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DESPACHO

  

Processo nº 25383.000212/2022-84

Interessado: BIOTERIO E CANIL

  

RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS EMPRESAS TERCEIRIZE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EIRELI e LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, DURANTE A SESSÃO PÚBLICA DO
PREGÃO EM PAUTA.

Processo nº 25383.000212/2022-84
Referência: PREGÃO ELETRÔNICO N. º 06/2022-IGM 
Assunto: Resposta a Recursos
 
Senhor (a) Diretor (a) do Instituto Gonçalo Moniz,
 

1. DOS FATOS

Tratam-se de Recursos e Contrarrazões interpostos pelas empresas TERCEIRIZE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EIRELI e LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, durante a Sessão
Pública do pregão em pauta, cujo objeto é o Serviço de Apoio Operacional às Atividades Laboratoriais,
especialmente do Biotério e do Canil, do Instituto Gonçalo Moniz (IGM) – Fiocruz – BA, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Preliminarmente, cabe apontar que a Recorrente, empresa TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EIRELI registrou Recurso Administrativo, no sistema COMPRAS.GOV dentro do prazo previsto. Da
mesma forma e igualmente dentro do prazo, apresentou suas Contrarrazões aos recursos, a Recorrida
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.
 
2. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE TERCEIRIZE
2.1 Alega/Requer a Recorrente TERCEIRIZE:
2.1.2 “...o objeto licitado nada mais é que a contratação de empresa para prestação de serviços
terceirizados da mão-de-obra profissional... ”;
2.1.3 “...as empresas que prestam serviços terceirizados de mão-de-obra não precisam ser especialistas no
serviço licitado propriamente dito, e sim na gestão das pessoas envolvidas em sua execução...”
2.1.4 “a Recorrente comprovou a sua experiência no gerenciamento de mão-de-obra terceirizada em
quantidade superior à inserta no objeto licitado, e por período concomitante também superior aos 12 meses
previstos para a vigência do contrato, ou seja, comprovou possuir experiência compatível em
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação em referência. ”;
2.1.5 “A manutenção da decisão equivocada ora contestada também irá ferir gravemente o princípio da
economicidade, considerando que a Recorrente apresentou a proposta mais vantajosa para contratação, o
que importará numa economia de R$ 31.242,84 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e
quatro centavos.) para os cofres desta Fundação, à luz do valor arrematado pela empresa LIDERANCA
LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, atualmente declarada vencedora. ”;
2.1.6 “O provimento do presente recurso, para que o ato que inabilitou a TERCEIRIZE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EIRELI seja reformado, no sentido de declará-la habilitada, e consequentemente
vencedora do certame. ”
3. DAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA LIDERANCA
3.1 Contra alega a Recorrida LIDERANCA:
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3.2 “...é possível verificar através da análise dos atestados de qualificação técnica apresentados pela
Recorrente, que os atestados não contemplam a comprovação de experiência mínima de gerenciamento de
serviços semelhantes ao da contratação, no prazo de 3 anos em atividade. Portanto, não servem para
comprar a qualificação técnica exigida pelo Edital....”
3.3 “...resta claro que os atestados apresentados para fins de comprovar a qualificação técnica na área de
apoio operacional às atividades laboratoriais não preenchem o requisito dos 3 anos de experiência.
Ademais, grande parte dos atestados fornecidos pela Recorrente sequer são compatíveis com o objeto
licitado.
 3.4 “Dessa forma, a capacidade técnica objetiva comprovar que além de a empresa ter prestado serviços
semelhantes, que ela tenha um grupo técnico ADEQUADO E DISPONÍVEL para a realização do objeto da
licitação. Ou seja, a empresa terá que ter capacidade de fornecer o serviço na quantidade exigida com o
conhecimento técnico exigido pelo Edital.
 Ademais, o objetivo da comprovação de capacidade de qualificação técnica-operacional é verificar se a
empresa licitante obtém a capacidade de prestar qualificadamente os serviços que estão a ser licitados,
tanto referente ao objeto, quanto a quantidade e capacidade.
Dessa forma, a estipulação de experiência similar ao do objeto licitado com prazo mínimo de experiência
tem o condão de salvaguardar o interesse público e, consequentemente a correta contratação. Isto porque,
muitas vezes, empresas prestadoras de serviços terceirizados não são especialistas no serviço propriamente
dito, mas sim na administração de mão de obra, motivo este que leva a exigência de capacidade técnica
mínima com as especificidades conforme justificativas e especificações dos serviços contidas no termo de
referência e nos anexos ao edital. ”;
3.5 “a ratificação de todos os atos administrativos praticados neste certame é medida que se impõe, uma vez
que obedeceram rigorosamente não só ao previsto no Edital, mas, sobretudo, ao que dispõe a Lei, devendo,
pois, ser mantida a classificação da LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., como vencedora, e
ainda, por força do princípio da vinculação do instrumento convocatório, deve ser desprovido o recurso da
empresa Recorrente TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. ”
4. DO ENTENDIMENTO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
A empresa TERCEIRIZE foi inabilitada pois não cumpriu as exigências editalícias. Em análise sucinta, pelo
