
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO JOÃO DEL-REI. 

 

Processo Nº. 23122.012567/2022-61 

Referência: Pregão Eletrônico SRP NO 041/2022 

 
  BIOJET AMBIENTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o no 45.381.202/0001-69, com sede na RUA CAPTÃO COUTO 
MENEZES, NÚMERO 80 - MADUREIRA - RJ, CEP: 21.310-200, não se 
conformando com os termos do edital do Pregão Eletrônico em referência 
e em cumprimento às normas regulamentadoras do processo licitatório, 
vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar, 
tempestivamente, IMPUGNAÇÃO ao edital de Pregão Eletrônico em 
epígrafe, com base nas razões a seguir aduzidas: 
 
1 - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação 
tendo em vista que a data marcada para a abertura da sessão pública é 
08/07/2022. Portanto, resta comprovado o cumprimento do prazo 
determinado no item 21.1 do Edital. 

 

21.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

secol@ufsj.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei 

Orlando 170, sala 3.25, bairro Centro, cidade de São João del-Rei/MG, Cep: 

36.307-352. 



21.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

 

2 - DOS FATOS 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI instaurou procedimento 

licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico sob o no 41/2022, visando a 
escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS 
PRÉDIOS DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA. 

Interessada em participar da licitação, a ora Impugnante denota, no 
entanto, a presença de alguns vícios de legalidade no Edital, cuja prévia 
correção se mostra indispensável à abertura do certame e formulação de 
propostas, conforme restará comprovado a seguir: 

 
i) Quanto as exigências impostas no Atestado de Capacidade 

Técnica: 

9.11 - Qualificação Técnica: 

9.11.1 - Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 

9.11.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 

deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características 

mínimas: 

9.11.1.1.1 - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 

vigente; 

9.11.1.1.2 - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto 

se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 



9.11.1.1.3 - 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/MP n. 5/2017. 

9.11.1.1.4 - Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos 

na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos 

diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem ininterruptos, 

conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

9.11.1.1.5 - O licitante disponibilizará, caso solicitado pelo pregoeiro, 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/MP n. 5/2017. 

9.11.1.1.6 - Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) 

postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado, pelo período mínimo 

de 3 (três) anos, contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número 

de postos de trabalho a serem contratados. 

9.11.1.1.7 - Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou 

inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado, pelo 

período mínimo de 3 (três) anos, contrato(s) em número de postos equivalentes ao 

da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n. 5/2017. 

9.11.1.1.8 - Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito 

o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou 

serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, nos termos do item 

10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

9.11.3 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial da empresa licitante. 

 

2 – DAS JURISPUDÊNCIAS:  

 

Ressaltaremos os equívocos editalíssimos sob a luz da nossa jurisprudência.  



O objetivo do atestado é aferir se o licitante possui aptidão e 

experiência anterior em relação ao objeto, pouco importando a data ou o 

tempo de experiência em que o ocorreu a execução, tampouco a prova de 

atendimento aos requisitos de capacidade técnico operacional, declaração 

formal do emitente e demais comprovações como nota fiscais ou cópia de 

contratos, ou seja, não deve existir QUAIS QUER EXIGÊNCIA SOBRE O 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS E 

COMPROVADOS POR ESTES. 

A fixação de exigências em atestados ou de experiência, em 
princípio, fere o preceito constitucional da isonomia, porquanto desiguala, 
sem motivo, concorrentes que apresentam as mesmas condições de 
qualificação técnica. Não se pode inferir que um licitante detentor de um 
atestado de aptidão é menos capaz do que o licitante que dispõe de 
atestado que cumpra as exigências imposta no edital. A capacidade técnica 
de realizar o objeto existe, ou não, independentemente das exigências 
imposta neste edital. São alguns precedentes do Tribunal de Contas da 
União a respeito da exigência em atestados: 

[...] a exigência de um número mínimo de atestados técnicos é medida 
excepcional, que deve ser adotada exclusivamente quando a especificidade 
do objeto assim exigir e não houver comprometimento à competitividade 
do certame, e apenas se devidamente justificada no processo 
administrativo da licitação (Acórdão nº 1.557/2014 - Segunda Câmara, Rel. 
Min. Ana Arraes, Processo nº 033.435/2013-8) 

Sobre o tema, o TCU já decidiu através do Acórdão 1172/2008 Pleno: "É 

indevida a fixação de prazo de validade de atestados probatórios de 

qualificação técnica dos licitantes vinculada à data de sua expedição." Da 

mesma forma, o Acórdão 330/2005 Pleno do TCU tratou da matéria: "Não 

inclua nos editais: (...) validade de atestados que comprovem a 

qualificação técnica dos licitantes vinculada à data de sua expedição."  

A própria Lei nº 8.666/93 proíbe, expressamente, no § 5º de seu 

artigo 30 a exigência de quaisquer comprovações de atividade ou de 

aptidão técnica que não se encontrem nela previstas: 

“Parágrafo Quinto do artigo 30 - É vedada a exigência de comprovação de 

atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda 

em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que 

inibam a participação na licitação.” 



Tribunal já firmou entendimento contrário e considerou desnecessária a 
apresentação de notas fiscais e contratos juntamente com atestados de 
capacitação técnica, a exemplo do que ficou estabelecido no acórdão 
944/2013 - Plenário: 

“No que se refere às notas fiscais, a jurisprudência do Tribunal 
é firme no sentido de que o art. 30 da Lei 8.666/1993, ao utilizar a 
expressão “limitar-se-á”, elenca de forma exaustiva todos os 
documentos que podem ser exigidos para habilitar tecnicamente um 
licitante (v.g. Decisão 739/2001 – Plenário; Acórdão 597/2007 – 
Plenário). A par disso, há que se destacar o fato de que nenhuma 
dúvida ou ressalva foi suscitada, pela equipe que conduziu o certame, 
quanto à idoneidade ou à fidedignidade dos atestados apresentados 
pela empresa. Mas mesmo que dúvidas houvesse nesse sentido, dada 
a natureza da prova que se procura obter com a exigência de atestados 
de capacitação técnica, o certo é que pouca ou nenhuma utilidade 
teriam as respectivas notas fiscais. Numa tal hipótese, incidiria, isto 
sim, a disciplina do § 3º do art. 43 do Estatuto de Licitações, que faculta 
à Administração a realização de diligências para esclarecer ou 
complementar a instrução do processo.” 

3 - Destarte, requer: 

A) Que sejam acatados os pedidos de impugnação nos termos em razão de 
tais exigências contrariarem Lei nº 8.666/93 que proíbe, 
expressamente, no § 5º de seu artigo 30 a exigência de quaisquer 
comprovações de atividade ou de aptidão técnica que não se encontrem 
nela previstas, além de tais exigências contrariar os diversos 
entendimentos do Tribunal de Contas da União; e 

B) Que o não acatamento dos termos apresentados sejam devidamente 

fundamentados pela equipe jurídica da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DEL-REI e após remitidos ao TCU para emissão de parecer final e 

remetidos ao final todas as documentações a esta empresa. 

Rio de Janeiro-RJ, 28 de junho de 2022. 
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