expressamente as 

condições que poderão ser exigidas para a habilitação das empresas, conforme se 

observa de seu art. 27: 

 

“Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 

documentação relativa a: 
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I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal. 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;             (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011)       

(Vigência) 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.”  

 

Em continuidade, a Legislação ainda destaca quais os critérios para as 

exigências referentes à qualificação técnica, tal como se observa de seu artigo 30: 

 
“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; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.” 

 

A Impugnante não tem dúvidas de que a American Heart Association seja 

uma excelente instituição, tanto é que possui colaboradores com formação por ela, 

porém, A IMPUGANTE NÃO É OBRIGADA A TER PARCERIA ESPECIFICAMENTE com ela, até 

porque NÃO HÁ lei que a obrigue e se trata de nítida reserva de mercado. 

 

Neste sentido, há precedentes específicos do TCU contra a exigência de 

“parcerias”, porquanto fere a taxatividade do art. 30 da Lei 8.666/93: 

 

“Rol taxativo quanto à documentação exigível para fim de 

qualificação técnica dos licitantes  
Em decisão monocrática adotada a partir de Representação de licitante contra o Pregão 

26/2010, conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq, o relator, acolhendo manifestação da unidade técnica, 

determinou a suspensão dos atos decorrentes do aludido certame, até que o Tribunal 

delibere, em definitivo, a respeito da matéria questionada. A licitação teve por objeto 

a contratação de serviços especializados em tecnologia da informação, na área de 

operação de infraestrutura, central de serviços, suporte a estações de trabalho, suporte 

a instalações físicas e instalação e movimentação de equipamentos e pontos lógicos e 

elétricos. Em suma, o questionamento da representante referiu-se à 

exigência “para fins de habilitação das licitantes, de previsão de 

parcerias a serem firmadas com fabricantes das plataformas 

utilizadas no ambiente de TI do CNPq”. A respeito disso, expôs que o edital 

justificou a fixação do quesito “em razão de os termos de parceria possuírem relação 
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direta com a qualificação técnica dos profissionais da licitante e possibilitarem o 

acesso ao serviço de suporte diretamente com o fabricante”. Todavia, para a 

representante, com base na jurisprudência do TCU, haveria “excesso 

em exigir parcerias no nível máximo com fabricantes, uma vez que 

níveis intermediários são mais comuns ao mercado; que não há 

relação direta entre as parcerias e a qualidade da prestação dos 

serviços; que a qualidade da prestação dos serviços relaciona-se com 

a experiência no parque tecnológico de profissionais qualificados, 

exigência já apresentada no Edital; e, por fim, que o suporte técnico 

oferecido pelos fabricantes não pode ser utilizado pelos clientes dos 

parceiros”. Destacou a representante, ainda, que o CNPq alegou que “as exigências 

de parcerias não são necessárias para a habilitação no certame, mas sim para a 

contratação, e que a solicitação de parcerias para contratações de serviços de TI, com 

o objetivo de garantir a qualidade dos serviços e sustentabilidade da contratação, é 

utilizada por diversos órgãos”. A unidade técnica, ao apurar os fatos, registrou que o 

“edital dispõe expressamente que a não apresentação de documento comprobatório da 

firmatura das parcerias pela licitante vencedora ensejará a desclassificação da 

empresa”. Assim, “em que pese o CNPq defender que a exigência das parcerias não é 

atribuída à habilitação, mas sim à contratação, o que denota diferença quanto ao 

momento de apresentar a comprovação, conclui-se que esse requisito possui caráter 

eliminatório”. Para a unidade técnica, a situação seria diferente caso se “configurasse 

como critério de pontuação técnica, caracterizando-se como aspecto classificatório, o 

que é tido como possível pelo Tribunal de Contas da União”. Ainda para a 

unidade técnica, no que se refere à qualificação técnica, a exigência de 

parceria em nível máximo, com os fabricantes das plataformas de TI 

utilizadas pelo CNPq, não se insere no rol taxativo constante da Lei 

8.666/1993. Além disso, “a justificativa apresentada pelo CNPq para as parcerias 

não demonstra o nível de detalhamento técnico que o tema requer. É necessária a 

descrição das circunstâncias técnicas que demandaram a exigência de nível máximo 

de parceria, de modo a proporcionar transparência quanto à motivação do requisito e 

promover o conhecimento das razões que ensejaram a previsão, principalmente por ser 

critério de eliminação”. O Plenário referendou a cautelar deferida pelo relator. 

