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Resumo das Razões de Impugnação: 
 
1. Depois da anulação do procedimento licitatório na modalidade Seleção Pública 

Eletrônica n.º 005/19, cujo o objeto era a contratação para a prestação eventual de 

Serviços de Frete Internacional (aéreo e/ou marítimo) e Desembaraço Alfandegário para 

atender às necessidades de importação da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão 

(“FAPEX”), em particular em função do item 5.2., alínea “e” e “g”1, sobreveio a 

publicação do “EDITAL (SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA – TERMO DE COMPROMISSO) 

Nº. 0006/2019”, na Modalidade de SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA (TC) do Tipo Menor 

Preço por Lote, com idêntico objeto, qual seja: “a Contratação para prestação eventual 

de Serviços de Frete Internacional (aéreo e /ou marítimo) e Desembaraço Alfandegário 

para atender às necessidades de importação da FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa 

e à Extensão (Salvador – Bahia) e seus projetos administrados, conforme especificações 

constantes do TERMO DE REFERÊNCIA”. 

 

2. Entretanto, não obstante a (correta) decisão da Seleção Pública Eletrônica n.º 

005/19, o edital em questão (N.º 0006/2019) permanece com as mesmas e novas 

ilegalidades, senão vejamos: 

 

                                                           
1 Item. 5.1. (Demanda da Fapex): A demanda da Fundação tem como base as seguintes características: 
[...] e) Apresentação de, no mínimo, 02 atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprovem ter o PROPONENTE executado serviços com características similares às do 
objeto da presente licitação. Detalhando o tipo de equipamento transportado e comprovando 
diligenciamento no deferimento de Licenciamento de Importação perante o CNPq. Os atestados deverão 
conter o nome da empresa contratante, o período de execução dos serviços, quantidades executadas e o 
escopo dos serviços, assim como estarem devidamente assinados pelo representante legal (fase de 
habilitação).; g) A empresa deverá comprovar que o (s) profissional (is) vinculado (s) com o serviço de 
despacho aduaneiro deverá (ao) ser cadastrado (s) na entidade de classe em Salvador (fase de 
habilitação). [...]” 



 

1) ITEM 22.2.3 – EXIGÊNCIA PARA FINS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

 

3. No item 22.2.3 do edital impugnado está previsto que para a habilitação no 

certamente, com relação à qualificação técnica, o licitante deverá apresentar:  “Registro 

ou inscrição na entidade profissional competente, pertinente ao objeto a ser 

contratado: (a) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso; (b) comprovação de aptidão do interessado para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

seleção pública – Atestado de Capacidade Técnica, de acordo com os Item 5 do Termo 

de Referência – ANEXO I do Edital”. 

 

4. Nesse particular, nota-se que o edital ora impugnado exige dos licitantes para a 

comprovação de sua qualificação técnica o registro / inscrição na entidade profissional 

competente (?!) e prova de atendimento dos requisitos previstos em lei especial (?!) – 

sendo que, em ambos os cenários, não especifica qual seria a (eventual) entidade 

profissional competente e quais seriam os requisitos previstos em lei especial que 

precisariam ser provados para habilitação, se for o caso. 

 

5. Em verdade, o licitante impugnante tem a firme convicção, até mesmo em 

função da grande experiência adquirida na participação em certames públicos 

semelhantes, que não existe nenhuma entidade profissional competente para registro, 

tampouco inexiste lei especial que exijam requisitos adicionais para a execução do 

objeto da licitação. 

 

6. Porém, fato é que o edital deve estabelecer critérios objetivos para aferição da 

capacidade técnica das licitantes, evitando a apresentação de exigências genéricas que 

proporcionem subjetividade na análise a ser feita pelas comissões de licitação e pelos 

pregoeiros. 

 

7. Diante disso, requer seja provida a impugnação com relação ao item 22.2.3 para 

afastar as exigências de “Registro ou inscrição na entidade profissional competente, 



pertinente ao objeto a ser contratado: (a) Prova de atendimento de requisitos previstos 

em lei especial, quando for o caso;” porquanto não existem tais obrigações aos licitantes. 

Alternativamente, caso mantida a redação do item 22.2.3, requer, então, que o Ilustre 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO da FAPX liste pormenorizadamente quais 

seriam a entidade e profissional exigida, bem como qual ser a lei especial a ser 

observada para a execução do objeto do certame. 

