Cajamar, 06 de abril de 2022.
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO: 14/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022
OBJETO: Contratação de serviço
digitalização de peças judiciais

de

CONNECT GLOBAL IT SERVICES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n°18.367.537/0001-50, sediada no endereço: Rua das Bromélias, 42, Portal dos
Ipês, Cajamar, SP, vem, por meio de seu advogado, infra-assinado, Dr.
Matheus Alves Moreira da Silva, inscrito na OAB/RJ sob o nº 235.905,
apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital de licitação.
I – DA TEMPESTIVIDADE
Considerando que a abertura do certame está prevista para o dia 11/04/2022
e que o prazo máximo para impugnar é de até às 16h do 3º (terceiro) dia útil
antes da data fixada para abertura da sessão pública, conforme item II, 2.1 do
presente edital, resta comprovado que esta impugnação é tempestiva,
merecendo a mesma ser conhecida, analisada e respondida, sem prejuízo
da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93.
II – DOS FATOS
A presente impugnação pretende afastar do procedimento licitatório em
epígrafe as incoerências e a omissão de informações fundamentais para a
correta execução do serviço que se busca contratar.
Trata-se de pregão eletrônico que objetiva a contratação de serviço de
digitalização para atender os departamentos do Tribunal Regional do
Trabalho do Rio de Janeiro conforme especificado no termo de referência
do presente Edital.
Ocorre, Mui Digno Pregoeiro, como se observa abaixo, que há algumas
informações incoerentes no presente edital, que cerceiam a participação e
prestígio do princípio da ampla concorrência, senão vejamos:
O item 14.8, a), do tópico XIV traz o seguinte texto:
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14.8 O licitante deverá anexar juntamente com a proposta,
na forma do subitem 6.3 do edital, os seguintes documentos
de habilitação técnica:
a) Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que executou, de forma satisfatória, serviço de
digitalização de processos judiciais ou administrativos, com
características semelhantes e compatíveis com as descritas
no Termo de Referência, por período não inferior a 03 (TRÊS)
ANOS.

E no tópico seguinte, 14.8, a).1, do tópico XIV, diz:
a.1) Entende-se por semelhança e compatibilidade com o
objeto contratual a execução de serviços de digitalização de,
no mínimo, 8.250.000 DE PÁGINAS (imagens geradas) de
autos processuais no período máximo DE 11 MESES.
Enquanto que, no corpo de seu termo de referência faz exigências
descabidas e contraditórias, ao já mencionado anteriormente no corpo do
edital, senão vejamos o que dizem os tópicos 4.0 – 4.1 e 4.2 do termo de
referência:
4.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1 Do Quantitativo de Páginas a Serem Digitalizadas:
4.1.1 Estima-se a digitalização do quantitativo aproximado
DE 11 MILHÕES DE IMAGENS (36.412 volumes de autos
processuais), na razão de aproximadamente 49.000
imagens, ou 162 volumes de autos processuais, por dia de
trabalho.
4.2 Do Prazo de Execução do Contrato:
4.2.1 O primeiro mês de execução do objeto do contrato será
reservado para mobilização da Contratada, período em que
deverá disponibilizar a central de digitalização nas
dependências da Contratante, com os recursos adequados,
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e O PRAZO PARA CONCLUIR A DIGITALIZAÇÃO SERÁ DE 11
MESES.

Ora, Mui Digno Pregoeiro, não cabe a Administração Pública solicitar
atestado com quantitativo absolutamente incompatível ao serviço licitado.
O presente certame deixa claro que o prazo máximo de execução dos
serviços é de apenas 11 (onze) meses, e exige em fase de habilitação que o
licitante ofereça atestado de prestação de serviço período não inferior a 03
(TRÊS) ANOS. Qualquer imposição que vá além do compatível com o prazo
de execução é absolutamente ilegal e injustificável.
Cabe ainda destacar, Mui Digno Pregoeiro, que a mesma solicitação de
quantitativo de número mínimo de páginas solicitada é incoerente, tendo
em vista que o presente edital conta com digitalização estimada de 11
MILHÕES DE IMAGENS, o mesmo não pode solicitar atestado de
capacidade técnica de 8.250.000 DE PÁGINAS (imagens geradas). A
referida solicitação fere entendimento já solidificado junto ao TCU, ora
vejamos:
“É irregular a exigência de atestado de capacidade
técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do
quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar,
exceto se houver justificativa técnica plausível.”
Acórdão: 2696/2019 – Primeira Câmara. Data da sessão:
26/03/2019
Vale ainda reforçar o que nos traz o ordenamento jurídico em sua art. 30, II,
da lei 8.666/1993:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
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;
Ante ao exposto, não restou outra opção que não a impugnação do
presente edital, para ver serem observados os princípios que regem a
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Administração Pública, sobretudo, os processos administrativos licitatórios,
conforme se observa na fundamentação legal a seguir exposta. E, assim, a
modificação do quantitativo solicitado no atestado, sendo requerido no
máximo atestado com 5.500.000,00 (cinco milhões e quintas mil) páginas.

III – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A) DA IRREGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DE QUANTITATIVO TÉCNICO
INCOMPATIVEL COM OBJETO LICITADO.
A exigência ora combatida de, no mínimo de atestado de capacidade
técnica com período não inferior a 3 ANOS de serviço, além do quantitativo
superior aos 50% da quantidade do objeto licitado fere o princípio da
legalidade, extrapolando os limites legais.
O § 5º do artigo 30 da Lei 8666/93 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.
Esse raciocínio é muito bem contextualizado por JUSTEN FILHO (2009, p.
133), quando afirma:
Grande parte das dificuldades e a quase totalidade
dos problemas enfrentados pela Administração ao
longo da licitação e durante a execução do contrato
podem ser evitados por meio de autuação cuidadosa
e diligente nessa etapa interna.
Novamente, com maestria, MEIRELLES (2001, p. 392), fez importante
colocação, observando os métodos de precisão e suficiência:
O essencial é a definição preliminar do que a
administração pretende realizar, dentro das normas
técnicas e adequadas, de modo a possibilitar sua
perfeita compreensão e quantificação das propostas
para a contratação almejada.
Com essas considerações, resta evidente que tais cláusulas restringem o
caráter competitivo do certame, fazendo exigência incompatível com os
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requisitos de habilitação traçados pela Lei 8666/1993, devendo ser retirada
do presente edital de licitação que ora se impugna.

