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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AL 

A/C: Comissão de Licitações.  

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 929901 

SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h15min do dia 12.04.2022. 

 

 

Objeto: A presente licitação destina-se a contratação de empresa para prestação de serviço técnico 

especializado para execução do Plano de Ação para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD) e implantação do Sistema de Gestão de Privacidade, conforme este instrumento 

convocatório e seus anexos. 

 
 
 

FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede situada à Rua 

Bernardo Guimarães, nº 1986, bairro Lourdes em Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP: 30.140-082, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.032.380/0001-05, na pessoa do seu sócio-administrador RICARDO 

LOPES GODOY, vem perante esta Comissão,  apresentar, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL em face de dúvidas quanto à interpretação de cláusula referente ao PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 006/2022 em epígrafe pelas razões expostas a seguir: 

 

I. DOS FATOS 

 

1. O Impugnante trata-se de escritório de advocacia, na categoria abrangente, que  presta  

serviços  jurídicos  com  alto  padrão  de  qualidade, contando com equipe multidisciplinar e estrutura 

para oferecer serviços altamente especializados, além de atender, de forma ágil e eficaz, as 

demandas de seus clientes. 

 

2 Com efeito, o escritório, ora impugnate, registra expressamente seu interesse em  participar da 

licitação em testilha, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como critério de julgamento 

o MENOR PREÇO GLOBAL e como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço 

técnico especializado para execução do Plano de Ação para adequação à Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD) e implantação do Sistema de Gestão de Privacidade, conforme este 

instrumento convocatório e seus anexos. 

 

 



 

 

 

3. Registra-se que o Impugnate, seja por sua notória especialização, seja por sua expertise, que 

possui plenas condições de executar os serviços disciplinados no Edital, tendo, inclusive, executado 

o objeto licitado de forma satisfatória para outras empresas. 

 

4. Ao analisar o edital do certame, o impugnante esbarrou-se com cláusula RESTRITIVA, 

contrariando, de forma contundente, a Lei de Licitações e Contratos, dentre outros diplomas legais, 

senão veja-se: 

 

II. DA  ILEGALIDADE  DE  CLÁUSULA  EDITALÍCIA  CONDIÇÕES  DE  PARTICIPAÇÃO  NA 

LICITAÇÃO 

 

II.I.  DA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – PERFIL MÍNIMO EXIGIDO DO 

PROFISSIONAL INDICADO. 

 

1. Estabelece o item 12.4.2 e s.s.do edital: 

 

12.4.2. A empresa deverá informar a relação de sua equipe técnica, 

apresentando, no mínimo, 01 (um) profissional com nível superior 

especialista em gestão de projetos, 01 (um) profissional com nível superior 

completo da área de Tecnologia da Informação especialista em segurança 

da informação e com notória experiência em LGPD e 01 (um profissional) 

com nível superior com certificação em DPO e ISO 27.001  

 

12.4.2.1. Cada profissional indicado, deverá comprovar sua formação e 

especialização; 

 

 12.4.2.2. As informações contidas nos documentos citados acima poderão 

estar sujeitas à comprovação, mediante diligência, a ser realizada pelo 

Senac-AL. 

 

2. A regra editalícia em comento, afunila a participação do certame de pretensos  escritórios 

licitantes, ou seja, mesmo que a sua equipe multiciplinar possua profissionais com a expertise e 

certicações exigidas, não necessariamente um único profissional pode possuir todas as 

certificações exigidas. 

 

3. In casu, a Impugnante possui equipe em sua equipe: 01 (um) profissional com nível superior 

especialista em gestão de projetos, 01 (um) profissional graduado em Direito com especialização 



 

 

em gestão de segurança da informação e com notória experiência em LGPD e 01 (um) profissional 

P.PhD (InfoAction) com Certificado EXIN - Privacy e Data Protection - Essentials (LGPD) ABNT 

ISO 27.701, que abarca a 27001, por ser dela uma extensão, com inclusão de requisitos e controles 

específicos para assegurar a privacidade no tratamento de dados pessoais. 

 

4. Portanto, a qualificação do corpo técnico a ser disponibilizado pela Impungante vai além do 

exigido pelo Edital. 

 

5. Contudo, caso seja mantida a exigência do item 12.4.2 do edital, o Impungante mesmo 

possuindo expertise além do exigido pelo edital não está possui condições de habilitação. 

 

6. Desta forma, na busca de uma maior competitividade e do melhor preço o edital deveria 

prever que a equipe técnica fosse composta por profissionais que possuem as certificações 

necessárias, sem vincular mais de uma certicação a um único profissional. 