Pregoeiro e Equipe, foi verificado o desatendimento pela Recorrente das exigências previstas no subitem
9.11.1 do Edital, com fulcro no subitem 9.16 do Edital.
A inabilitação com razões semelhantes também já foi analisada no Acórdão 553/2016-Plenário do TCU, de
relatoria do Min. Vital do Rego onde o órgão realizou serviços de secretariado e entendeu ser “obrigatória a
desclassificação de qualquer licitante que não cumprisse o exigido e não comprovasse, por atestados, na
forma, quantidade e prazos definidos no edital, que já houvesse prestado serviços de secretariado”,
desconsiderando, assim, quaisquer atestados que comprovassem a execução de serviços de mão de obra
distinta, como limpeza, apoio administrativo, jardinagem, etc.
Contudo, ao final o TCU destacou a possibilidade de que situações excepcionais requeiram a comprovação
de capacidade técnica específica do objeto em disputa. Nessas hipóteses, de acordo com o TCU, a
consignação pública e expressa das razões que fundamentam a exigência torna-se requisito indispensável e é
exatamente a questão aqui discutida.
Não estamos tratando, nessa contratação, de serviços de baixa complexidade, como o seriam, por exemplo,
os serviços de mensageria, recepção ou copeiragem, mas sim de serviços mais complexos, que envolvem a
operação de maquinário sensível (autoclaves, lavadora de caixas de camundongo etc.), bem como
procedimentos de qualidade e biossegurança rígidos, o que exige não só mão de obra mais qualificada, mas
também conhecimento específico da empresa prestadora de serviço para gerenciar adequadamente essa mão
de obra e prover na qualidade, quantidade e tempo necessários os insumos indispensáveis à adequada
realização das atividades. Falhas na prestação dos serviços podem resultar em contaminação dos espécimes
de laboratório (camundongos SPF), desvirtuamento (cruzamentos indevidos) de linhagens específicas dos
camundongos (necessárias para pesquisas mais sensíveis), resultar em procriação indesejada de cães
utilizados em pesquisa científica, prejuízos a experimentos em andamento e inviabilização de novos
experimentos etc.
Não há também como se falar em serviço de mão de obra, pois isso configuraria mera intermediação de mão
de obra, o que é vedado pela jurisprudência trabalhista (Súmula 331 do TST).
Ainda que se entenda que em serviços meramente instrumentais, de baixa complexidade, possam ser
prestados por uma gama ampla de empresas de terceirização, bastando que as mesmas demonstrem
capacidade para a gestão de mão de obra (comprovação mínima de 3 anos de prestação de serviço
terceirizado com alocação de mão de obra em quantidade compatível com o contrato que se pretende
estabelecer), sem a demonstração de aptidão específica para o serviço a ser contratado, no presente caso
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objetivamos um serviço mais complexo, que exige um grau bem mais elevado de conhecimento e domínio
do serviço pela empresa a ser contratada, sob pena de comprometer a qualidade e a biossegurança das
atividades laboratoriais, especialmente do biotério e do canil, o que poderia resultar em grandes prejuízos
para a FIOCRUZ/BA.
Ainda que o Acórdão 744/2015-TCU consigne no seu item 1.7.1. que “nos certames para contratar serviços
terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em
gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser contratada, como o ocorrido no pregão
eletrônico 3/2014 (item 10.4.3.1 do edital - exigência de atestados para serviço de secretariado) ”, tal
entendimento não pode ser tomado sem uma análise mais acurada.
Ainda que na realização de serviços de menor complexidade, como mensageria, recepção ou copeiragem, a
contratação é de prestação de serviço pela empresa de terceirização, cabendo à mesma a responsabilidade
pela qualidade do serviço e gestão da mão de obra. A alocação de mão de obra é parte integrante do serviço a
ser prestado pela empresa de terceirização, ainda que seja um componente importante, mas não a
corporificação integral do serviço. Sendo assim, não cabe falar em serviço de mão de obra (o que ofenderia a
jurisprudência trabalhista), mas, nos exemplos citados, em serviço de mensageria, serviço de recepção e
serviço de copeiragem, o que vai além da mera alocação de mão de obra.
 O Edital de Pregão Nº 06/2022-IGM consignou os “parâmetros objetivos para análise da comprovação de
que a licitante já tenha prestado serviços compatíveis em características com o objeto da licitação” e as
características do serviço a ser contratado, com toda a complexidade descrita no termo de referência e no
edital, demonstram claramente a necessidade de que seja comprovada tecnicamente a aptidão da empresa a
ser contratada na prestação do serviço, e que essa comprovação de aptidão precisa abranger a demonstração
de capacidade na gestão da mão de obra envolvida no serviço e também na adequada provisão das condições
para que essa mão de obra desempenhe suas atividades com a qualidade e segurança necessárias.
A Recorrente utiliza como argumento jurisprudencial os itens 110 a 115 do ACÓRDÃO Nº 1214/2013 –
TCU – Plenário. Porém é preciso ter claro que, primeiramente, esses itens se referem a propostas de um
grupo de trabalho formado para sugerir melhorias nos procedimentos de compras e contratações públicas, e
não propriamente determinações do TCU. No próprio acórdão, no voto do relator, nos itens 97 e 98, fica
claro que as propostas ali discutidas deveriam ser encaminhadas à então SLTI (Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação – SLTI), órgão do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
como recomendação de incorporação, o que deixa claro não se tratar de uma determinação.

