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EDITAL DE CONCORRÊNCIA SERIS Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: E:34000.0000005154/2019 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

Impugnante: NATALIA BARBARA PEREIRA BORGES - OAB/SP Nº 376.198 

 

 Esta Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social -SERIS vê com bons 

olhos qualquer tentativa de impugnação do EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SERIS-001/2014, 

em virtude de oportunizar o Estado de Alagoas de prestar maiores esclarecimentos acerca da 

pretensa contratação de serviços de operacionalização da unidade prisional do agreste. 

 A Sra. NATALIA BARBARA PEREIRA BORGES, inscrita na OAB/SP Nº 376.198, 

apresentou Impugnação, ao Edital da Concorrência SERIS nº 001/2021, cujo objeto é a contratação 

de empresa especializada na execução de serviço de operacionalização da unidade prisional do 

agreste com lotação de até 960 (novecentos e sessenta) reeducandos do sexo masculino, podendo 

ser condenados ou provisórios. 

 Nesse sentido, conforme será minuciosamente demonstrado, o certame em tela está de 

pleno acordo com a legislação aplicável ao caso, assim como com os princípios que regem a 

administração, em especial o da lisura e transparência dos atos administrativos.   

 Ademais, cumpre esclarecer que todas as especificações constantes no Termo de 

Referência do Edital foram elaboradas com vistas a atender a contratação de uma empresa 

especializada na execução de serviço de operacionalização da unidade prisional, não havendo, 

portanto, qualquer interesse em direcionar a contratação para algum fornecedor específico.   

 Feitos esses esclarecimentos, passemos a uma análise detida dos elementos trazidos pela 

Sra. NATALIA BARBARA PEREIRA BORGES. 

 

DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

 A recorrente expõe em síntese que: 

Item 3.1.  

“O instrumento convocatório é omisso em relação as empresas punidas 

com a sanção de PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO aplicada 

pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), por empresas 

que cometeram infrações à ordem econômica, tendo por supedâneo o art. 

38, inciso II, da Lei 12.529/2011. Por isso, havendo uma clara ofensa ao 

princípio da Legalidade estrita, nos termos do art. 37 da Constituição 

Federal, que é corolário da atividade da Administração Pública. Dessa 

forma, tal dispositivo é determinante ao prever que o Administrador e seus 

agentes públicos só podem fazer ou deixar de fazer aquilo que efetivamente 

está positivado no ordenamento jurídico pátrio.” 

Item 3.2. 

“Analisando-se o Edital em tela, constata-se que o item 22.14 representa 

uma exigência absolutamente arbitrária e, consequentemente, que acaba 

por cercear à competição no referido certame.” 
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“Ou seja, tal item exige que apenas sejam apresentados documentos com 

datas de até 60 dias anteriores ao do recebimento dos envelopes, quando 

estes documentos não contiverem prazo de validade, o que inclui os 

atestados de capacidade técnica.” 

Item 3.3.  

“Em análise aos termos contidos no presente Instrumento Convocatório, 

tem-se que a Impugnante se deparou com mais uma manifesta ilegalidade 

relacionada aos atestados de capacidade técnica, contida nos itens 15.1.2 e 

seguintes do Termo de Referência (Anexo I), posto que exigem que sejam 

ofertados atestados, em verdade, idênticos ao objeto licitado.” 

Item 3.4.  

“Contata-se ainda uma evidente afronta à isonomia quando da análise dos 

ditos critérios para avaliação da proposta técnica, dado que certas 

licitantes serão extremamente beneficiadas sem que haja uma equidade 

adequada e justa entre os participantes, devendo ser reformado tal ponto do 

Edital.” 

“Quanto ao item 1.1., ao analisá-lo detidamente, percebe-se que há uma 

grave violação da isonomia, pois, licitantes com atuação de 03 anos no 

mercado terão uma extraordinária, e ÚNICA vantagem com relação às 

demais, sem qualquer motivação razoável e justificada para tanto, o que é 

inadmissível.” 

“Alias, é sabido que, por exemplo, aquelas licitantes que detenham 

experiência no mercado de prestação de serviços em geral e com larga 

experiência de MUITO MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS, detém, por certo, maior 

expertise PORÉM NÃO RECEBERAM O MESMO TRATAMENTO!” 

“Já em relação ao item 1.2., há problemática semelhante, posto que 

licitantes que tenha prestado serviços e as comprovem por meio dos 

competentes atestados em quantidades iguais ou superiores a 75% dos 

quantitativos previstos para o objeto licitado, terão uma vantagem indevida 

e injustificada em relação às demais, indo de encontro ao princípio da 

isonomia.” 

 E solicita que: 

“Diante do exposto, não restando a menor dúvida de que o Edital ora 

combatido contém máculas que desvirtuam sua finalidade, tornando-o 

ilegal, requer que seja a presente IMPUGNAÇÃO RECEBIDA E JULGADA 

TOTALMENTE PROCEDENTE, para que se determine a reforma do 

presente Instrumento Convocatório, suprimindo do mesmo os termos 

ilegais, adequando-os à atual legislação, reabrindo-se o prazo para 

apresentação das propostas, através de nova publicação, nos termos do 

artigo 21, parágrafo 4º da Lei Federal nº 8.666/93.” 

