
 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÃO DA INFRAERO 

 

 

 

 

 

Licitação Eletrônica n. 171/ADLI-1/SBSP/2020 

 

MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.743.858/0001-05, com sede na Rua 

São Francisco Xavier, 603, 4º andar, Bairro Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, 

neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, vem 

respeitosamente à presença de V. Senhoria, na forma do item 14.2 do edital de 

licitação, apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital, o que faz com base nas razões 

de fato e de direito a seguir expostas. 

 

1 TEMPESTIVIDADE 

Frise-se, inicialmente, que a presente petição é tempestiva. Com efeito, 

a sessão de licitação está designada para o dia 08/12/2020, às 10h. O edital 

indica que as impugnações podem ser apresentadas até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data da sessão. Nesse caso, o prazo se encerraria em 1º/12/2020, 

data até a qual a peça será tempestiva, impugnando-se as alegações em 

contrário. 

 

2 DA IMPUGNAÇÃO 

Em breve síntese, a impugnação tratará de um tema específico, 

concernente à excessiva restritividade das exigências de qualificação técnico-

operacional exigidas dos licitantes. Como se verá, demanda-se a apresentação 

de documento adicional ao atestado de capacidade técnica que, se mantido, 

direcionará o certame e causará certos prejuízos à INFRAERO em decorrência 

da excessiva limitação da competitividade. 



 

 

Vejamos. O edital pede que os licitantes cumulem a apresentação do 

atestado de capacidade técnica indicado na alínea “c” do subitem 12.1.1 com a 

entrega de um “portfólio de serviços” especificado na alínea “d” do mesmo 

dispositivo. Veja-se: 

 

 

O problema está na exigência cumulativa de ambos os documentos, 

ainda mais pela imposição de apresentação de um “portfólio de serviços” que 

não é tratado pela legislação e que, cumulado ao atestado, restringe 

indevidamente a disputa. 



 

 

Sabe-se que o TCU permite, pelo enunciado da Súmula 263, que se 

apresentem atestados de capacidade técnica que comprovem experiência 

prévia similar àquela que compõe o objeto licitado. Veja-se a sua redação: 

Súmula 263: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.” 
 

Ocorre que o “portfólio de serviços” é um documento estranho à 

descrição taxativa da legislação. No art. 27 da Lei n. 8.666/93, não se encontra 

nenhuma referência a tal prova, assim como nada há que autorize essa 

exigência no Regulamento de Licitações da INFRAERO. A cumulação das 

demandas só impedirá que um número maior de empresas com a devida 

qualificação – e com comprovação de execução de relevantes quantitativos 

relativos à alínea “c” do subitem 12.1.1 do edital, que compõe a parcela mais 

relevante do objeto, nos termos da Súmula 263 do TCU – apresente a 

proposta, restringindo o universo de competidores e diminuindo a 

competitividade da disputa. 

Sabe-se que a Lei n. 8.666/93 não tem incidência direta em relação às 

licitações realizadas por empresas estatais, e que Lei n. 13.303/2016 tem 

estrutura mais flexível quanto às normas que regem as licitações, não 

descendo às minúcias das regras aplicáveis aos certames que sejam 

realizados pelas empresas a ela vinculadas. 

No entanto, o dever de observância da competitividade e busca pela 

proposta mais vantajosa é claro no art. 31 da Lei n. 13.303, sendo inteiramente 

contraproducente a inserção de cláusula que direciona a licitação pela restrição 

da competição. 

Nesse sentido, entende-se que vedações constantes da Lei n. 8.666/93 

– inclusive a taxatividade do rol dos documentos de habilitação – também se 

aplicam a casos como o presente. A respeito, o TCU, em recente julgado no 

qual examinou licitação da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – 

TRENSURB, que também está vinculada à Lei n. 13.303/2016, pontuou o 

seguinte sobre exigir documentação de habilitação que, apesar de não vedada 

naquela lei, está em desconformidade com a Lei 8.666/93 e cria embaraços 

adicionais aos demais licitantes: 



 

 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. PROCESSO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE 
SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO DE PORTO ALEGRE/RS. 
RESTRIÇÃO AO CARATER COMPETITIVO. CAUTELAR. OITIVAS. 
MANIFESTAÇÃO INAPTA PARA AFASTAR AS IRREGULARIDADES. 
CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO CERTAME. 
CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 
Acórdão 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de 
medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 
091/2018, realizado pela Trensurb, que tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviço de bilhetagem eletrônica no sistema integrado 
metropolitano de Porto Alegre/RS; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 
Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de 
admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno 
deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2º, da Lei 13.303/2016, e no art. 103, § 1º, da 
Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 
9.2. com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 
da Lei 8.443/1992, fixar prazo de 15 (quinze) dias para que a Empresa de Trens 
Urbanos de Porto Alegre S.A, adote as providências necessárias com vistas à 
anulação do edital do Pregão Eletrônico 091/2018, como decorrência da exigência 
restritiva ao caráter competitivo do certame contida no item 5.6.1 do edital, uma 
vez que não se enquadra no rol exaustivo e taxativo de documentos definidos no 
art. 30 da Lei 8.666/1993, da ausência de demonstração da relevância do item 
data center e da utilização de modalidade de licitação não condizente com a baixa 
especificação do objeto; 
9.3. dar ciência à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A de que foram 
identificadas impropriedades e falhas na memória de cálculo, decorrente da falta 
de informações e detalhamentos, que embasou o valor referencial do item Data 
Center, nos termos expostos no item (i.b) da instrução da unidade técnica (peça 
63) , o que afronta o art. 7º, §2º, incisos I e II da Lei 8.666/1993; 
9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e à Empresa de Trens 
Urbanos de Porto Alegre S.A; e 
9.5. arquivar o presente processo. 
(TCU, Acórdão n. 2613/2018-Plenário, Rel. Min. Vital do Rêgo, julgado em 
14/11/2018. Grifo nosso). 
 

