






 

 

FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - FLEM 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 

 
A FLEM, situada na Rua Visconde de Itaborahy, 845, Edf. Amaralina Empresarial - 
Amaralina, Salvador-BA, comunica aos interessados a retificação do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 004/2016 com reabertura de prazo, ficando alterados os itens referentes a 
Exigência de Rede Credenciada; Comprovação de Capacidade Técnica, além da inclusão 
de garantia de execução. Dessa forma, a sessão pública fica remarcada para o dia 26 de 
janeiro de 2017, às 10h15, através do site “licitações-e” do Banco do Brasil (nº 657333). O 

Edital retificado encontra-se à disposição nos sites: www.licitacoes-e.com.br, 

www.flem.org.br e no endereço acima. Salvador, 16 de janeiro de 2017. 

Carla Joseane Jesus de Almeida – Pregoeira 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A)  DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA  FUNDAÇÃO LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES - FLEM, ESTADO DA BAHIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2017 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ADMINISTRAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS – VALE 
ALIMENTAÇÃO, 
 
 
 
 

 
BIQ BENEFICIOS LTDA, com sede na Av. Vergueiro, 

nº 3.185 – Cj. 123 – Vila Mariana, na cidade de São Paulo – SP, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 07.878.237/0001-19, vem 
respeitosamente perante V.S.a, interpor a competente IMPUGNAÇÃO dos termos do edital de 
licitação em epígrafe,  pelas razões devidamente fundamentadas elencadas, conforme ainda 
nas disposições da Lei 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94, e Lei reguladora nr. 10.520 de 
17/07/02 do que trata a matéria, o que passa a expor. 
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I - DOS PONTOS À IMPUGNAR 

  Em apeciação ao edital foram constatadas 
inconformidades com o Diploma Legal de Licitações, os quais merecem ser impugnados e o 
instrumento editilício deve ser reformado, senão vejamos: 

 
O referido edital, como condição de participação na 

licitação tem a seguinte exigência prévia: 
 

“ 6. DA HABILITAÇÃO  

 
..... 

 
 

j) Declaração contendo a quantidade, por município, dos participantes da rede de credenciados 
da proponente nos locais de execução, conforme previsto no Termo de Referência – Anexo I;  

 
k) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da seleção, através da apresentação de 03 
(três) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, quanto à 
prestação de serviços idênticos ou similares aos que são objeto da presente seleção;  

 
As exigências acima retro mencionadas não podem 

prosperar, tendo em vista a afrontar princípios da Constituição Federal e basilares da 
Contratação Pública,  no que regulamenta o artigo 3º: 

 
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e 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 lhe são correlatos. 

 
A igualdade de todos os licitantes diante da 

administração é princípio de máximo relevo, que decorre do princípio constitucional, que todos 
devem estar em situação de equiparação, vedados quaisquer privilégios ou distinções, 
conforme preceitua o inciso XXI, artigo 37 da Constituição Federal. 
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Diz o Doutrinador Hely Lopes Meirelles, “ a 

igualdade entre os licitantes é principio impeditivo da discriminação entre os participantes do 
certame, quer através de cláusulas que no edital favoreçam uns em detrimento de outros, 
quer mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais” 

 
No caso em apreço verifica-se que tal exigência na 

fase de apreciação dos documentos de habilitação tem o condão de eliminar do certame 
empresas altamente capacitadas, inviabilizando a escolha mais econômica para o erário público.  

Cabe salientar que todo o procedimento licitatório 
tem como objetivo garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a 
todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de 
concorrentes.  
 

Sabido que a exigência antecipada de rede 
credenciada conforme remete a alínea “J” , do que trata o item  “ 6. DA HABILITAÇÃO , é 
expediente inoportuno e oneroso para a licitante, haja vista que os referidos documentos 
comprobatórios do credenciamento junto aos estabelecimentos comerciais, de fato deve ser 
exigida somente da Contratada, porém a rede credenciada de ser apresentada após a 
homologação da licitação, ademais deve-se constar obrigatoriamente uma cláusula no edital 
mencionando as condições e indicação de prazo razoável para se proceder o credenciamento 
dos referidos estabelecimentos sem cause prejuízo para a futura Contratada decorrido da 
estipulação de prazos exíguos. 

 
 
Ademais, exigir da licitante que comprove sua 

capacitação técnica através de  03 ( três ) atestados de capacidade técnica, de forma categórica, 
conforme previsto na alínea “K” do item 6 do edital que trata da HABILITAÇÃO, é totalmente 
descabível e desarrazoada, carente de amparo legal  

 
Não há por que impedir que o licitante demonstre 

contar com habilidade técnica suficiente para a execução do objeto licitado por meio de 01 (um) 
ou mais atestados diversos. É que, a princípio, o somatório de atestados propicia ampla 
participação de interessados, sem que se descuide das medidas necessárias à garantia do 
cumprimento da execução contratual. Eventual demonstração de experiência anterior por 
meio de atestado único é possível e desejável para a segurança da contratação quando a 
natureza do objeto licitado e justificativas técnicas assim o exigir 
 

“SÚMULA Nº 263/2011 : 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. 
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Segundo o acórdão nº 786/2006 do TCU, “A 

complexidade do objeto da Concorrência 01/2004 não deriva de suas dimensões quantitativas, 
mas das tecnologias empregadas. Não há, pois, sentido em se vedar o somatório de atestados 
se o que se deseja é aferir a capacidade do licitante em manejar determinadas metodologias e 
técnicas. Essa capacidade decorre da qualificação da empresa e da experiência por ela 
acumulada nos trabalhos realizados, independentemente de ter executado tais trabalhos no 
âmbito de um único ou de vários contratos.  

