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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA EMPRESA
PATRULHA SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018
Ref. PGEA/MPF/PR/MA N° 1.19.000.000210/2018-16
IMPUGNANTE: PATRULHA SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

1. RELATÓRIO

Trata-se de impugnação ao edital do certame em epígrafe, apresentado pela empresa
PATRULHA SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

Impende mencionar, de início, que a impugnação em tela é tempestiva, porquanto em
consonância com artigo 18 do Decreto n° 5.450/2005. 

O Pregão Eletrônico nº 02/2018 destina-se à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de vigilância armada, sendo 01 (um) posto 12x36 diurno e 01 (um)
posto 12x36 noturno, nas dependências da Procuradoria da República no município de Bacabal.

2. DO PONTO ATACADO NA IMPUGNAÇÃO

2.1.  DA  ILEGALIDADE  DA  EXIGÊNCIA  RELATIVA  A  CAPACIDADE  TÉCNICA
OPERACIONAL – SUBITEM 9.8.5

Assim se manifesta a empresa quanto ao presente tópico:

(…) a exigência de comprovação de 03 anos de efetivo exercício para participação
no  certame  licitatório,  fere  o  princípio  da  livre  concorrência,  restringindo  o
número de empresas concorrentes e, via de consequência, afetando a seleção da
proposta mais vantajosa, se contrapondo ao princípio da economicidade.

(…) 

Diante de tal  objeto,  surgem os seguintes  questionamentos:  é  necessário que a
empresa comprove que possui 03 (três) anos de efetiva prestação de serviço para
garantir que estará apta a cumprir com a obrigação em questão? Ou ainda, qual
garantia de que uma empresa com 03 ou mais anos de “experiência” de mercado
vá cumprir de maneira mais satisfatória com a obrigação?

(…) 

__________________________________________________________________________1_
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, Nº 52 – AREINHA, SÃO LUÍS/MA – CEP 65.030-015

PRMA-CPL@MPF.MP.BR – (98) 3213-7144/7182



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 – RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DA PATRULHA

Portanto, requer a impugnante a modificação do item 9.8.5 do Edital, devendo
ser excluída a exigência de comprovação do prazo de 03 anos do exercício, tendo
em nota a completa ausência de razoabilidade para tal imprevisão, tornando tal
exigência completamente desproporcional e insubsistente.

O item 9.8.5 do edital do Pregão Eletrônico nº 02/2018 assim prescreve:

9.8.5. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por período não inferior a 03 (três) anos, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.8.5.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no  contrato  social
vigente;

9.8.5.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se
firmado  para  ser  executado  em  prazo  inferior,  conforme  item  10.8  da  IN
SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

9.8.5.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito
o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de
os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG nº 5/2017.

9.8.5.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo
do serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços  executados  de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional,  a  uma única contratação,  nos termos do item
10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.

9.8.5.5.  O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual  da contratante e local  em que foram prestados os serviços,  consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.

A exigência contida no item aqui  impugnado  reproduz norma vigente expressa na
alínea “b” do item 10.6 do Anexo VII-A (Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato Convocatório) da
IN SEGES/MPDG nº 5/2017:

Anexo VII-A
Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato Convocatório
10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-
operacional, a Administração Pública poderá exigir do licitante:

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está
sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na
execução  de  objeto  semelhante  ao  da  contratação,  podendo  ser  aceito  o
somatório de atestados;(...)

______________________________________________________________________2___
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, Nº 52 – AREINHA, SÃO LUÍS/MA – CEP 65.030-015

PRMA-CPL@MPF.MP.BR – (98) 3213-7144/7182



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 – RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DA PATRULHA

A provisão contida no subitem 9.8.5. do Edital é decorrente da decisão do TCU1 nos
seguintes termos:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1  recomendar  à  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do
Ministério  do  Planejamento  que  incorpore  os  seguintes  aspectos  à  IN/MP
2/2008:(...)