“97. A proposta da extinta Adplan, a partir das sugestões do grupo de estudos, é que o Tribunal recomende à
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI que incorpore as propostas de melhoria formuladas, bem
como que realize os estudos referentes às questões tratadas nos itens 34 a 37 deste voto (percentuais de encargos
sociais e LDI e fixação de sanções). Propõe a unidade técnica também que sejam feitas recomendações à AGU no
que se refere às medidas que carecem de normatização por parte daquele órgão, para a operacionalização de
procedimentos referentes à retenção de valores próximo ao final da vigência e à validade das apólices de seguro (item
16 deste voto).
98. Concordo que esse é o encaminhamento mais adequado para o processo, considerando a competência da SLTI em
planejar, coordenar, supervisionar e orientar normativamente as atividades do Sistema de Serviços Gerais (SISG) no
âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional. ”

Isso fica claro no item 9.1 do acórdão propriamente dito, que tem o seguinte texto:
9.1 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento que incorpore
os seguintes aspectos à IN/MP 2/2008:

As recomendações do acórdão foram acolhidas, com alguns ajustes, pela SLTI, através da emissão da IN
05/2017, que substituiu a IN 2/2008. É na alínea "b" do item 10.6 do Anexo VII-A da IN 05/2017 que está
definida a condição em que o atestado de capacidade técnica deve ser exigido, conforme transcrevemos
abaixo:

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a
comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser
aceito o somatório de atestados;