 

2) ITEM 5.1., ALÍNEA “A” DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I: 

 

8. No item 5.1., alínea “a” do Termo de Referência – ANEXO I do edital, se dispõe 

que: “a empresa deverá apresentar, na fase de habilitação, no mínimo 01 atestado 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o 

PROPONENTE executado no mínimo 40 (quarenta) fretes internacionais aéreos e/ou 

marítimos, no intervalo de 12 (doze) meses, com características similares os serviços 

descritos no respectivo lote. Detalhando o tipo de equipamento transportado e 

comprovando diligenciamento no deferimento de Licenciamento de Importação perante 

os órgãos e entidades competentes. Os atestados deverão conter o nome da empresa 

contratante, o período de execução dos serviços, quantidades executadas e o escopo dos 

serviços, assim como estarem devidamente assinados pelo representante legal”. 

 

9. Nesse caso, revela-se que a exigência em questão, tal como formulada pelo edital 

ora impugnando, se revela flagrante restritiva à concorrência entre os licitantes 

interessados, seja pelo fato de exigir uma comprovação mínima de 40 (quarenta) frentes 

internacionais aéreos e/ou marítimos no intervalo de 12 (doze) meses, seja pelo fato de 

exigir que os 40 (quarenta) fretes ainda tenham sido feitos com características similares 

ao lote ora licitado. 

 

10. Oportuno destacar que, nos termos do item 9 do Termo de Referência: “O 

serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos 

da Lei n° 10.520, de 2002”, sendo certo que, não há nada que justifique a tamanha 

quantidade fretes aéreos e/ou marítimos no intervalo de 12 (doze) meses, notadamente 

“com características similares os serviços descritos no respectivo lote”, porquanto as 



importações seguem procedimentos idênticos (independentemente da natureza do 

objeto). 

 

11. A legislação afeta às licitações estabelece diretrizes, limitações e exigências 

relativas ao conteúdo dos atestados de comprovação de aptidão, mas silencia no 

tocante à quantidade de documentos necessários para se fazer tal prova. Nesse 

contexto, pode-se dizer que o restringir a comprovação técnica através de um número 

mínimo de atestados / quantidade de serviços fere o preceito constitucional da 

isonomia, porque desiguala injustamente concorrentes que apresentam as mesmas 

condições de qualificação técnica. 

 

12. No que diz respeito à qualificação técnico-profissional, a Lei n.º 8.666/93, no § 

1º, inc. I, de seu art. 30, dispõe que a licitante deverá demonstrar possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 

prazos máximos. 

 

13. Não suficiente, referida exigência não constava do edital de Seleção Pública 

Eletrônica n.º 005/19 (com objeto idêntico), o que evidencia mais ainda a ilegalidade 

em questão. 

 

14. Portanto, ressaltando que o que edital não traz a explicitação de motivos que 

poderiam conduzir a um entendimento contrário, a exigência de, no mínimo, “40 

(quarenta) fretes internacionais aéreos e/ou marítimos, no intervalo de 12 (doze) meses, 

com características similares os serviços descritos no respectivo lote” e a proibição, 

indireta, de atestados com objetos que não sejam semelhantes às importação do edital 

(mesmo que exijam idêntico procedimento de importação), incorre em grave 

ilegalidade, pois além de ser uma condição não autorizada em lei, a mesma desatende 

a diversos julgados já proferidos pelo TCU. 



 

3) ITEM 5.1., ALÍNEA “B” DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I: 

 

15. Com relação à alínea “b” do item 5.1. do Termo de Referência, está prevista a 

exigência de “autorização vigente para funcionamento como agenciador de cargas 

aéreas internacionais, expedida pelo IATA”.  

 

16. Pois bem. 

 

17. A exigência de registro na IATA potencializa e muito, o cerceamento à 

competitividade da licitação em exame, mormente porque tal registro é restrito ao ramo 

das agências de viagens, o que impediria a participação de outras interessadas, fora 

desse ramo, potencialmente aptas a executar o objeto. Ademais, ressalte-se que a 

aquisição de passagens aéreas, seara própria das agências de turismo, são apenas um – 

e marginal, diga-se - dos muitos outros itens que compõem o objeto do certame. 