9.1.13  seja  fixada  em  edital,  como  qualificação  técnico-operacional,  a
obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha
executado serviços de  terceirização  compatíveis  em quantidade  com o objeto
licitado por período não inferior a 3 anos;

Os argumentos apresentados pelo Egrégio TCU nesse acórdão foram:

2. Estando as exigências dentro dos limites autorizados pela lei, não há porque a
priori, considerá-las indevidas. O que se deve verificar é sua pertinência para
garantir a cumprimento (ou ao menos diminuir o risco de descumprimento) das
obrigações das contratadas, sem restringir indevidamente a competitividade das
licitações.  Entendo  que  os  argumentos  utilizados  pelo  grupo  demonstram  a
adequabilidade dessas exigências, que já foram consideradas legais pelo Tribunal
em  algumas  ocasiões,  conforme  registrado  abaixo.  Mencione-se  que  nos
processos abaixo mencionados, a própria 3ª Secex manifestou-se pela legalidade
dessas exigências:

 – TC 019.549/2010-5 – uma das exigências de qualificação técnica contida no
edital foi a de o licitante comprovar experiência mínima de três anos na área dos
serviços a serem contratados.

[ementa do Acórdão 2.939/2010-Plenário:]

“É compatível  com o  inciso  II  do art.  30  da  Lei  8.666/1993 a  exigência  de
requisito temporal de atuação do licitante na área do serviço de natureza contínua
licitado, desde que por período inferior ao prazo de 60 (sessenta) meses previsto
no inciso II do art. 57 daquela Lei”

[trecho do relatório:]

“4.5  Ademais  do  acima  exposto  concluímos,  alinhados  aos  argumentos  da
Administração, que as exigências postas no edital coadunam-se com os termos
do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, que autoriza a exigência de comprovação de
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, vez que a experiência exigida
para  habilitação  ao  certame,  inclusive  no  que  se  refere  a  prazo,  mostram-se
razoáveis e compatíveis com os serviços que serão executados e na área em que
serão executados, conforme demonstrado no arrazoado técnico de fls. 69/82.”

________________________________
1 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1214/2013. Plenário. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
Sessão de 22/5/2013. Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:1214%20ANOACOR
DAO:2013/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/false/1>. 
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Pedro Luiz Lombardo, Rodolfo André P. de Moura e Carlos Everaldo de Jesus, em
artigo  sobre  o  tema  no  endereço  https://portal.conlicitacao.com.br/licitacao/artigos/experiencia-de-
tres-anos-nos-atestados-de-capacidade-tecnica-in-no-22008/, assim concluíram:

Desta  sorte  nos  parece  prudente  e  consentâneo  ao  Interesse  Público  que  tal
exigência  seja  estabelecida  de  maneira  comedida,  condizente  as  necessidades
concretas.  Assim,  justifica-se  a  exigência em xeque quando estabelecidas  em
editais que visam contratação de serviços continuados com cessão de mão de
obra  e  não  em  todo  e  qualquer  instrumento  convocatório  que  verse  sobre
contratação de prestação de serviços, como constatado na prática.(...)

Frisamos, nos contratos desta natureza a contratação de empresas inexperientes
acarretam interrupções na prestação dos serviços,  ausência de pagamento aos
funcionários,  traz  prejuízos  à  administração  e  encerramentos  prematuros  de
contratações. Importante ressaltar, ainda, a responsabilidade subsidiária que recai
ao órgão contratante quando existente o não pagamento das verbas trabalhistas e
débitos  previdenciários,  motivos  suficientes  que  justificam  critérios  mais
rigorosos para inibir este resultado.

Corroborando ao exposto trazemos à baila trechos do voto proferido em Acórdão
do  Tribunal  de  Contas  da  União  (nº  8.364/2012-2ª  Câmara)  que  retrata  a
dificuldade enfrentada. Ipsis litteris:

“7. Consoantes estimativas criteriosas feitas pela Segedam e cujos cálculos estão
detalhados  no  relatório  que  antecede  este  voto,  são  precisos  pelo  menos  20
postos  de  trabalho  para  que  seja  gerada  renda  suficiente  para  manter  em
funcionamento  uma  empresa  que  atue  na  área  de  prestação  de  serviços  de
natureza continuada.