B) DA RESPONSABILIDADE PELA LIMITAÇÃO DA COMPETITIVIDADE
E DIRECIONAMENTO DO CERTAME.
Sob esse enfoque, oportuno destacar que O DIRECIONAMENTO EM
CERTAMES LICITATÓRIOS É ASSUNTO DIUTURNAMENTE TRATADO PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, que em sua função maior de fiscalizador
da atividade administrativa, já decidiu reiteradas vezes a respeito do
assunto. Nesse espeque, vale trazer à baila um de seus julgados sobre a
matéria, in verbis:
“(...) 9. Postos esses fatos, em especial os que
demonstram possibilidade de direcionamento da
concorrência em tela, é de reconhecer o fumus boni
iuris nas ponderações apresentadas pela Unidade
Técnica. De notar que o prosseguimento do certame
poderá causar prejuízos ao Erário, haja visto que, em
princípio, o edital não observa os princípios da seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração e da
isonomia entre os licitantes, uma vez que há indícios de
favorecimento à empresa Politec Ltda. Ressalta-se,
adicionalmente, o elevado valor envolvido – cerca de R$
8.670.000,00 ( oito milhões, seiscentos e setenta mil
reais).” ( Decisão 819/2000 – Plenário)
“Assim, em suma, observamos que não foram
suficientemente ilididos os questionamentos em tela,
podendo-se CONCLUIR PELA RESPONSABILIDADE DA
PRESIDENTE (COMO DE TODOS OS MEMBROS) DA
CLP, POR AGIR DE FORMA AO MENOS OMISSIVA,
PERMITINDO QUE HOUVESSE O DIRECIONAMENTO,
OS
SOBREPREÇOS
E
O
FAVORECIMENTO
QUESTIONADOS.
POR
ISSO,
SUJEITA-SE
A
RESPONSÁVEL À MULTA PREVISTA NO ART. 43,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 8.443/92, NA
PROPORÇÃO, OPINAMOS, DE 15% ( RI-TCU, ART. 220,
INC. III).”(ACÓRDÃO N° 105/2000 – TCU – PLENÁRIO AC0105-20/00- P)”
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Quanto à AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS, no caso de possível direcionamento, colacionamos a decisão n°
153/98, in verbis:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo
Relator, DECIDE: 3. Considerando os indícios descritos
de direcionamento da aludida licitação; e que tal
procedimento licitatório não se conformaria à atual
política de contenção de gastos impostos à
Administração Pública, solicita que este Tribunal se
digne a:
a) liminarmente, determinar ao Ministério da Justiça a
suspenção do mencionado procedimento licitatório,
uma vez que a matéria indica a abertura de propostas
para o dia 11 do mês corrente;
b) determinar, com fulcro no art. 41, inciso II, também da Lei
n° 8.443/92, a realização de inspeção no Ministério da
Justiça, com vistas ao cumprimento dos misteres supraassinalados e, se for o caso, identificar os responsáveis
pelos atos eventualmente irregulares.
5. Em resposta à diligência desta Secretaria, por meio do
ofício n° 68/SE/MJ, de 03/02/98 (fls. 12), o MJ prestou as
seguintes informações:
a) os atos referentes ao processo licitatório da Tomada de
Preços n° 12/97 foram suspensos por intermédio da
Portaria do Gabinete do Ministro/MJ n° 1.215, de 02/12/97
(fls.14);
b) a mesma Portaria desconstituiu a Comissão
Permanente de Licitação, dispensando os seus
membros;
c) Comissão de Avaliação, constituída mediante Portaria
do Gabinete do Ministro/MJ, de 18/12/97, (fls. 16) para
analisar a matéria, concluiu pela existência de
irregularidades na licitação que comprometeriam
todo o procedimento até então praticado, ante a
inobservância do disposto no art. 3°, inciso I, da Lei
8.666/93 (fls.22)”
Inclusive, não é demais lembrar, Mui Digno Pregoeiro, que a própria Lei n.º
8.666/93 e o Código Penal estão repletos de dispositivos que disciplinam a
responsabilização de eventuais responsáveis da disputa por:
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A) IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES INDEVIDAS À AMPLA
CONCORRÊNCIA;
b) elaboração imprecisa de editais e
C) INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE DENOTAM O DIRECIONAMENTO
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
Dando respaldo a esse poder de cautela, o art. 82 também da lei 8.666/93,
ordena que, os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo
com os preceitos da lei de licitações, além das sanções próprias
administrativas previstas, "SUJEITAM-SE À RESPONSABILIDADE CIVIL E
CRIMINAL".
Ora, Mui Digno Pregoeiro, é inquestionável a falta grave quanto ao princípio
da isonomia, princípio basilar no ordenamento jurídico que rege os
processos administrativos e licitatórios. Portanto, ao ferir a isonomia, a
competitividade e a impessoalidade, o ente, inquestionavelmente, direciona
o certame.
Conforme explicitado, os fundamentos técnicos e jurídicos que
fundamentam a presente peça têm o supedâneo necessário para direcionar
esta r. autoridade à retomada da lisura do processo, com o restabelecimento
da isonomia.
Diante te todo exposto, Mui Digno Pregoeiro, visando a lisura do
procedimento licitatório e objetivando o cumprimento da legalidade,
isonomia e eficiência, não restou a esta licitante outra opção que não a
impugnação do presente certame, para que o edital seja retificado nos
pontos impugnados e, consequentemente, republicado, com nova data
para realização da disputa, nos termos do art. 21. §4º, da lei 8.666/93.
§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação
pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
IV- DO PEDIDO
Em face do exposto, com fulcro na legislação aplicável e na jurisprudência
consolidada, requer seja a presente impugnação julgada PROCEDENTE,
com a republicação do edital, sendo retiradas as exigências descabidas
e exacerbadas solicitadas nos atestados de capacidade técnica, para que
se exija, no máximo 5.500.000 mil páginas no atestato e com prazo de
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execução de no máximo cinco meses e meio (50% de 11 meses), nos
termos da ampla jurisprudência do TCU, evitando desdobramentos
sobre esta ilegalidade junto ao poder judiciário.
Caso Vossa Senhoria mantenha a exigência vinculada ao edital, o que se
admite tão somente pelo apreço ao debate, requer a imediata remessa,
processamento e o envio destas razões para a autoridade superior.
Desde já agradecemos e aguardamos vossa manifestação, renovando votos
de estima e consideração.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Assinado de forma digital por

MATHEUS ALVES MATHEUS ALVES MOREIRA DA
MOREIRA DA SILVA SILVA
Dados: 2022.04.06 15:45:17 -03'00'
__________________________________
DR. MATHEUS MOREIRA
- SUPERVISOR JURÍDICO OAB/RJ 235.905
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