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A PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA DO BRASIL.  

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63438.003632/2020-67 

 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO  

 

 

 

FÁCIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA 

– ME, CNPJ: 07.527.919/0001-87, situada na Av. Paraíba, nº: 45, Bairro dos 

Estados, CEP: 58030-430, João Pessoa – Paraíba, por seu representante legal, 

o Sr. Otávio Abrantes de Sá Ney, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 

CPF nº: 036.711.874-25, RG nº: 2.474.450 SSP/PB, residente e domiciliado na 

Rua Aderbal Maia Paiva, nº: 600, Quadra 243, Lote 394, Portal do Sol, João 

Pessoa – Paraíba, CEP: 58.046-527 João Pessoa – Paraíba, vem por meio deste 

apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, com base nos fundamentos a seguir: 

 

Trata-se de certame licitatório a ser realizado pela PAGADORIA 

DE PESSOAL DA MARINHA DO BRASIL, cujo edital merece algumas 

reformas, o que motivou a presente impugnação, conforme será a seguir 

exposto: 

 

DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

 

A presente impugnação merece ser conhecida, em face de que se 

mostra tempestiva, vejamos. 

 

O edital de chamamento do certame prevê em sua cláusula 13.1 

que: 

13.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para o 
término do período de envio das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 
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Assim, considerando que esta impugnação está dentro do prazo 

acima descrito, merece a mesma ser detidamente analisada. 

 

2. DA ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE QUANTIDADE DE 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA NA PONTUAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. 

 

O presente certame aberto pela Pagadoria de Pessoal da Marinha 
do Brasil tem como objetivo contratar de forma não onerosa, licenciamento de 
uso de Sistema de Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema 
de Consignações), por meio de Contrato de Comodato, para a realização de 
operações de consignações em folha de pagamento dos militares da ativa, 
veteranos e pensionistas. 

 
Todavia, a impugnante ao analisar o edital do certame, observou 

ilegalidades que precisam ser excluídas do edital de chamamento, eis que tem o 
nítido condão de violar a competitividade entre os licitantes, e, poderá, direcioná-
lo para algum licitante, percebamos. 

 
No Anexo I do Termo de Referência, mais especificamente no item 

específico acerca da Capacitação Técnica, às fls. 20/23 do citado documento 
consta a forma de pontuação para fins de escolha da licitante que comandará o 
mencionado serviço. 

 
Eis aí, um dos fundamentos da presente impugnação, uma vez que 

o órgão licitante está exigindo quantidade de atestados de capacidade 
técnica como requisito de classificação na pontuação do certame, exigência 
essa há muito declarada irregular pelos órgãos de controle, vejamos.   

 
A priori, o Estatuto das Licitações faculta aos licitantes 

apresentarem atestado de capacidade técnica tanto do setor privado quanto do 
setor público, a saber: 

Dispõe o §4º do artigo 30 da lei de 8666/93: 

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação 
de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

Reforçando o entendimento, de forma sapiente, Marçal Justen Filho 
comenta: 

Uma das questões reside em que a lei refere-se a atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
A regra destinou-se a afastar praxe anterior, consistente em 
autorizar apenas atestados fornecidos pela própria 
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Administração Pública. (in Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, 
p. 331) 

A exigência de quantidade de atestados de capacidade técnica fere 
o princípio da legalidade, extrapolando os limites legais. 

O § 5º do artigo 30 da Lei 8.666/93 regra que: 

§ 5º 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. (negritei) 

A Lei de Licitação em nenhum momento concede a possibilidade de 
exigir um número mínimo de atestados como forma de classificar os licitantes em 
sistema de pontuação.  

A Administração não possui discricionariedade para tal, ou seja, não 
pode exigir algo que a lei não lhe permita. 

Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro leciona 
que:  

“Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade 
pessoal. Enquanto, na Administração pessoal é lícito fazer 
tudo o que a lei não proíbe. Na Administração Pública só é 
permitido fazer aquilo que a lei autoriza.” (grifo nosso) 

Ademais, o particular pode em apenas um contrato ter executado 
objeto idêntico ou até superior à do objeto licitado, em que apenas este atestado 
já seria suficiente para demonstrar a capacidade da empresa. 

Acerca do assunto, o professor Carlos Pinto Coelho Motta leciona: 

“não é admissível a exigência de número mínimo, ou máximo, 
ou mesmo certo, de atestados de capacitação técnica” (in 
Eficácia nas Licitações e Contratos, 11ª ed., Belo Horizonte, 
Del Rey, 2008. p. 377). 