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

Quanto ao item 3.1 (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE) 
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 Vem alegar a ora impugnante que o instrumento convocatório seria omisso quanto a 

empresas punidas com a sanção aplicada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE, fundamentando sua Impugnação quanto ao previsto no texto da Lei 12.529/2011. 

 Logo de forma preliminar e decisiva, devemos compreender que a Lei 12.529/2011, 

expressamente citada pela impugnante, não modificou ou alterou o texto da legislação que 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, qual seja, a Lei 

8.666/1983. 

 Também, repelindo a argumentação da impugnante, resta evidente, neste caso em 

concreto, que o edital do processo licitatório em comento, atendendo o quanto estabelece a 

legislação aplicável, exige dos licitantes a apresentação da documentação e condições elencadas e 

exigidas na Lei 8666/93. 

 Finalmente, o presente certame é na modalidade Concorrência, sendo a modalidade de 

licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, na 

forma do quanto reza o parágrafo 1º do artigo 22 da lei de licitações. 

IMPROCEDE a impugnação quanto à suposta omissão equivocadamente indicada pela impugnante. 

 

Quanto ao item 3.2 (Prazo de validade de documentos ) 

 Neste item a impugnante, sem qualquer respaldo na legislação pátria, ou mesmo 

entendimento do TCU, busca impugnar o quanto previsto no item 22.14 no qual a administração 

estabelece o elástico prazo de 60 (sessenta) dias de validade para documentos. 

 Urge ressaltar que, quanto à estipulação de prazo de vigência de documentos exigidos 

para a fase de habilitação em procedimentos de contratações públicas, é notório que é o Edital que 

deve apontá-lo. Portanto, em regra, é o instrumento convocatório que deve definir a vigência dos 

documentos que não apresentam prazos de validade, não existindo quaisquer ilegalidades, 

arbitrariedade ou ofensa ao ordenamento jurídico neste caso. 

 Contudo, conforme art. 30, §5º da Lei 8.66/93, esse caso não se aplica aos atestados de 

capacidade técnica, haja vista que não se pode impor restrição ao prazo em que foi emitido, muito 

menos obrigar que o mesmo tenha sido emitido em época específica, pois a experiência adquirida 

pelo licitante não desaparece com o tempo, a partir do momento em que é expedido o atestado, 

consolidou-se a prova inconteste da aptidão técnica do licitante. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

§ 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. 

PARCIALEMNTE IMPROCEDE a impugnação quanto à suposta arbitrariedade neste certame. 

 

Quanto ao item 3.3 (atestado de capacidade técnica): 

 Primeiramente vale salintar que a presente licitação trata de SERVIÇO DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA UMA  UNIDADE PRISIONAL com lotação de 960 (novecentos 
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e sessenta) reeducandos do sexo masculino, podendo ser condenados ou provisórios, e devemos 

entender que os serviços executados no sistema prisional são revestidos de uma sensibilidade e 

complexidade que muitos desconhecem, com poucas empresas do ramo, principalmente aquelas 

voltadas às assistências prestadas ao indivíduo que se encontra privado da sua liberdade e o 

desenvolvimento e implantação de projetos de ressocialização, o que exige das empresas e seus 

empregados envolvidos nestes serviços uma larga experiência consolidada e uma técnica capaz de 

transformar a atual realidade do sistema prisional. Observem que diante da contratação de empresa 

para prestar serviços numa unidade prisional, cujas peculiaridades exigem uma expertise 

diferenciada, entendemos que apenas o preenchimento de requisitos mínimos de qualidade podem 

assegurar um projeto maior que busca a contratação como uma das alternativas, que atualmente se 

apresentam no Brasil, para melhoria do sistema penitenciário como um todo, com reflexos positivos 

na diminuição da população carcerária e da superlotação, da reincidência criminal, das condições 

precárias das unidades prisionais e nos graves problemas sociais entre outros. Por fim, vale 

destacar, que na qualidade de gestores não podemos fechar os olhos ao fato de que o objetivo da 

execução é propiciar um cumprimento de pena digno que, ao final, garanta a ressocialização do 

indivíduo, o que não tem sido verificado em muitas décadas nos moldes do sistema tradicional, não 

apenas no Estado de Alagoas, mass em todo o território nacional, levando o sistema penitenciário 

no Brasil a ser considerado no mundo como “medieval e desumano”, com intervenção da OEA em 

vários Estados, com índices de reincidência criminal absurdos e inúmeros problemas crônicos, os 

quais o Estado sozinho, não consegue nem ao menos dirimir, muito menos solucionar. 

 Logo, é frágil e descabida argumentação trazida neste item 3.3, quanto à suposta 

ilegalidade no que se refere ao fato de que o edital estaria exigindo a oferta de atestados “idênticos 

ao objeto licitado”, TAL ALEGAÇÃO NÃO ENCONTRA QUALQUER RESPALDO OU 

FUNDAMENTO. 