 
A vedação em tela restringe o caráter competitivo 

do certame e viola o princípio da isonomia, uma vez que concede tratamento desigual a 
empresas que detenham a mesma capacidade técnica, embora adquirida por caminhos 
diversos” (apud MARÇAL JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, Dialética, 15ª edição, pág. 512). 

 
 
ACORDAM (...) em: (...) 9.2. determinar à 

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do MME que : (...) 9.2.6 abstenha-se de exigir, em 
futuras licitações, número mínimo e certo de atestados de capacitação técnica, ficando a 
critério do licitante apresentar qualquer quantidade capaz de comprovar a sua aptidão, 
conforme ocorrido na Tomada de Preços nº 08/97 - Processo nº 002.750/96-68.” (AC-0584-
16/04-P Sessão: 19/05/04 Grupo: I Classe: I Relator: Ministro Ubiratan Aguiar - TOMADA E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS) “[...] a exigência de dois ou mais atestados de capacitação técnica, tal 
qual ocorreu no bojo do Concorrência n. 09/2000, conquanto não encontre respaldo legal, 
tem levado esta Corte a expedir determinações saneadoras aos órgãos e entidades que o 
fazem, quando não evidenciado direcionamento ou restrição à competitividade. A esse 
respeito, vêm à colação trecho da Proposta de Deliberação que proferi ao relatar o TC 
000.773/2005-6 (Acórdão n. 571/2006 - TCU - 2ª Câmara): 

 
 
“É no âmbito do princípio da competitividade que 

operam em licitação pública os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ocorre que 
tais princípios oferecem os parâmetros para decidir se determinada exigência ou formalidade é 
compatível ou não com o princípio da competitividade. Sobretudo, deve-se atentar ao bom 
senso, bem como à proporção entre as exigências a serem realizadas e o objeto licitado, 
especialmente no momento de se definir as exigências para a habilitação.” 

 
 
Dito isso,  adoção de critérios que somente uma ou 

algumas empresas poderão atender a exigência pautada no referido subitem 2.3, são elementos 
tendentes à RESTRINGIR A COMPETITIVIDADE entre os participantes, em clara infringência ao 
art. 3°, caput e § 1°, da Lei nº 8.666/93 , C./C. art. 5°, caput e parágrafo único, do Decreto nº 
5.450/05 :  
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“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. 

 
 
Diante disso, é vedado aos agentes públicos admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam o 
caráter competitivo do procedimento e estabeleçam preferências em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes’ (Acórdão 979/2005 - Plenário). 

 
‘Não há que se falar em convalidação de um edital 

com cláusulas restritivas, pois há inibição de potenciais licitantes (...) por conseguinte, não 
atendendo ao apelo da Administração a participar do certame, desde logo impossibilita a 
conclusão de que a Administração contratou com a melhor proposta’ (Acórdão 1.871/2005 - 
Plenário). 

O Supremo Tribunal de Justiça já decidiu que: As 
regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar 
qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação 
do maior numero de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias 
propostas, a mais vantajosa. (MS 5.606/DF, rel.min. José Delgado) A licitação corresponde ao 
procedimento administrativo destinado à seleção da proposta mais vantajosa para a 
contratação desejada pela Administração Pública, e necessária ao atendimento do interesse 
público, assegurando igualdade de competição a todos os interessados, eis que considerar a 
adoção de um termo de referencia com direcionamento, fere os princípios básicos de 
legalidade, da impessoalidade, bem como os princípios da igualdade , e da probidade 
administrativa.  

 

Isto posto, não pode prosseguir o processo 
licitatório externo, face  as alegações acima e dos evidentes indícios de irregularidades do 
instrumento editalício com claúsulas direcionadoras e restritivas , o que por si só invocaria em 
momento oportuno a ANULIDADE do processo licitatório. 
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III – DOS PEDIDOS 

 
Requer-se desta D. Comissão o recebimento 

tempestivo da presente IMPUGNAÇÃO, para o fim de julgá-la totalmente procedente dando 
provimento as devidas retificações do edital extraindo deste as suscitadas restritivas;  

 
A) Que a rede credenciada de estabelecimentos 

comerciais, seja apresentada pela futura 
Contratada em momento oportuno após a 
homologação da licitação e em prazo razoável 
antes da assinatura do contrato objeto da 
licitação; 
 

B) Que a capacitação técnica, de fato e direito, seja 
comprovada através de atestado ou atestado(s) 
de capacidade técnica que demonstrem 
atendimento compatível e razoável aos 
quantitativos e prazos previstos do objeto da 
contratação 

 
Caso V.Sas, não promovam efeito, a impugnante 

submete-se imediatamente à instâncias superiores para apreciação e julgamento do feito,  tudo 
pelo cumprimento da lídima justiça. 
 

 
Termos em que, 

Pede e espera deferimento 
 

São Paulo (SP),  13 de janeiro  de 2017 

 
 
 

BIQ BENEFICIOS LTDA 
João D.S. Santos 

Gestão de Negócios Públicos - Procurador 
RG nº 20.143.413 SSP/SP 
CPF nº 106.892.018-18 

 
 

 
CNPJ 07.878.237/0001-19 

BIQ BENEFICIOS LTDA 
Rua Vergueiro, 3.185 – Conj. 123 

Centro Empresarial Santa Julia  
Vila Mariana – São Paulo/SP 

CEP 04101-300 

 






