A palavra "semelhante", inserida no texto da IN 05/2017, tem papel fundamental na definição do que pode
ser exigido no atestado e como pode ser exigido. Em que pese o Acórdão 744/2015-TCU traga o
entendimento, em seu item 1.7.1, de que “nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, os
atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não
a aptidão relativa à atividade a ser contratada, como o ocorrido no pregão eletrônico 3/2014 (item 10.4.3.1 do
edital - exigência de atestados para serviço de secretariado)”, logo no item seguinte, o 1.7.2 o acórdão
ressalva que "nos casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser apresentadas justificativas
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fundamentadas para a exigência, ainda na fase interna da licitação, nos termos do art. 16, inciso I, da IN
02/08 SLTI".
Esse mesmo entendimento pode ser depreendido do Acórdão 553/2016-TCU, onde o TCU orienta o
Ministério do Esporte, e em que fica implícito que é facultado à Administração estabelecer, quando
necessário, critérios que resguardem a segurança e qualidade nos serviços a serem contratados: 

“9.4. Dar ciência ao Ministério do Esporte sobre as seguintes irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico
10/2015, para que sejam adotadas medidas tendentes à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 
9.4.1. Não consignar, no edital, parâmetros objetivos para análise da comprovação de que a licitante já tenha prestado
serviços compatíveis em características com o objeto da licitação, em desacordo com o previsto no art. 30, II, da Lei
8.666/93 e com a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 970/2014-TCU-Plenário, 1.443/2014-TCU-
Plenário e 382/2015-TCU-Plenário;
9.4.2. Exigir, em licitação para serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, que os atestados de
capacidade técnica comprovem serviços idênticos, em vez da aptidão para gestão de mão de obra, sem a necessária
demonstração técnica dessa necessidade, o que afronta a jurisprudência desta Corte, notadamente os Acórdão
1214/2013-TCU-Plenário, 1.443/2014-TCU-Plenário, 744/2015-TCU-2ª Câmara e 668/2005-TCU-Plenário; ”

Na fase interna da presente licitação foram apresentadas justificativas fundamentadas para a exigência,
inclusive em atendimento a parecer da Procuradoria Geral Federal (AGU) junto à FIOCRUZ, sendo exigido
que os atestados apresentados se referissem a objetos semelhantes ao da presente licitação, o que está
perfeitamente alinhado com o que prescreve a IN 05/2017, que condiciona o presente certame licitatório. As
características do serviço a ser contratado, com toda a complexidade descrita no termo de referência e no
edital, demonstram claramente a necessidade de que seja comprovada tecnicamente a aptidão da empresa a
ser contratada na prestação do serviço, que abrange para além da demonstração de capacidade na gestão
trabalhista e previdenciária da mão de obra envolvida no serviço, também a adequada provisão das condições
para que essa mão de obra desempenhe suas atividades com a qualidade e segurança necessárias.
A exigência do Atestado de Capacidade Técnica na forma constante do Edital tem como fundamento atestar
que a licitante é capaz de cumprir o objeto da licitação, com aquisição de serviço já testado e aprovado, que
tenha infraestrutura mínima, experiência compatível, aparelhamento necessário, evitando serviços de baixa
qualidade e que não atendam aos requisitos para a prestação de serviço de brigada de incêndio.
A exigência não é desarrazoada. O Estudo Técnico Preliminar-ETP, anexo ao edital,  traz extensa
justificativa para a contratação com a qualificação técnica pretendida:

“O Biotério é uma subunidade do Instituto Gonçalo Moniz (IGM) - FIOCRUZ-BA, onde são criados e produzidos
animais destinados à pesquisa científica e ensino, que atendem aos laboratórios e plataformas do IGM, e tem como
missão fornecer biomodelos, com excelência e qualidade, visando a segurança tantos dos animais quantos das
pessoas envolvidas nas atividades, pensando nas condições de trabalho, instalações e do ambiente e implementando
ações que balizam as variações fisiológicas que podem modificar a saúde dos animais para que as pesquisas não
sejam afetadas. A produção e experimentação de animais de laboratório é uma atividade que requer muita atenção e
dedicação, principalmente quando se fala do bem-estar animal e cumprimento de leis e decretos que conduzem a
manipulação desses animais, por isso, os profissionais envolvidos na manipulação dos animais devem estar
capacitados para desenvolver as atividades que fazem parte da rotina do Biotério. Já a Lavagem e Esterilização é
parte fundamental para o funcionamento de todos os laboratórios, pois neste ocorre o processamento de insumos e
materiais utilizados no desenvolvimento das pesquisas realizadas no IGM.  Assim, a contratação de pessoal
experiente com atuação na área de Biotério, Canil e Lavagem e Esterilização é indispensável, principalmente quando
se leva em consideração a promoção do cuidado e bem-estar animal. A contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de apoio operacional às atividades laboratoriais, especialmente do Biotério, do Canil e da
Lavagem e Esterilização, se justifica a fim de dar continuidade à produção e manutenção de animais saudáveis, com
qualidade e reprodutibilidade e também do fornecimento de materiais e insumos aos laboratórios. Como benefício
direto, a presente contratação visa garantir as condições adequadas ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos de
pesquisa desenvolvidos no âmbito do IGM, além de outras unidades da Fiocruz e instituições públicas parceiras. ”

