
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMPANHIA DE 

ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOAQUIM AUGUSTO LOPES OLIVEIRA,  

brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o Nº 420.365 e 

OAB/CE sob o N° 8148, inscrito no CPF sob o Nº 380.690.593-20, 

comprovantes em anexo, com endereço profissional sito na Av. Vereador 

Narciso Yague Guimarães,1145, 7º andar, sala 701, Jardim Armênia, CEP 

08780-000, Mogi das Cruzes - SP, vem, mui respeitosamente, à presença 

de V. Sa., na condição de cidadão em pleno gozo de seus direitos civis, 

apresentar a presente IMPUGNAÇÃO, na forma prevista no ITEM 9, DO 

Pregão Eletrônico nº 020/2019, com pedido de suspensão liminar, em 

face do mesmo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019, PROCESSO: Nº 009/2019,  

da CEAGESP – SP, pelos motivos a seguir expostos: 

 

 

I – DO OBJETO DO EDITAL  

 

 

O presente Edital atacado tem como objeto, 

em seu Item 2: “Contratação de empresa para prestação de serviços 

de limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d’água do ETSP 



- Entreposto Terminal de São Paulo, conforme especificações 

constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.”  

A sessão pública deste Pregão 

Eletrônico será realizada na data de 25.07.2019, às 9:30h, horário de 

Brasília. 

 

 

II – DA INCONSISTÊNCIA DO EDITAL 

 

      

1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

 

Em seu subitem “h”, do item 5.4.2, do Edital em 

questão, alista-se o seguinte: 

 

 

  h) Comprovante de que a licitante cumpre e segue as 

normas de segurança e medicina do trabalho através de registro do 

SESMT (Serviços Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho) na Delegacia Regional do Trabalho do 

Ministério do Trabalho, se for o caso, ou declaração de isenção do 

comprovante amparado pela legislação. 

 

 

A Lei nº 8.666/93, que disciplina a matéria, 

em seu art. 30, limita a atuação discricionária da Administração Pública. 

No artigo supra, está fixada a documentação necessária à comprovação 

da qualificação técnica do licitante. Vejamos: 

 

 

 “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.”  

 

 

É transparente o fato de que o artigo 30, da Lei 

Nº 8.666/93, de forma expressa, limita o rol de documentos que 

comprovem a qualificação técnica dos licitantes. Por outro lado, o referido 

artigo possibilita que lei especial enumere outros requisitos para a 

habilitação técnica. 

 

 

Tratamos, neste caso, de Pregão Eletrônico, 

regido pela Lei Nº 10.520/2002, que em seu art. 3º, inciso, disciplina: 

 

“Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o 

seguinte: 



 

(...) 

III - dos autos do procedimento constarão a 

justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo 

e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 

estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo 

órgão ou entidade promotora da     licitação, dos bens ou 

serviços a serem licitados;” 

 

Resta, pois, transparente, que sob todos os 

aspectos legais que se possa observar, seja perante a Lei Nº 8.666/93, 

seja diante da Lei Nº 10.520/2002, que regula o Pregão Eletrônico e, por 

fim, perante nossa Lei Maior, a Constituição Federal, o Edital em comento, 

em seu subitem “h”, item 5.2.4, exige qualificação técnica excessiva dos 

licitantes. 

 

 

A boa doutrina administrativa nos ensina que, no 

âmbito da administração pública, esta se vincula estritamente ao que 

disciplina a lei, já o ente privado não pode ser obrigado a fazer ou deixar 

de fazer algo, senão em virtude de lei. Portanto, se não há lei que discipline 

a obrigatoriedade de registro do SESMT para empresas prestadoras de 

serviços semelhantes ou idênticos ao que propõe o objeto do edital em 

comento, não pode o ente público exacerbar esse direito, exigindo 

requisitos de qualificação técnica não previsto em lei própria. 

 

 

Ademais, neste caso, como não existe previsão 

legal para a exigência contida no item 5.2.4, subitem “h”, do edital em 

destaque, o ente público responsável pelo certame age em pleno 

confronto ao que prevê o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, in 

verbis:  



 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

[…] 

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei.”  

 

 

Por esta razão, o subitem “h”, item 5.2.4, do Edital 

em questão, contém exigência excessiva que compromete e, por isso 

mesmo, restringe o princípio da livre competição que deve prevalecer nos 

procedimentos licitatórios.  

 

 

E mais, a exigência em estudo, viola ainda o art. 