Precedentes citados: Acórdãos n.os 247/2003, 865/2005, 126/2007, 1.213/2009, todos 

do Plenário.” (Decisão monocrática no TC-020.495/2010-2, rel. Min. Subst. André 

Luís de Carvalho, 22.09.2010). 
 

Ainda com base no entendimento do TCU, vale destacar que há firme 

posicionamento de que, se o profissional ou a empresa são LEGALMENTE HABILITADOS 

para prestar determinados serviços, a Administração não pode impor NOVOS 

requisitos, paralegais, para aferir a sua competência. 

 

Neste sentido, a Impugnante cita alguns trechos específicos ao caso 

presentes no acórdão TC-033.799/2013-0: 
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“7. Ainda naquela oportunidade, a SECEX-PR efetuou contato com o Sr. Paulo 

Cesar Sartor de Oliveira do Departamento de Assessorias Técnicas (DAT) do 

CREA/PR, tendo obtido como resposta os documentos da peça 8, onde, em 

síntese, foi afirmado que os engenheiros civis têm competência legal para projetar 

e executar instalações elétricas prediais de baixa tensão. 

8. Da análise das informações disponíveis até aquela oportunidade, a unidade técnica 

concluiu que a inabilitação das quatro empresas participantes por não apresentarem 

engenheiro eletricista como responsável técnico foi uma decisão que frustrou 

indevidamente o caráter competitivo do certame. 

9. Posto que a exigência para que as licitantes possuíssem engenheiro eletricista 

como responsável técnico, além de ser restritiva à competitividade, não foi 

registrada no Edital do certame ou em seus anexos (parágrafo 6, alínea ‘a’, supra). 

[...] 
Da Necessidade de Responsável Técnico ser Engenheiro Eletricista 

1. A justificativa pela inabilitação apresentar o argumento da ausência de engenheiro 

eletricista como responsável técnico além de não se encontrar explícita nos critérios 

editalícios, vai de encontro ao ‘item e’ do edital, vez que este item determinava que o 

licitante apresentasse certidão emitida pelo Conselho de Classe indicando que o 

profissional executou os serviços com as características definidas no ‘item d’. 

2. Ora, os Conselhos de Classe são os órgãos responsáveis por 

fiscalizar o exercício profissional da engenharia e garantir que as 

atividades e atribuições desses profissionais sejam realizadas dentro 

do amparo legal. Então, se os engenheiros civis, responsáveis técnicos 

das licitantes inabilitadas, possuíam certidão emitida pelo CREA não 

há que a Comissão de Licitação ponderar sobre a ausência 

de competência legal desses profissionais. 
3. Ademais, em suas razões de justificativa, os gestores argumentam que diante da 

existência de normas contraditórias no próprio conselho de fiscalização a Gerência 

Corporativa de Engenharia optou por exigir no julgamento do certame que a 

responsabilidade técnica ficasse a cargo de um engenheiro eletricista.  

4. Ocorre que as duas normas citadas na manifestação: Deliberação Normativa Colet n. 

1/1999-CEEC (peça 33 p. 19) e Deliberação Normativa n. 9/1994-CEEE (peça 33 p. 20-

22) foram expedidas por câmaras especializadas do mesmo CREA-PR, não existindo, 

portanto, predomínio hierárquico de uma sobre a outra. A situação fática decorrente é que 

a deliberação da CEEC, mais recente, atribui competência aos engenheiros civis para, 

também, responder tecnicamente por serviços de instalações elétricas em baixa tensão. Ou 

seja, esta deliberação ampliou o leque de profissionais capacitados a realizar esses 

serviços. 

5. Logo, a Comissão de Licitação, além de utilizar critério não contido no edital, 

fez uma interpretação extremamente restrita do arcabouço normativo, posto que, 

por opção, adotou parcialmente uma das deliberações em detrimento da outra. 