E ainda conforme o Corpo Técnico do Biotério-IGM no bojo processual:
“O Biotério do IGM é um dos poucos do país a produzir animais com condição sanitária em consonância com as
recomendações internacionais (Felasa, 2014 - DOI: 10.1177/0023677213516312). Adicionalmente, nos últimos anos
foram acrescentadas linhagens que apresentam alto comprometimento imunológico e outra que desenvolve doença a
semelhança da anemia falciforme humana. Estes dois fatores em tela, obrigaram que fossem confeccionados
documentos com elevado número de exigências para que a produção e a manutenção de animais com alta exigência
de cuidados não fossem comprometidas. O objetivo de tamanho detalhamento visa única e exclusivamente zelar pela
saúde, manter a condição sanitária e a genética e o bem-estar do animal, de sorte a fornecer aos nossos pesquisadores
animais de qualidade e dentro do padrão sanitário e genético exigidos por renomadas revistas internacionais. As
especificações pormenorizadas, tanto de recurso humano, quanto de material de apoio, objetivam a manutenção dos
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animais em experimentação de forma que não haja interferência outras, que não sejam as impostas pelos desenhos
experimentais descritos nas pesquisas. O não detalhamento poderá implicar na contratação de serviço que poderá
levar a perda de linhagens ou erros experimentais que poderão colocar anos de pesquisas a perder.