8. Sobre as dificuldades relativas a contratos celebrados com empresas que não
conseguem manter seus custos mínimos relatou a Segedam a seguinte situação:

27. Há diversas experiências no TCU, especialmente nas Secretarias de Controle
Externo  nos  Estados,  demonstrando  que  empresas  que  gerenciam  pequenos
quantitativos de postos de trabalho não se sustentam ao longo do tempo, logo
vão à falência e, não raro, são abandonadas pelos responsáveis/proprietários, que
fogem de suas responsabilidades contratuais, deixando os empregados entregues
à própria sorte.

28. Nesses  casos,  a  Administração é obrigada a intervir  no contrato e buscar
soluções tendentes a minimizar os prejuízos a que os empregados ficam sujeitos,
efetuando, por exemplo, o pagamento direto dos salários, dos benefícios e das
obrigações patronais relativamente às questões trabalhistas e previdenciárias.

29.  Quando  a  Administração  contrata  determinada  empresa  com capacidades
técnico-operacional,  profissional  e  econômico-financeira  frágeis,  o  prejuízo
social,  econômico  e  administrativo  é  certo  e  enorme.  E  é  justamente  desses
prejuízos que a Administração do TCU deseja esquivar-se mediante a aplicação,
dentre outras regras, da exigência editalícia aqui debatida e defendida.” 

Mister  evidenciar  que  a  experiência  de  três  anos  visa  aferir  a  capacidade
gerencial da empresa, necessário portanto que a exigência esteja combinada ao
que determina os §§ 7º, 8º e 9º da IN.

(…)

Portanto,  minimamente  a  empresa  deve  ter  gerenciado  50%  (cinquenta  por
cento) do número de postos de trabalho a serem contratados quando o contrato
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exigir 40 (quarenta) ou mais postos e no mínimo 20 (vinte) postos quando a
contratação for inferior a 40 (quarenta) postos. Destarte a experiência de 3 (três)
anos  em  conjunto  com  a  quantidade  mínima  de  postos  almeja  identificar  a
experiência  e  estabilidade  da  empresa  no  mercado,  assim  como  aferir  a
capacidade  de  gerir  pessoas  e  suportar  os  custos  mínimos  de  administração
inerentes à prestação dos serviços.

Por  fim,  o  enredo que  originou a  exigência  de  três  anos  de  experiência,  em
síntese  apertada,  nasceu  da  eminente  necessidade  em  contratar  empresas
experientes nos contratos de prestação de serviços continuados com cessão de
mão de obra,  vez que, há prejuízo latente frente as interrupções em contratos
desta  natureza  à  atividade  administrativa,  combinado  a  responsabilidade
subsidiária  que  lhe  acompanha.  Assim se  exige  maior  rigor  e  zelo  do Poder
Público,  justificando  a  utilização  neste  tipo  de  cenário,  contudo  não  gera
desiderato indiscriminado para que os agentes públicos utilize este critério em
contratos que não necessitem deste rigor.  O uso excedente e  desproporcional
prejudica  a  competitividade,  fere  de  morte  os  preceitos  principiológicos  e
normativos inerentes às Licitações Públicas. (Destaque nosso)

Assim sendo,  esta  signatária  decide  manter  a  dicção  do  item  9.8.5  tal  como  se
apresenta no Edital, porquanto em consonância a Jurisprudência do TCU e da IN SEGES/MPDG nº
5/2017.

3. DECISÃO

Em face do exposto,  esta Pregoeira decide com esteio no inciso II do artigo 11 do
Decreto  n°  5.450/2005,  conhecer  do  pedido  de  IMPUGNAÇÃO  ao  edital  apresentado  pela
PATRULHA SEGURANÇA PRIVADA LTDA.,  porquanto tempestivo e,  no mérito,  NEGAR-LHE
PROVIMENTO mantendo-se a exigência contida no item 9.8.5 do edital referenciado. 

São Luís, 09 de março de 2018.

Greyce Fonseca e Silva Helal
Pregoeira/PR/MA
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