 

18. No tocante à exigência desse registro, o Tribunal de Contas da União (TCU) já se 

manifestou reiteradamente pela sua impropriedade em casos análogos, pois tal 

exigência favoreceria as grandes agências (Acórdãos nºs 1.677/2006-P, 3379/2007-1ª C, 

1230/2008-P, 2188/210-P e 1285/2011-P). 

 

19. Ademais, corroborando com a dispensa de autorização no IATA, equivoca-se, 

outrossim, o órgão licitante quando diz que o licitante deverá emitir o conhecimento de 

transporte (item 7.1.1, alínea “e” do ermo de Referência). Na realidade, quem emite tal 

documento é o agente do licitante localizado no exterior, sendo que, mesmo que o 

licitante faça a conferência legalmente o mesmo somente poderá ser emitido no 

exterior, evidenciando-se, também por essa razão, que quem deve ter o IATA é o agente 

no exterior e não obrigatoriamente o agente no Brasil (no caso, o licitante). 

 

20. Ainda a esse respeito, deve-se observar que o agente de carga no Brasil, não tem 

nenhum contato com a carga tendo sua obrigação finalizada quando ela estiver 

devidamente atracada no Terminal Alfandegaria definido pelo importador (aeroporto / 



porto ou porto seco). Como tratam-se de dois itens, o despachante aduaneiro será 

responsável pela segunda fase do processo de importação, na fase do despacho 

aduaneiro e ele somente terá contato com a carga caso a Receita Federal do Brasil , caso 

contrário, o mesmo somente verá a carga fisicamente no momento da retirada do 

terminal até o carregamento da mesma no veículo/transportadora definida pela 

licitante, já que o presente edital trata apenas do transporte internacional até o 

aeroporto/porto e o despacho aduaneiro , ficando de fora o transporte doméstico (i.e. 

do local do desembaraço até o domicilio do importador) conforme informação no 

próprio no Termo de Referência do Edital item 7.1.2.1, alínea “j”. 

 

21. Neste sentido e prezando pela ampla concorrência, principio primordial do 

certame licitatório, solicitamos que a exigência constante na alínea “b” do item 5.1. do 

Termo de Referência, referente a certificado de credenciamento na “lnternational Air 

Transport Association - IATA”, seja retirada como exigência tendo em vista, que o 

registro na referida associação não é obrigatório para a execução do serviço objeto do 

certame. 

 

4) CONCLUSÕES: 

 

22. Ante o exposto, requer o recebimento e acolhimento da presente impugnação 

para:  

 

(i) com relação ao item 22.2.3 do edital, afastar as exigências de “Registro ou 

inscrição na entidade profissional competente, pertinente ao objeto a ser 

contratado: (a) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso;” porquanto não existem tais obrigações aos licitantes. 

Alternativamente, caso mantida a redação do item 22.2.3, requer, então, que 

o Ilustre PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO da FAPX liste 

pormenorizadamente quais seriam a entidade e profissional exigida, bem 

como qual ser a lei especial a ser observada para a execução do objeto do 

certame;  

 



(ii) ressaltando que o que edital não traz a explicitação de motivos que poderiam 

conduzir a um entendimento contrário, seja afastada a exigência constante 

do item 5.1., alínea “a” do Termo de Referência – ANEXO I do edital, que 

determina a comprovação, de, no mínimo, “40 (quarenta) fretes 

internacionais aéreos e/ou marítimos, no intervalo de 12 (doze) meses, com 

características similares os serviços descritos no respectivo lote”, proibindo, 

indiretamente a juntada de atestados com objetos que não sejam 

semelhantes às importação do edital (mesmo que demandem idêntico 

procedimento de importação); e 

 

(iii) prezando pela ampla concorrência, principio primordial do certame 

licitatório, seja retirada a exigência constante na alínea “b” do item 5.1. do 

Termo de Referência, referente a certificado de credenciamento na 

“lnternational Air Transport Association - IATA”, tendo em vista, que o 

registro na referida associação não é obrigatório para a execução do serviço 

objeto do certame. 

 

Conforme tudo já dito acima , tais exigências são ilegais ,contrariando a Lei 8666 Art.3º. 
Par. 1º. Letra I conforme segue : 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 §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991;                   (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 

P. Deferimento. 

 
Ricardo Sluce  
CPF 44114877215 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1