3º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Nº 8.666/93, que enumera os princípios 

constitucionais que regem o procedimento licitatório, entre os quais, o da 

isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração, da promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, 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.  

 

 

Vejamos ainda a posição da Jurisprudência do 

TCU em relação ao assunto em debate: 



 

“Acórdão TCU nº 597/2007 – Plenário que, dentre outros, 

expressa o entendimento do TCU acerca da matéria: 

‘Acórdão 597/2007 – Plenário 

 Voto do Ministro Relator 

 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 (...) 

14. Pela adequação do exame à situação ora tratada, reproduzo 

parte do Voto que conduziu a Decisão nº 739/2001 – Plenário, no qual se 

discorreu acerca da desnecessidade da Certidão de Registro no SESMT, 

entre outros documentos: 

‘As exigências contidas no art. 30 da Lei nº 8.666/1993 são do tipo 

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

sendo defeso, aos diversos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, inovar. 

2. A esse respeito, ensina Marçal Justen Filho: 

‘A Lei nº 8.666/1993 disciplinou de modo minucioso a matéria da 

qualificação técnica. Um dos caracteres mais marcantes da Lei nº 

8.666/1993 foi a redução da margem de liberdade da Administração 

Pública nesse campo e a limitação do âmbito das exigências. Buscou 

evitar que exigências formais e desnecessárias acerca da qualificação 

técnica constituam-se em instrumento de indevida restrição à liberdade 

de participação em licitação. 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. Tal situação, entretanto, 

caso existisse, deveria ser expressamente consignada no edital de 

licitação, em nome da motivação que deve nortear os atos 

administrativos. No caso em exame, tem-se que o edital não fez qualquer 

alusão a eventuais leis especiais que estivessem a requerer o 

cumprimento das ditas exigências. 

(...) 



13. Por outras palavras, pode-se afirmar que fixar requisitos 

excessivos ou desarrazoados iria de encontro à própria sistemática 

constitucional acerca da universalidade de participação em licitações, 

porquanto a Constituição Federal determinou apenas a admissibilidade 

de exigências mínimas possíveis. Dessarte, se a Administração, em seu 

poder discricionário, tiver avaliado indevidamente a qualificação técnica 

dos interessados em contratar, reputando como indispensável um 

quesito tecnicamente prescindível, seu ato não pode prosperar, sob pena 

de ofender a Carta Maior e a Lei de Licitações e Contratos.’ 

 (...) 

Acórdão 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação 

formulada pela ZL Ambiental Ltda., em que se noticiam supostas 

irregularidades no Edital do Pregão Presencial nº 11/2006 da Fundação 

Biblioteca Nacional – FBN, que objetiva a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de apoio às atividades 

administrativas da entidade no Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, 

em: 

(...) 

9.3. determinar à Fundação Biblioteca Nacional que, nas 

próximas licitações: 

(...) 

9.3.3. limite-se, nos requisitos de habilitação, às exigências 

estabelecidas nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993, abstendo-se de 

requerer, para tanto, documentos como Cadastro de Empregados e 

Desempregados, implantação do Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional – PCMSO, Registro no Serviço Especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT e Convenção Coletiva de 

Trabalho;” 

 

 

Podemos citar ainda o que dispõe o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, que estabelece que somente serão 

permitidas nos processos licitatórios, exigências de qualificação 

técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações 



licitadas. 

 

 

Assim, é ilícito por parte da CEAGESP, exigir dos 

licitantes que apresentem documentos de registro do SESMT, na 

Delegacia Regional do Trabalho – DRT, do Ministério de Trabalho. 

 

 

A presente exigência discutida, torna o presente 

certame VICIADO, posto que frustra o caráter isonômico e competitivo que 

deve permear o processo público de licitação, razão pela qual, a medida 

que se impõe é que seja retirada do edital. 

 

 

III – DO PEDIDO 

 

 

Face o exposto, REQUER: 

 

 

a) Suspensão liminar do certame; 

b) Procedência total desta IMPUGNAÇÃO; 

c) a retirada do Edital, do subitem “h”, item 5.4.2, aqui questionado, 

posto que as exigências nele contidas extrapolam o poder 

discricionário do agente público, em virtude da ilegalidade que reina 

sobre ele. 

 

Termos em que pede deferimento. 

São Paulo 23 de julho de 2019. 

 

Joaquim Augusto Lopes Oliveira 



Advogado OAB/SP 420.365 