Diz-se que a adoção foi parcial, pois a Deliberação Normativa n. 9/1994-CEEE, 

que a comissão argumenta ter adotado, permite que o engenheiro mecânico-

eletricista (peça 33 p.21), também, tenha competência para ser responsável 

técnico e não apenas o engenheiro eletricista, como desejado pela Comissão de 

Licitação. 

6.  Portanto, ainda que a condição de as licitantes possuírem o 

engenheiro eletricista como responsável técnico fizesse parte do 
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edital, esse critério seria restritivo, pois, a escolha de uma categoria 

profissional em detrimento de outras categorias, também aptas, 

frustraria, como de fato ocorreu, o caráter competitivo do 

procedimento licitatório. 
7. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal prevê que exigências especiais de 

habilitação, quaisquer que sejam as particularidades do objeto, devam manter vínculo com 

a Lei ou Regulamentos de Licitações e estar justificadas no processo, sob pena de serem 

consideradas restritivas à competitividade do certame. E, ainda, que é indevida a restrição 

da competitividade em razão de exigência editalícia que desobedece ao disposto no art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988 (Acórdãos-TCU 2.521/2008, 1.495/2009, 

1.236/2012, 2.898/2012, 2.962/2012 e 2.902/2012, todos do Plenário).  

8. Os referidos acórdãos denotam que a irregularidade verificada nestes autos pode levar 

à anulação da licitação e à aplicação de multa aos gestores. Considerando que a obra 

licitada já encontra-se concluída, conforme manifestado pelos gestores (peça 33 p. 15), 

não é cabível a anulação da licitação, deste modo propõe-se aplicar, com fundamento no 

art. 58, II, da Lei 8.443/1992, multa aos gestores que julgaram e homologaram o 

procedimento licitatório e que assinaram o contrato dele decorrente (peça 9), conforme 

detalhado na proposta de encaminhamento. 

CONCLUSÃO 
9. Da análise das manifestações, conclui-se que independente do prisma com que se 

observe os argumentos aduzidos pelos gestores, de fato, ocorreu a aplicação indevida dos 

critérios expressos no edital resultando em restrição a competição, pela inabilitação 

irregular das licitantes. 

10. Como o objeto dessa licitação já foi contratado e executado, não há que se falar em 

sua anulação ou desfazimento dos atos dela decorrentes. Portanto, diante das 

irregularidades apontadas e da impossibilidade fática de sua correção propõe-se aplicar 

multa aos gestores que integraram a Comissão de Licitação e que assinaram o contrato 

decorrente desse certame.” 

 
Vale destacar que o judiciário compactua com o entendimento do TCU, 

possuindo firme entendimento de que o rol de exigências contido no art. 27 da Lei Geral 

de Licitação (desdobrado em seus arts. 28 a 32) é taxativo, não podendo o 

Administrador, por mais nobre que seja a sua justificativa, extrapolar o princípio da 

legalidade: 

 
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

CONCORRÊNCIA. FASE DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO 

PREVISTO EM LEI. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 27 da Lei de Licitações possui rol taxativo quanto 

aos documentos para habilitação, exigindo a apresentação de documentação relativa 

à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 

regularidade fiscal e trabalhista e, por fim, cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. Os arts. 28 a 32, por seu turno, dispõem 

acerca da forma de comprovação das qualificações e regularidades previstas nos 

incisos do artigo citado, em nada se relacionando, pois, ao conteúdo da proposta, fase 

que é posterior. Dessa forma, ilegal a exigência de apresentação, na fase de 

habilitação, do documento individualizado no subitem 13.1.1 do Edital do certame 
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(Declaração de Elaboração Independente de Proposta, cujo conteúdo relaciona-se à 

afirmação, pelo licitante, de que a proposta apresentada não foi informada, discutida 

ou comunicada com qualquer outro participante em potencial), razão pela qual 

correta a sentença que concedeu a segurança. II - A sentença deve ser mantida, 

outrossim, na parte em que também reconheceu a nulidade do ato de julgamento de recurso 

administrativo por quem não detinha atribuição para tanto. Isso porque os documentos 

juntados aos autos comprovam que o julgamento do recurso administrativo foi realizado 

pela Comissão de Licitação, e não pela autoridade hierarquicamente superior, em 

desconformidade com o que determina o § 4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93. III - Remessa 

oficial a que se nega provimento.” (TRF-1 - REOMS: 00038105120114014100, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 

05/08/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 15/08/2019) 

 

“ADMINISTRATIVO. MADANDO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MÉDICA. PROVA DO RECONHECIMENTO DO CURSO PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS NÃO PREVISTA 

EM LEI. I - A exigência contida no Edital do Concurso Público para Seleção de 

Residência Médica/2004 da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso de que 

somente candidatos que cursaram Faculdade de Medicina reconhecida seriam aceitos, não 

encontra amparo na Lei nº 6.932/81, que dispõe sobre as atividades do médico residente. 