A aplicação do princípio da vedação de imposição de exigências 

sobremaneira restritivas e que direcionam o edital de licitação (consideradas 

aquelas que violam a Lei n. 8.666/93) mesmo no caso de empresas estatais 

vinculadas à Lei n. 13.303/2016 está presente no seguinte trecho da conclusão 

do voto do Ministro relator, verbis: 

V – Considerações Finais 
No mérito, restou confirmado o caráter restritivo da cláusula 5.6.1, em que foi 
exigida dos licitantes apresentação de declaração de fabricante atestando que ela 
estaria autorizada a comercializar os seus equipamentos e capacitada a prestar o 
suporte técnico necessário em relação ao Data Center. Na prática, tal exigência 
culminou na participação de apenas duas licitantes, sendo que já foi confirmado 
pela própria Trensurb que a primeira colocada não atende à exigência da referida 
cláusula. 
Restou confirmado também que o Data Center, apesar de possuir relevância 
técnica para a operacionalidade do sistema de bilhetagem, não possui relevância 
financeira, além de sua estimativa de valores ser pouco consistente e com 
possível sobrepreço, ante a atualização de orçamento de 2006 até 2018 com base 
no IPCA acumulado desse período. 
Dessa maneira, alinho-me à proposta ofertada pela Secex/RS, para que a 
Trensurb adote os procedimentos necessários para a anulação do Pregão 
091/2018. 



 

 

Por fim, acompanho as demais análises da unidade técnica que considerou elidido 
o indício de irregularidade atinente à supressão de informação em atendimento à 
diligência desta Corte e que informa que a Trensurb já editou regulamento interno 
de licitações e contratos nos moldes da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016). 
(grifo nosso) 
 

Muito melhor seria que a INFRAERO, em relação à alínea “d” do 

subitem 12.1.1 do edital, SUBSTITUÍSSE a exigência do portfólio de serviços 

pela apresentação de garantia de subcontratação de empresa com tal 

experiência por parte da licitante vencedora. Nesse sentido, a disciplina do 

edital estaria em conformidade com o art. 30, § 6º, da Lei n. 8.666/93, que 

estipula que comprovações desse tipo podem ser feitas mediante a 

apresentação de declaração formal de disponibilidade no momento da 

contratação. 

Dessa forma, pugna-se pela aceitação da impugnação, modificando-se 

a exigência da alínea “d” do subitem 12.1.1 do edital, permitindo-se que o 

portfólio de serviços indicado como componente da habilitação seja substituído 

por declaração/garantia de que a licitante, se vencedora, contratará empresa 

com tal expertise quando da assinatura do contrato. 

Se tal não for admitido, porém, haverá a necessidade de parcelamento 

do objeto licitado, cindindo-se o objeto relativo à infraestrutura (a saber, 

fundações, contenções, estrutura metálica, drenagem e os itens relacionados à 

pista, como sinalização horizontal e balizamento) daquele relacionado com a 

implantação do E.M.A.S. 

Isso porque apenas empresas estrangeiras específicas – que 

raramente aceitam compor consórcios, muito menos se dispõe a participar de 

licitações – fabricam e executam serviços relativos ao E.M.A.S. Por isso, nada 

traria de prejuízo à INFRAERO dividir a disputa, já que os serviços são 

plenamente cindíveis e poderiam muito bem compor licitações distintas ou lotes 

distintos de uma mesma licitação. 

Isso implica (a) aumento da competição, (b) possível redução do preço 

a ser pago pela INFRAERO sem que (c) haja qualquer comprometimento em 

termos de prestação de serviços à entidade licitante. Ademais, está em linha de 

consonância com o previsto no art. 32, inc. III, da Lei n. 13.303/2016, verbis: 

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as 
seguintes diretrizes: 
(...) 



 

 

III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes, sem 
perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites 
estabelecidos no art. 29, incisos I e II; (grifo nosso) 
 

Essa é também a orientação da jurisprudência do TCU, cuja Súmula 

247 tem a seguinte redação: 

SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 
preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para 
o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo 
de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 
 

Somente uma das duas modificações sugeridas – a substituição do 

portfólio de serviços por declaração/garantia de contratação ou o parcelamento 

do objeto – é que poderá garantir a realização de licitação em que haja efetiva 

competição. Do contrário, haverá apenas um simulacro de disputa, com 

resultado já conhecido e de antemão produzido, o que certamente prejudicará 

a obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, requer-se sejam realizadas as correções acima 

indicadas no Edital de Licitação, modificando-se os itens apontados, 

respeitando-se, em todos os casos, as disposições do art. 39, parágrafo único, 

da Lei n. 13.303/2016. 

 
Nesses Termos, 
Pede Deferimento. 
Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
Hugo Torno Arêas 
MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. 
CNPJ/MF 04.743.858/0001-05 

 