 

7. Ademais, a exigência de comprovação de capacidade técnica da equipe contratada na fase 

de habiltação, traz prejuízos à competitividade do certame, impedindo, em consequência, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

8. Com  as  escusas  devidas,  não  há  qualquer  fundamentação  jurídica  que justifique a 

referida cláusula, já que não se infere a qualidade técnica da prestação de serviço pela capacidade 

de um único profissional e, sim, pela capacidade do licitante em prestar, adequada e tecnicamente, 

o objeto do edital. 

 

9. Cabe salientar que existem diversos precedentes sobre o tema ora apontado, sempre 

ratificando a impossibilidade de cercear direito de participação do certame, bem como, da isonomia 

entre as licitantes: 

 
Acórdão 134/2017 - DATA DA SESSÃO 01/02/2017 – RELATOR 
BENJAMIN ZYMLER - ÁREA 

Licitação – TEMA Qualificação técnica – INDEXADORES Vedação, 
Tempo, Experiência profissional, Comprovação ENUNCIADO É ilegal a 
exigência de comprovação, para fim de qualificação técnico- 
profissional, de tempo de experiência ou de exercício em função dos 
profissionais a serem disponibilizados pela licitante para a execução do 
objeto, porquanto o rol de exigências de habilitação previsto na Lei 
8.666/1993 é taxativo. RESUMO O TCU apreciou relatório de auditoria 
realizada, no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada 
(FOC) , "com o objetivo de detectar a ocorrência de irregularidades em 
contratações públicas selecionadas a partir de classificação de riscos 
realizada por modelo probabilístico de análise de dados", ocasião em 
que se avaliou a regularidade da contratação de empresa pela 
Superintendência Regional do Dnit no Estado de Goiás e no Distrito 



 

 

Federal, "conforme seleção efetuada com base nos critérios adotados 
no aludido modelo probabilístico de risco". O relator do processo 
identificou a seguinte impropriedade em um dos editais de pregão 
eletrônico analisados: "exigência de comprovação, para fim de 
qualificação técnica-profissional, de tempo de experiência ou de 
exercício em função dos profissionais a serem disponibilizados pela 
licitante para a execução do objeto, configurando infração ao disposto 
no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e nos arts. 3º, §1º, inciso I, 
e 30, §§ 1º, 3º e 5º, da Lei 8.666/1993". O relator ressaltou que, em 
decisão recente (Acórdão 3.356/2015-Plenário) , o TCU entendera 
"que exigências relativas ao tempo de formação acadêmica e de 
experiência profissional somente são aceitáveis como requisito de 
habilitação em licitações se acompanhadas de justificativa expressa, 
no instrumento convocatório, que demonstre a 
imprescindibilidade de tais condições à execução do objeto". 
Contudo, afirmou que, em outras decisões (tais como o Acórdão 
727/2012-Plenário) , o TCU adotara "uma linha de entendimento 
ainda mais restritiva, no sentido de que exigência de 
comprovação, para fim de qualificação técnica, de tempo de 
experiência dos profissionais a serem disponibilizados pela 
licitante afronta o disposto no art. 30, § 5º, da Lei 8.666/1993". O 
relator posicionou-se conforme "essa segunda linha de entendimento, 
considerando que o rol de exigências de habilitação previstos na Lei de 
Licitações e Contratos é numerus clausus". Por fim, ponderou que "é de 
se perquirir a efetividade de tais disposições editalícias, pois o tempo 
de formação profissional ou o tempo de registro nos conselhos 
profissionais não garante nem o efetivo exercício de determinada 
atividade nem a qualificação do profissional para o desempenho do 
objeto contratado". Assim, o relator propôs cientificar o Dnit da 
ilegalidade dessa exigência, proposta anuída pelo Colegiado. 