 Inicialmente, neste ponto a própria Lei 8.666/1983 em seu artigo 30 caput e inciso II 

reza, expressamente, que: 

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; 

(...) 

 Não fosse suficiente o quanto previsto na Lei, numa simples leitura do instrumento 

convocatório, notadamente dos itens abaixo transcritos, comprova não existir qualquer ilegalidade 

quanto às exigências na oferta de atestados pelos licitantes, senão vejamos: 

15.1.2. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente 

registrado na entidade profissional competente (Conselho Regional de 

Administração – CRA), compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, comprovando a execução de serviços de 
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operacionalização completa de estabelecimento penitenciário, em 

complexidade técnica e operacional equivalente ou superior às constantes 

nesse instrumento, contemplando o responsável técnico que detenha 

igualmente aptidão técnico-profissional. 

15.1.2.1. Considera-se compatível em características com o objeto da 

licitação o atestado que contemple no mínimo 50% das funções descritas 

neste Termo de referência e descreva atividades de complexidade técnica e 

operacional equivalentes para o objeto desta Licitação de 

operacionalização de unidade penitenciária. 

 Mesmo o Apenso III do Termo de Referência (Anexo II do Edital) que trata dos 

CRITÉRIOSPARAAVALIAÇÃODAPROPOSTATÉCNICA, particularmente, no item 1.2 que 

versa sobre o atestados a serem apresentados, não exige 100% dos quantitativos previstos para o 

objeto da licitação na gradação da pontuação a ser aplicada, chegando ao limite de 75% para 

apontuação máxima. 

 Desta forma, é solicitado atestado de capacidade técnica compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, para QUE FIQUE COMPROVADO QUE A 

EMPRESA POSSUA CAPACIDADE PARA ADMINISTRAR UMA UNIDADE PRISIONAL, 

AFASTANDO ASSIM EMPRESAS AVENTUREIRAS.   

IMPROCEDE a impugnação quanto a ilegalidade indicada pela impugnante.  

 

Quanto ao item 3.4: 

 Neste item da impugnação apresentada, a impugnante vem atacar, sem qualquer 

fundamento robusto ou argumento consistente, os CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA TÉCNICA, alegando ofensa ao princípio da isonomia. Neste aspecto se revela de 

capital importância lembrar, pois parece não ter ficado claro para a impugnante, que este certame é 

na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, tendo como OBJETO a 

contratação de empresa especializada na execução de serviço de operacionalização da unidade 

prisional. 

 Não existe ofensa ou violação ao principio da isonomia neste certame, pois o presente 

processo licitatório cumpriu todas as etapas, inclusive realização de Audiência Pública,e vem 

objetivando o pleno atendimento das necessidades deste tipo de contratação, e cujos serviços a 

serem contratados são especializados e serão executados num ambiente de segurança como é o 

universo prisional, o qual guarda complexidades e peculiaridades próprias do sistema penitenciário, 

de forma fundamentada a administração optou pelo tipo técnica e Preço, valorizando aspectos 

como: requisitos técnicos aplicaveis, tempo experiencia na atividade especifica de gestão prisional, 

suporte de serviços, maquinas e equipamentos, qualidade, padronização entre outros que se 

mostram relevantes para a modalidade de contratação. 

 Os critérios para avaliação da proposta técnica e seus quantitativos adotados neste caso 

em concreto, obedecem, entre outros, os princípios da legalidade, isonomia, publicidade, e também 

da eficiência buscando efetividade e qualidade, da razoabilidade etc, tendo como parâmetro as 

peculiaridades do objeto licitado, qual seja, como é notório, a contratação de empresa especializada 

na execução de serviço de operacionalização da unidade prisional. 
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 E como dito anteriormene, Apenso III do Termo de Referência (Anexo II do Edital) que 

trata dos CRITÉRIOSPARAAVALIAÇÃODAPROPOSTATÉCNICA, particularmente, no item 1.2 

que versa sobre o atestados a serem apresentados, não exige 100% dos quantitativos previstos para 

o objeto da licitação na gradação da pontuação a ser aplicada, chegando ao limite de 75% para a 

pontuação máxima. 

IMPROCEDE a impugnação quanto à suposta ofensa ao principio da isonomia. 

 

DECISÃO 

 Diante do exposto, e em atendimento as normas estipuladas pela Lei Federal nº 

8.666/93 e pelo ato convocatório, e em especial ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, esta Comissão Permanente de Licitação, entende que o único tópico que merece 

prosperar no pedido da impugnante é o que diz respeito à validade do(s) Atestado(s) de Capacidade 

Técnica. Deste modo, DEFERIMOS em parte o pedido do documento contestador, e assim 

desconsiderar a exigência do prazo de validade para o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

mantendo o prazo de abertura do certame, haja vista que esta decisão não afeta na formulação da 

proposta comercial. 

 Desta feita, submeto o presente processo à autoridade superior para decisão, salientando 

que esta é desvinculada deste parecer informativo. 

  

 Maceió/AL, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

Patrick Azevedo Cavalcante 

Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 
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Licitação 
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Raquel Remígio dos Santos Farias 

Membro 
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 De acordo, 

 

 

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS 

Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social 
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