A Corte de Contas da União vêm traçando diretrizes a respeito da 
matéria orientando os órgãos públicos para afastarem este tipo de regra que 
restringe o universo dos participantes, a saber: 

“[…] abstenha-se de exigir a apresentação de número mínimo 
e certo dos atestado de capacidade técnica, observando o que 
dispõe o art. 30, inciso II e §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.666/93 e 
respeitadas decisões desta Corte de Contas […]” (TCU. 
Processo nº TC-004.960/2000-6. Acórdão nº 73/2003 – 2ª 
Câmara) 
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“[…] observe, nos futuros certames que realizar, as 
disposições contidas no § 1º do art. 30 da Lei 8666/93, 
abstendo-se de exigir número mínimo ou número certo de 
atestados de capacidade técnica, de acordo com entendimento 
desta Corte firmado nas decisões Plenárias nº 134/1998 e nº 
192/1998 […]” (TCU. Processo nº TC-007.493/2000-3. Decisão 
nº 392/2001 – Plenário) 

Contratação de projetos de obra pública: 1 – É ilícita a 
exigência de número mínimo de atestados de capacidade 
técnica, assim como a fixação de quantitativo mínimo 
nesses atestados superior a 50% dos quantitativos dos 
bens ou serviços pretendidos, a não ser que a 
especificidade do objeto recomende o estabelecimento de 
tais requisitos 

Representação formulada por empresa acusou possíveis 
irregularidades no edital da Tomada de Preços n. 05/2011, do 
tipo técnica e preço, promovida pelo Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 2ª Região – Creci/SP, que tem por 
objeto a contratação de serviços de elaboração de projetos de 
execução da obra de reforma e adaptação da sede da 
entidade. O relator, em consonância com a unidade técnica, 
considerou configurada ilicitude nos requisitos para 
demonstração de capacitação técnica das licitantes. O edital 
exigiu a apresentação de dois atestados ou declarações de 
capacidade técnica, devendo, cada um deles, conter 
“quantitativos mínimos de serviços de elaboração de projeto 
arquitetônico, compatíveis e pertinentes com o objeto da 
licitação (8.000 a 12.000 m²), com área construída não inferior 
a 4.000 m²”. Ressaltou que a jurisprudência do Tribunal aponta 
no sentido de que “a Administração Pública deve se abster de 
estabelecer número mínimo de atestados de capacidade 
técnica, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, 
situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar 
devidamente explicitados no processo administrativo da 
licitação”. Asseverou que, no caso concreto, tal circunstância 
não restou evidenciada. Além disso, a citada exigência 
demandava a comprovação de prévia elaboração de projetos 
para área de cerca de 8.000 m², que é “bem superior ao limite 
de 50% da área construída objeto da licitação”. Também por 
esse motivo, ao endossar proposta do relator, decidiu o 
Tribunal: I) fixar prazo ao Creci/SP para que adote 
providências com vistas a anular a Tomada de Preços n. 
05/2011; II) determinar ao Creci/SP que “abstenha-se de exigir 
número mínimo de atestados de capacidade técnica, bem 
como a fixação de quantitativo mínimo nesses atestados 
superior a 50% (…) dos quantitativos dos bens e serviços que 
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se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto 
o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito 
deverão estar devidamente explicitados no processo 
administrativo da licitação”. Precedentes mencionados: 
Acórdãos ns. 3.157/2004, da 1ª Câmara, 124/2002, 
1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 
1.695/2011, e 737/2012, do Plenário. Acórdão n.º 1.052/2012-
Plenário, TC 004.871/2012-0, rel. Min. Marcos Bemquerer 
Costa, 2.5.2012. 

No mesmo sentido foram os julgados: 

Processo nº TC- 016.123/2006-0. Acórdão nº 2302/2006 – 
Plenário 
Processo nº TC- 014.947/2005-9. Acórdão nº 1871/2005 – 
Plenário 
Processo nº TC- 002.277/2000-6. Acórdão nº 460/2003 – 2ª 
Câmara 

Por conseguinte, a exigência estabelecida no diploma editalício 
restringe o caráter competitivo da licitação afrontando o inciso I, § 1º do artigo 3º 
da Lei 8666/93 que segue: 

§ 1 o É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5° 
a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; 

Ao cabo, para arrimar mais ainda sua impugnação, segue abaixo 
alguns pareceres acerca da restrição do universo dos participantes: 

TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª Câmara – “9.3.1. abstenha-se 
de incluir nos instrumentos convocatórios condições não 
justificadas que restrinjam o caráter competitivo das licitações, 
em atendimento ao disposto no art. 3° da Lei n° 8.666/93;”. 