II - Na hipótese dos autos, o curso de Medicina freqüentado pelos impetrantes possuía 

autorização do MEC para funcionamento, sendo esta confirmada posteriormente, em 22 

de março de 2004 pela Portaria nº 719 do Ministério da Educação. III - Remessa oficial 

desprovida. Sentença confirmada.” (TRF-1 - REOMS: 276 MT 2004.36.00.000276-8, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 

04/04/2005, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 09/05/2005 DJ p.89) 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO PREVISTO 

NOS ARTS. 27 E 28 DA LEI Nº 8.666/93. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA AMPLA 

CONCORRÊNCIA. A Lei 8.666/93 dispõe, em seu artigo 27, que, para a habilitação nas 

licitações será exigido dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade 

fiscal e trabalhista e o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal. De outro lado, o artigo 28 da Lei 8.666/93 dispõe quais os documentos relativos 

à habilitação jurídica. Da leitura do artigo supra, verifica-se que o Alvará 

de Localização e Funcionamento não está previsto no rol taxativo do 

respectivo artigo. A exigência, no Edital, de documentos não 

elencados nos artigos da Lei 8.666/93 acaba por ferir o princípio da 

ampla concorrência, princípio este norteador da respectiva lei, visto 

que o objetivo máximo é o de primar pela acessibilidade e 

competitividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077334019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 13/07/2018).” (TJ-RS - AI: 70077334019 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 13/07/2018, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2018) 

 

Ademais, não há sequer no edital um esclarecimento como se  dá essa 

formação de parceria com a Instituição indicada, sendo que, mesmo que seja custos 

meramente administrativos, é evidente que algum custo se terá com ela, o que viola a 
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súmula 272 do TCU que impede a exigência que demandem gastos das 

empresas para a fase de habilitação: 

 
“SÚMULA Nº 272 

No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e 

de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes 

tenham de incorrer em custos que não sejam necessários 

anteriormente à celebração do contrato.” 
 

Ainda sobre o tema, registre-se que, mesmo que a exigência fosse lícita 

(o que não é), ela somente poderia ser exigida no momento da contratação e não 

anteriormente: 

 
“PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO 

DE ABASTECIMENTO DE FROTA E LAVAGEM DE VEICULOS POR MEIO DE 

DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CAPTURA DE DADOS OU CARTÃO 

MAGNÉTICO. EXIGÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MOMENTO DA 

HABILITAÇÃO, COMO PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA EM 

COLISÃO COM A SÚMULA 272/TCU E PRECEDENTES JULGADOS DESTE 

TRIBUNAL. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUSPENSIVA DO CERTAME. 

OITIVA. 1. Consoante enunciado constante da Súmula 272 da jurisprudência deste 

Tribunal "no edital de licitação é vedada a inclusão de exigências de habilitação e quesitos 

de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que 

não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato". 2. Já decidiu este 

Tribunal, em precedentes julgados, que a exigência de apresentação 

de rede credenciada, em serviços similares ao ora examinado nesta 

representação, deve ser efetuada no momento da contratação e não 

na ocasião da apresentação de proposta, de forma a garantir a 

adequada prestação dos serviços, sem comprometer a 

competitividade do certame. 3. Adota-se medida cautelar suspensiva do certame, 

sem prévia oitiva da parte, em face de violação, pela exigência editalícia, de disposição 

legal, e em clara afronta ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas sobre a 

matéria.” (TCU - RP: 02420720187, Relator: AUGUSTO SHERMAN, Data de 

Julgamento: 08/08/2018, Plenário) 

“O momento adequado para a exigência de comprovação de rede 

credenciada não é a fase de habilitação, mas sim a de contratação , 

concedendo-se o licitante vencedor prazo razoável para tanto , de forma 

a garantir uma boa prestação do serviço, sem causar prejuízo à competitividade do 

certame. (Acórdão 212/2014-Plenário, Representação - Habilitação de Licitante, Relator 

Ministro Augusto Sherman, em 5/2/2014). 