As especificações detalhadas não infringem em momento algum o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993
e art. 3º, inciso XI, “a”, 1, do Decreto nº 10.024/2019, visto que há no país inúmeras empresas que prestam
serviço de apoio operacional a Biotérios, inclusive na própria Fundação Oswaldo Cruz.
O grande número de exigências se dá pela especificidade do serviço, que acontece em um Biotério de
produção de animais livres de patógenos específicos e de experimentação nível de biossegurança 2 (NBA2),
onde se deve evitar ao máximo o risco de contaminação, principalmente dos camundongos, hamster e rato.
Essa eventual contaminação resultaria em grande prejuízo para o Biotério e para as pesquisas desenvolvidas
no IGM que usam esses animais.
Sendo assim, o termo de referência precisa estar alinhado com as necessidades específicas do serviço, sob
pena de a busca pela ampliação irrefletida da competitividade resultar em prejuízo considerável para o IGM.
De mais a mais, diferentes empresas já prestaram o serviço para o IGM e para a Fundação Oswaldo Cruz nas
condições exigidas, de forma que, embora algumas empresas possam não ter as condições para a prestação
dos serviços (e se não têm condições não deve prestá-los), a competitividade do certame não restará
inviabilizada. ”
Portanto, não exigir essa demonstração de aptidão da empresa para a prestação do serviço, através de
exigência de que os atestados de capacidade técnica demonstrassem a experiência da mesma com objetos
semelhantes ao que se pretende contratar com a presente licitação, quando consideramos a complexidade dos
serviços envolvidos no objeto e as questões de biossegurança e qualidade inerentes a ambientes laboratoriais,
especialmente o biotério e o canil, poderia denotar irresponsabilidade da administração, ao propiciar riscos às
atividades desenvolvidas, à integridade das áreas laboratoriais da FIOCRUZ/BA, especialmente o biotério e
o canil, aos experimentos científicos, às pessoas envolvidas nessas atividades, e aos próprios trabalhadores
disponibilizados para a prestação dos serviços.
Não se trata, portanto, de exigência abusiva ou desarrazoada, mas de zelo pelo patrimônio público, pela
biossegurança e qualidade dos serviços prestados e pela segurança das pessoas e atividades científicas
desenvolvidas na FIOCRUZ/BA. Os eventuais prejuízos decorrentes de falhas nos serviços prestados,
potencialmente ultrapassariam em muito os R$ 31.242,84 alegados pela licitante, que representam menos de
5% do valor a ser contratado.
Sem razão, a Recorrente tenta rever sua inabilitação sob o argumento de que qualquer atividade terceirizada
devidamente atestada poderia substituir ou comprovar a experiência adquirida com a administração dos
funcionários que prestam o serviço objeto da licitação. Entendimento, pois, incoerente, já que a atividade
licitada de Serviço de Apoio Operacional às Atividades Laboratoriais, especialmente do Biotério e do Canil é
diferenciada e demanda especialização, o que justifica a exigência contida no Edital.
Qualquer outra interpretação seria beneficiar a Recorrente em detrimento aos demais participantes do
certame, pois ela não atendeu o requisito do edital quanto à qualificação técnica com a apresentação do
atestado necessário.
Importa notar, que muitas vezes as propostas mais “baratas” à Administração acabam inabilitadas
exatamente porque as empresas não cumprem os requisitos técnicos necessários. E não é porque a proposta é
mais barata que, necessariamente, será a melhor ao Interesse Público.
A Habilitação da Recorrida LIDERANÇA foi realizada após análise da sua qualificação que é realizada com
a consulta “on line” ao cadastro no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, onde foi
verificada a sua Regularidade quanto a habilitação jurídica, Regularidade fiscal e trabalhista e sua
Qualificação Econômico-Financeira. Inclusive com acesso ao quadro societário e dados cadastrais dos
dirigentes a fim de se obter certidão negativa-TCU de cada CPF, nos termos do Edital.
Da mesma forma a sua Qualificação Técnica exigida foi verificada e foi plenamente atendida pela Recorrida,
haja vista que os atestados encaminhados, todos anexados no sistema, atenderam ao quantum exigido no
edital.
       
5. DO DIREITO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
Inicialmente devemos informar que o processo licitatório em tela cumpre todas as determinações legais,
tanto no que tange a sua fase interna como a fase externa.
A presente licitação é regida nos termos da a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de
20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho
de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018
e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Portaria Nº 53-COGEAD, de 22 de
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março de 2021, Portaria nº 150-COGEAD, de 16 de junho de 2019 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas no Edital de Pregão Nº 06/2022-IGM e seus
anexos.
Dentre os princípios norteadores da licitação figura o princípio da “Vinculação ao Instrumento
convocatório”.
Segundo Rossi (2015), O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.
À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do direito positivado através
da Lei n. º 8.666/93, não resta qualquer dúvida de que a Pessoa Jurídica de Direito Público deverá prestigiar
legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a todos os certames licitatórios em busca da contratação mais
vantajosa ao interesse público. No entanto, em que pesem tais considerações, importante ressaltar que para
buscar a contratação mais vantajosa ao interesse público, torna-se necessária a segurança atribuída aos
habilitantes, vinculando-os ao edital e este ao processo que o antecedeu, conforme o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.
Esta norma-princípio encontra-se disposta no art. 41, caput, da citada Lei:

"Art. 41- A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada."

Diz-se por isso que o edital se torna lei entre as partes, e este, por sua vez, somente é publicado após o
devido processo administrativo que o justifica e o autoriza.
No que se refere à contestação da Recorrente TERCEIRIZE, apresentamos abaixo os julgados de Tribunais
com posicionamento a respeito da matéria:
 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO – TRF1  
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA
 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA
PARTICIPANTE. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (TRF 1ª Região. 6ª Turma. AMS nº 2001.34.00.018039-0/DF. DJ 22.
Set. 2003)

 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE EXIGIR RIGIDEZ NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS
 