TCU – Decisão 369/1999 – Plenário – “8.2.6  abstenha-se de 
impor, em futuros editais de licitações, restrições ao caráter 
competitivo do certame e que limitem a participação de 
empresas capazes de fornecer o objeto buscado pela 
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Administração Pública, consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso I, 
da Lei nº 8.666/93;” 

TCU- Acórdão 1580/2005 – 1ª Câmara   – “Observe o § 1o, 
inciso I, do art. 3o da Lei 8.666/1993, de forma a 
adequadamente justificar a inclusão de cláusulas editalícias 
que possam restringir o universo de licitantes.” 

Com desenvoltura, acerca do assunto, o jurista Marçal Justen Filho 
versa: 

“O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias 
para seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências 
serão ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação 
que o particular deverá assumir. Respeitadas as exigências 
necessárias para assegurar a seleção da proposta mais 
vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda 
indiretamente, prejudiquem o caráter “competitivo” da licitação” 
(in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 63). 

Assim, não restam dúvidas que o sistema de pontuação inserido no 
Anexo I do Termo de Referência viola à competitividade entre os licitantes, eis 
que estabelece pontuação baseada em quantidade de atestados de 
capacidade técnica, o que é plenamente ilegal. 

Isto posto, a impugnante requer seja excluída do edital as 
exigências de quantidade de atestados de capacidade técnica como critério 
de pontuação nos autos deste procedimento licitatório. 

 

3. DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO ISO 9001 

 

A impugnante ao analisar o edital do certame, observou ilegalidades 
que precisam ser excluídas do edital de chamamento, eis que tem o nítido 
condão de violar a competitividade entre os licitantes, e, poderá, direcioná-lo para 
algum licitante, percebamos. 

 
No Anexo I do Termo de Referência, mais especificamente no item 

específico acerca da Capacitação Técnica, às fls. 17 do citado documento, 
consta a forma de pontuação para fins de escolha da licitante que comandará o 
mencionado serviço. 

 
Eis aí, um dos fundamentos da presente impugnação, uma vez que 

o órgão licitante está exigindo que a licitantes apresentem certificado ISO 
9001 como requisito de classificação na pontuação do certame, exigência 
essa há muito declarada irregular pelos órgãos de controle, vejamos.   
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Não é demais lembrar que algumas exigências impedem a 

competição, e essa é uma delas, vejamos.  
 
Como antes já dito, a presente Impugnação tem por finalidade evitar 

que ocorra a restrição desnecessária do universo de possíveis e capacitados 
competidores, obstando a busca da contratação mais vantajosa.  

 
Conforme esclarece o autor Marçal Justen Filho, a Lei nº 8.666/93 

buscou “evitar que as exigências formais e desnecessárias acerca da 
qualificação técnica constituam-se em instrumento de indevida restrição à 
liberdade de participação em licitação. (...) A regra geral é sempre a mesma: não 
poderão ser impostas exigências excessivas ou inadequadas”.  

 
Exigências desarrazoadas não podem ser legitimadas sob o 

argumento de que a Administração necessita de segurança maior do que a 
efetivamente necessária à execução do objeto a ser contratado, sob pena de 
ofensa ao texto constitucional, que autoriza apenas o mínimo de exigências, 
sempre alicerçadas em critérios razoáveis. 

 
In casu, a exigência de apresentação da ISSO 9001 como forma de 

classificação e pontuação no certame se mostra por demais desarrazoada, eis 
que restringe sobremaneira à competitividade entre os licitantes. 