 

“PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO DE LICITANTE. 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CIÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE 

EXIGÊNCIA, DURANTE A FASE DE HABILITAÇÃO DO 
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CERTAME, DE APRESENTAÇÃO DE VISTO JUNTO AO CREA DA 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE OS SERVIÇOS SERÃO 

PRESTADOS. RESTRIÇÃO INDEVIDA DA COMPETITIVIDADE. 

CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.[...] 
12.27. O segundo visto citado, em consonância com o que foi discutido para a Resolução 

Confea 1.007/2003, é necessário apenas para as empresas que executarão obras ou 

serviços. Dito isso, novamente resta claro que tal visto somente deve ser 

obtido pela empresa vencedora do certame, quando de sua 

contratação, e impor tal exigência no edital deixa clara a estipulação 

de custos desnecessários a todos os licitantes, anteriormente à 

celebração do contrato, o que, ressalte-se, vai de encontro à Súmula 

TCU 272. 
12.28. A tese de que tal exigência seria necessária para se evitar atrasos na formalização 

contratual igualmente não se sustenta. Tal questão deve ser tratada no âmbito do 

planejamento da contratação, que deve considerar prazos adequados para esse fim, 

considerando que não há óbices para que um Conselho Profissional deixe de conceder 

o visto para uma empresa regularmente registrada em outra região.” 

 

No mesmo norte, no processo Nº 33.232/201, Informação Nº 05/2011, 

Jurisdicionada pela Companhia do Metro do Distrito Federal – METRÔ/DF ao Tribunal de 

Contas do Distrito Federal relativo ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 03/2010-METRÔ/DF, 

tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de limpeza e conservação dos bens móveis e imóveis. A jurisdicionada (Metro) entende 

que: 

 

“… descabe a exigência de apresentação de licença de funcionamento expedida pelo 

órgão de vigilância sanitária (grifo nosso) do Distrito Federal disposta na Lei 

3.978/2007, seja no momento da assinatura do contrato, seja na fase de habilitação 

do certame. 

    A empresa prestadora de serviço não necessitará manipular produtos químicos, estes já 

devem estar prontos para uso. O que pode ocorrer é a simples diluição desses produtos 

(em água por exemplo), o que pode ser feito normalmente por qualquer pessoa, sem 

necessidade de nenhum profissional ou exigência especial. 

 

Segundo a Análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca do 

Tópico acima, veremos que: 

“Desse modo, entende-se que exigir a licença de funcionamento 

do órgão competente da vigilância sanitária do DF, na fase de 

habilitação, conforme requer o SEAC/DF, quebra, literalmente, 

a isonomia proposta na LL e na Carta Federal, na medida em 

que as empresas licitantes de fora do Distrito Federal terão ônus 

desnecessário apenas para participar do certame, o que não se 

mostra razoável e nem proporcional diante da ordem jurídica 
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regente, servindo apenas para restringir a competição (grifo nosso). Para evitar tal 

distorção, é necessário que se faça uma interpretação mitigada na exigência contida 

na Lei 3.978/2007. 

Tanto é assim que a Lei 3.978/2007 é alvo da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 

3963 – interposta pelo Governador do Distrito Federal perante o Supremo Tribunal 

Federal, questionando os arts. 1º e 2º do referido diploma, conforme já comentado pelo 

ilustre Relator à fl. 342. Contudo, a referida ação ainda não foi apreciada. 

Lei Distrital Nº 3978 de 29/03/2007: Dispõe sobre a exigência da Licença para 

Funcionamento aos estabelecimentos que executam as atividades que especifica, altera a 

Lei nº 2.340, de 12 de abril de 1999, que “Cria na estrutura administrativa do Governo do 

DF, a Coordenadoria de Seguros do DF e a Central de Compras do Governo do DF e dá 

outras providências”, e dá outras providências. 