 

Acórdão 478/2015 - DATA DA SESSÃO 11/03/2015 – RELATOR 
BENJAMIN ZYMLER - ÁREA Licitação – TEMA Qualificação técnica - 
INDEXADORES Alteração, Capacidade técnico-operacional, 
Responsável técnico ENUNCIADO A capacidade técnico-operacional 
da empresa não é afastada em razão de mudanças no seu quadro de 
responsáveis técnicos. RESUMO Ainda na representação que 
questionara pregão eletrônico promovido pela Fiocruz para a 
contratação de serviços de manejo de resíduos hospitalares, fora 
apontada possível habilitação irregular da empresa vencedora do 
certame em face do "aceite de atestados técnicos que mencionavam 
responsáveis não mais pertencentes aos quadros da empresa". 
Analisando o ponto, o relator corroborou o ponto de vista da unidade 
instrutiva no sentido de que tais atestados "referem-se à capacidade 
técnico- operacional, razão pela qual é indiferente se o 
profissional responsável técnico à época [de que trata o atestado] 
não trabalha mais para a empresa". Ademais, colacionou julgado do 
Superior Tribunal de Justiça que veicula o seguinte entendimento: "A 
capacitação técnica operacional consiste na exigência de organização 
empresarial apta ao desempenho de um empreendimento, situação 
diversa da capacitação técnica pessoal". Nesse sentido, concluiu o 
relator que "a capacidade técnico-operacional da empresa não é 
afastada em razão de mudanças do seu responsável técnico, de forma 
que a falha não está configurada". Assim, o Plenário, acolhendo o 
entendimento do relator, julgou parcialmente procedente a 
Representação, em face dessa e de outras irregularidades apuradas 



 

 

nos autos, razão pela qual determinou à Fiocruz a adoção de 
providências para declarar a nulidade do pregão e do contrato dele 
decorrente. 

 
 
 
10. Desta forma, a cláusula apontada se mostram extremamente formalista, restritiva e 

desarrazoada, já que em nada beneficia o interesse público, ao contrário, a distância da persecução 

do menor preço com melhor eficiência, ou seja, a proposta mais vantajosa para a administração 

pública. 

 

11. A respeito do formalismo na licitação, a orientação da doutrina é a da menor rigidez 

possível. Toshio Mukai faz a seguinte observação: “Entretanto, não pode haver rigorismos inúteis 

no procedimento licitatório, somente sendo causa de anulação aqueles atos ou procedimentos 

que possam trazer prejuízo, ou para os interessados proponentes, ou para a Administração”. 

 

12. Adiante,   Toshio   Mukai   conclui:   “Portanto,   também   na   avaliação   da documentação, 

apresentada, devem ser abandonados os rigorismos e os formalismos inúteis, pena de ilegalidade”. 

 

13. O professor Hely Lopes Meirelles, assim enfatiza: “A orientação correta nas licitações é 

a dispensa de rigorismos inúteis e de formalidades e documentos desnecessários à qualificação 

dos interessados”. 

 

14. Desta forma, as formalidades desnecessárias e exacerbadas devem ser desprezadas, 

com vista à economia procedimental ou a sua celeridade. Hely Lopes Meirelles conclui:   

“Procedimento   formal,   entretanto,   não   se   confunde   com ‘formalismo’, que se caracteriza 

por exigências inúteis e desnecessárias”. Adilson Abreu Dallari afirma que: “... existem claras 

manifestações doutrinárias e já há jurisprudência  no  sentido  de  que,  na  fase de  habilitação,  

não deve  haver  rigidez excessiva, deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-se 

verificar se o proponente tem concretamente idoneidade. Se houver um defeito mínimo, irrelevante 

para essa comprovação, isso não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver 

uma certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase de habilitação; convém ao 

interesse público que haja o maior número possível de participantes”. 

 

15. Desta forma, impugna-se o item 12.4.2, para que seja que seja excluida a exigência de 

comprovação da qualificação técnica da equipe contrata em sede de habilitação e, caso seja 

mantida, requer que a comprovação da qualificação ténica não seja vinculada a um único 

profissional e sim a uma equipe técnica, ou seja, que não se vincule mais de uma 

certificação/qualificação a um único profissional. 

 



 

 

 

 

 

 

III. DOS REQUEIRMENTOS: 
 

 

 Diante de todo exposto, com o preenchimento dos requisitos basilares de tempestividade, 

requer o provimento da presente impugnação, para que esse órgão retifique o Edital do Pregão 

Eletrônico nº 006/2022 retirando a exigência contida no item 12.4.2 ,e,  caso seja mantida, requer 

que a comprovação da qualificação ténica não seja vinculada a um único profissional e sim a 

uma equipe técnica, ou seja, que não se vincule mais de uma certificação/qualificação a um único 

profissional, por absoluta impertinência e não atendimento aos princípio da maior vatajosidade. 

 

 Requer, também, que todo requisito de habilitação técnica não esteja atrelada à fase de 

habilitação, que possui, por força de lei, seus requisitos taxativos. 

 

 Termos em que, requer deferimento. 

 

 Belo Horizonte, 07 de abril de 2022. 

 

 

 

 