 
Vejamos o que diz o Tribunal de Contas da União acerca da 

matéria, verbis:  
 

Exigência de certificação ISO-9001 como requisito de 
habilitação Não tem amparo legal a exigência de 
apresentação, pelo licitante, de certificado de qualidade ISO-
9001 para fim de habilitação, uma vez que tal exigência não 
integra o rol de requisitos de capacitação técnica, previstos no 
art. 30 da Lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente à Lei do 
Pregão (Lei nº 10.520/2002). Com base nesse entendimento, o 
Vice-presidente, atuando em substituição ao relator no período 
de recesso, reconheceu a presença do requisito do fumus boni 
iuris para o deferimento de medida cautelar em representação 
formulada ao TCU. A representante sustentava a existência de 
possível irregularidade no Pregão Eletrônico nº 167/2009, a 
cargo do Banco Central do Brasil (BACEN), tendo por objeto a 
prestação de serviços de blindagem nível IIIA em dois veículos 
sedan Hyundai Azera 3.3 automático, de propriedade daquela 
autarquia federal. Isso porque o item 4.3 do Anexo 2 do edital 
exigia a comprovação, sob pena de inabilitação, da certificação 
ISO9001, o que, segundo a representante, afrontava o art. 37, 
XXI, da Constituição Federal de 1988, por não ser tal exigência 
indispensável à garantia do cumprimento das obrigações 
assumidas. Além disso, a aludida certificação asseguraria 
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apenas que os procedimentos e a gestão de processos da 
licitante estariam baseados em indicadores e voltados à 
satisfação do cliente, não garantindo, em absoluto, o 
cumprimento ou a prestação do serviço objeto do certame. 
Considerando, no entanto, que o pregão já teria sido 
homologado em 26/11/2009 e o respectivo contrato assinado 
em 09/12/2009, estando, pois, em plena execução, e que 
qualquer paralisação dos serviços contratados poderia implicar 
indesejável risco de os carros oficiais de autoridades máximas 
do BACEN ficarem desprovidos da proteção desejada, o Vice-
presidente indeferiu o pedido de medida cautelar, por ausência 
do requisito do periculum in mora, sem prejuízo de determinar 
que o processo fosse submetido ao relator da matéria para 
prosseguimento do feito. Precedente citado: Acórdão nº 
2.521/2008-Plenário. Decisão monocrática no TC-
029.035/2009-8, proferida no período de recesso do Tribunal, 
pelo Vice-presidente, no exercício da Presidência, Ministro 
Benjamin Zymler, em substituição ao relator, Min. Walton 
Alencar Rodrigues, 20.01.2010.  

 

Outrossim, o certificado ISO 9001 sequer tem correlação com o 

objeto do certame, uma vez que este certificado é ligado à satisfação dos 

clientes e nos processos internos da empresa.  

 

Assim, considerando que o certificado ISO 9001 não tem qualquer 

correlação com o objeto a ser contratado neste certame é que o item 

constante do Anexo I fls. 17 do Termo de Referência item 201 merece ser 

excluído do certame.  

 

Por fim, considerando que a Lei Geral de Proteção de Dados está 

em plena vigência, faz-se necessária a manutenção da exigência de certificação 

ISO 27001, uma vez que tal certificação é específica para segurança da 

informação, o que no presente certame é imprescindível. 

 

Cumpre evidenciar que a aludida certificação tem finalidades 

específicas de segurança da informação, sendo, portanto, um padrão para 

sistemas de gestão da segurança da informação que dispõe sobre Tecnologia 

da Informação, técnicas de segurança e sistemas de gerência da segurança da 

informação. 

 

Deste modo, a certificação ISO 27001, denota uma garantia de 

que a empresa implementou um sistema para gerência da segurança da 

informação, sendo um selo de extrema credibilidade, sendo de extrema 
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relevância uma vez que possui como objetivo a proteção da confidencialidade, 

integridade, bem como a disponibilidade da informação. 

 

 

Desta feita, objetivando que a futura contratação se estabeleça da 

forma mais segura à própria Administração Pública, requer seja mantida a 

exigência da certificação ISO 27001. 

 

 

4. REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Diante de tudo que fora exposto, requer a Impugnante que sejam 

extraídos do certame: a) as exigências de quantidade de atestados de 

capacidade técnica como critério de pontuação nos autos deste 

procedimento licitatório; b) a exigência de apresentação de ISO 9001 item 

constante do Anexo I fls. 17 do Termo de Referência item 201 merece ser 

excluído do certame.   

 

Como o pedido aqui formulado poderá redundar na modificação 

do edital deste procedimento, pugna pela suspensão do presente 

procedimento e conseguinte adequação do instrumento à legislação em 

vigor. 

 

Nestes termos, pede deferimento.  

 

João Pessoa, 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

FÁCIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA 
Otávio Abrantes de Sá Ney 

CPF: 036.711.874-25 
Diretor Comercial 
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