A Administração Pública deve exigir rigidez na capacitação técnica das empresas a fim de anteder ao interesse
púbico, a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado, desde que exista
alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto, o que ocorre naturalmente nos contratos de
grande vulto, de extremo interesse para os administrados. Nesses termos, a Turma, acompanhando o voto da relatora,
negou provimento à apelação da empresa. (TRF 1, Proc. 2009.33.00.008934-1/BA, J. 13.12.2018)

 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU  
 

1.   Como salientado nos pareceres da unidade técnica e do Ministério Público, reproduzidos no relatório que
precede este voto, a jurisprudência e a doutrina são razoavelmente consensuais no entendimento de que a
exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira das
licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas uma faculdade, mas um dever da
Administração (Acórdão 891/2018-Plenário)

 

2.   Com efeito, a exigência de qualificação técnica, como requisito de habilitação das empresas licitantes, desde
que tecnicamente justificada, pressupõe medida acautelatória adotada pela Administração com vistas à
garantia mínima de que os contratantes cumprirão suas obrigações a contento, não constituindo, por si só,
restrição indevida ao caráter competitivo das licitações. Entretanto, não podem ser tais exigências
desarrazoadas, a ponto de cercear a participação de possíveis interessados, nem deixar de guardar relação
com as necessidades estritamente ligadas ao objeto da licitação. Portanto, tais imposições são admitidas, mas
devem ser pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, devendo a Administração demonstrar, de
forma inequívoca, expressa e pública, que foram fixadas segundo razões técnicas. E, quando estabelecidas
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como requisito de habilitação, devem guardar relação com as garantias indispensáveis ao cumprimento do
objeto. (Acórdão TCU 2104/2009 - 2ªCâmara)

 

3.   Ainda na senda conceitual, pode-se concluir que a terceirização está intimamente relacionada com as ideias
de especialização e concentração. Nesses termos, é possível concluir que sem experiência e especialização
não haverá terceirização de qualidade. Sobrelevada, então, a natureza dos serviços licitados (terceirizados),
e, por conseguinte, desarrazoado acatar a tese de que a apresentação de Atestados de Capacidade Técnica,
cujos conteúdos em nada se assemelhem ao objeto licitado, seja legalmente admitida, notadamente do ponto
de vista habilitatório.(Acórdão TCU 553/2016-Plenário)

 
6. CONCLUSÃO
 Dito isso, está claro que não cabe a afirmação de que houve descumprimento de exigências editalícias, ou da
legislação vigente. Como se vê, o posicionamento desta instituição, com relação à questão, encontra ampla
guarida na Lei, na doutrina, bem como na jurisprudência. Agindo assim, a Administração seleciona a
proposta mais vantajosa em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade e da
razoabilidade.     
 
7. DA DECISÃO
Logo, com fundamento no princípio da legalidade, que somente autoriza a Administração a realizar ato se a
lei tiver autorizado a sua prática, no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que vincula a
administração ao termo do Edital, concomitante aos princípios da legalidade, razoabilidade e do julgamento
objetivo, este Pregoeiro conclui pela improcedência do recurso em exame e submete sua decisão à
autoridade maior do Instituto Gonçalo Moniz, para acatá-la, salvo melhor juízo.
Salvador, 20 de setembro de 2022
 
        Adilson da Hora Sampaio
         PREGOEIRO (Port.049/2022-DIR)
 
Equipe de Apoio:
 
Marivaldo de Sousa Gonçalves
 
Eduardo Fialho Silva
 
Jorge Luis Menezes dos Santos
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DESPACHO

  

Processo nº 25383.000212/2022-84

Interessado: BIOTERIO E CANIL

  

Ao Pregoeiro,

Diante dos fundamentos legais e administra�vos apresentados pelo Pregoeiro do presente
certame, eu, Valdeyer Galvão dos Reis, inves�do na competência de diretor subs�tuto do Ins�tuto
Gonçalo Moniz, acato a decisão do Pregoeiro e encaminho o processo para prosseguimento formal.

Atenciosamente,

Valdeyer Galvão dos Reis

Diretor Subs�tuto do Ins�tuto Gonçalo Moniz

Documento assinado eletronicamente por Valdeyer Galvão do Reis, Diretor(ª) Subs�tuto(ª) de
Unidade, em 21/09/2022, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2082447 e
o código CRC B9CA2A48.
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