Art. 1º. Sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, os estabelecimentos que 

executam as atividades dedicadas ao combate a insetos e roedores, limpeza e higienização 

de reservatórios de água, bem como manipulação de produtos químicos para limpeza e 

conservação, (grifo nosso) dependerão, para o desenvolvimento dessas atividades, da 

Licença para Funcionamento expedida pelo órgão competente de vigilância sanitária do 

Distrito Federal.” 

 

Também neste caso, cita-se o Acórdão 5611/2009 – 2ª Câmara do TCU: 

 

“Exclua das exigências editalícias, por atentarem contra os princípios da isonomia, 

da legalidade, da competitividade e da razoabilidade, a apresentação de: 

– Certidão Negativa de Debito Salarial, de Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas e 

de prova de regularidade junto ao Sindicato Laboral; 

 

– recolhimento da Contribuição Sindical Patronal e do pagamento da anuidade do 

Conselho Regional de Administração – CRA; 

– Licença Ambiental de Operação (grifo nosso) e do Certificado de Registro 

Cadastral junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

– que o licitante possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA devidamente 

registrada na Delegacia Regional do Trabalho.” 

 

O Tribunal de Contas da União, mediante o Acórdão 2.872/2014-Plenário 

deliberou no sentido de: 

 

‘cientificar a Casa da Moeda do Brasil de que a exigência a todos os 

licitantes, e não apenas ao vencedor após a fase de adjudicação e 

anteriormente à assinatura do contrato, de apresentação de licença de 

operação concedida pelo órgão ambiental, identificada na 

Concorrência Internacional nº 1/2013 (revogada), contraria as 

disposições sobre qualificação técnica constantes do art. 30, inciso IV, 

da Lei nº 8.666/1993 e a jurisprudência desta Corte de Contas’. 

 

A Decisão 739/2001, do Tribunal de Contas da União – TCU foi direto a esse 

ponto, vejamos: 

 

Decisão 739_2001 – TCU Plenário 
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Voto do Ministro Relator: 

1. As exigências contidas no art. 30 da Lei nº 8.666/93 são do tipo 

numerus clausus, ou seja, encontram-se esgotadas naquele dispositivo, sendo defeso, 

aos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, inovar (grifo nosso). 

2. A esse respeito, ensina Marçal Justen Filho: 

 

“A Lei nº 8.666 disciplinou de modo minucioso a matéria da qualificação técnica. Um dos 

caracteres mais marcantes da Lei nº 8.666/93 foi a redução da margem de liberdade da 

Administração Pública nesse campo e a limitação do âmbito das exigências (Grifo nosso). 

Buscou evitar que exigências formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica 

constituam-se em instrumento de indevida restrição à liberdade de participação em 

licitação (grifo nosso). O objetivo é eliminar distorções ocorridas no sistema anterior, onde 

os requisitos de qualificação técnica acabavam por inviabilizar o acesso de muitas 

empresas à licitação. (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª 

ed., p. 305) 

4. Tais exigências somente seriam justificáveis se os referidos requisitos fossem previstos 

em lei especial, passando a situação, então, a enquadrar-se no inciso IV do referido art. 30 

(grifo nosso). 

Tal situação, entretanto, caso existisse, deveria ser expressamente consignada no edital de 

licitação, em nome da motivação que deve nortear os atos administrativos.” 

 

Assim, as razões apresentadas requer seja removido do edital a exigência 

contida em seu item 14.2.3, alínea “b” (Certificado de parceria técnico-científica vigente 

da instituição formadora com a American Heart Association), porquanto manifestamente 

ilegal já que extrapola o rol taxativo dos arts. 27 c/c 30 da Lei 8.666/93. 

 

II) DO PEDIDO 

 

Ex positis, a Impugnante requer o acolhimento da presente impugnação 

para que sejam REMOVIDA A EXIGÊNCIA contida em seu item 14.2.3, alínea “b” 

(Certificado de parceria técnico-científica vigente da instituição formadora com a 

American Heart Association), porquanto manifestamente ilegal já que extrapola o rol 

taxativo dos arts. 27 c/c 30 da Lei 8.666/93. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Belo Horizonte/MG, 23 de fevereiro de 2022. 
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