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São Paulo, 19 de Outubro de 2018. 

 

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Comissão de Licitação 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº. 004/2018 
 
 
E-LABORE SERVIÇOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 13.937.629/00041-04, por seu representante legal infra-assinado, vem, com 

fulcro no art. 41 § 1º da Lei 8666/93, da cláusula 2.1 do Edital em tempo hábil, à presença de 

Vossa Senhoria: 

I M P U G N A R 

Os termos do Edital em referência, pelos motivos de fato e direito que se seguem: 

 

1. DOS FATOS 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural abriu edital licitação nº. 004/2018, que tem 

como objeto Contratação de empresa especializada em serviços de coleta de dados (aplicação de 

questionários, tratamento de dados e coleta de dados georrefenciados) junto a produtores rurais 

nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins e Minas Gerais para a coleta de 

dados Avaliação de Impacto do Projeto ABC Cerrado. 

A Impugnante, de posse do respectivo Edital, ao verificar as condições para participação no 

pleito, deparou-se com a FALTA DE EXIGÊNCIA de qualificação técnica necessária à realização do 

referido certame, senão vejamos. 

2. DA ILEGALIDADE 

Da leitura do edital de licitação tem-se que dentre as atividades a serem desenvolvidas no 

decorrer do trabalho constam atividades e metodologias de responsabilidade estatística, 

conforme Especificações Técnicas: 

4. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA  
(...) 
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21. A data provável de início da coleta de dados deverá ocorrer entre os meses 

de fevereiro/março de 2019 (após a fase de pré-testes), devendo a CONTRATADA 

elaborar um cronograma de execução que deve ser validado pela 

CONTRATANTE. O início da coleta não será autorizado pela CONTRATANTE sem 

que tanto o software específico de coleta de dados quanto o sistema de 

transmissão e o plano de auditoria e disponibilização dos dados online tenham 

sido testados e validados na fase do pre-teste;  

(...) 

28. Os bancos de dados gerados por meio da coleta de dados somente serão 

aprovados se a consistência dos dados coletados for atestada pela 

CONTRATANTE. Todas as bases de dados deverão ser submetidas as regras de 

validação, testes de qualidade e análises de consistência. Qualquer problema 

detectado deverá ser sanado, sem ônus para o SENAR, antes da entrega oficial 

das bases;  

29. Os bancos de dados gerados por meio da coleta de dados somente serão 

aprovados se a consistência dos dados coletados for atestada pela 

CONTRATANTE, por meio da Coordenação de Avaliação de Impacto. Todas as 

bases de dados deverão ser submetidas as regras de validação, testes de 

qualidade e análises de consistência. Qualquer problema detectado deverá ser 

sanado, sem ônus para o Senar, antes da entrega oficial das bases;  

 

30. Os bancos de dados deverão possuir dicionário descritivo de variáveis 

contendo todas as informações quanto às características das variáveis (nome, 

tipo, largura, decimais, descrição, valores, atribuição de missings, tipos de 

medidas – escalar, ordinal, numérica), seguindo formato similar ao dicionário de 

variáveis usado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) de 2015, que permita a 

associação entre um enunciado do questionário e a sua respectiva variável no 

banco de dados;  
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31. Deve ser elaborado dicionário/manual para os shapefiles, pois os shapefiles 

contém um banco de dados com variáveis. Todas essas variáveis precisam ser 

explicadas;  

(...) 

6. ETAPAS DO TRABALHO 

(...) 

ETAPA 3 - Estruturação de relatório analítico final contendo toda a metodologia 

desenvolvida para a coleta de dados exigida na Etapa 1 e com observações da 

Etapa 2, sendo composto, no mínimo, pelos seguintes elementos: a) versão final 

dos protocolos de capacitação dos entrevistadores e de inserção dos dados no 

software específico utilizado na coleta de dados; b) versão consolidada de todos 

os manuais confeccionados; c) discussão crítica da logística de campo 

desenvolvida; d) discussão crítica sobre as estratégias utilizadas na localização 

dos produtores para a coleta de dados; e) descrição metodológica de coleta de 

dados georreferenciados; f) relatório técnico da auditoria de dados no banco de 

dados e; g) balanço dos erros e acertos das Etapas 1 e 2. 

(...) 

7. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

(...) 

Produto 6: relatório analítico final de toda a metodologia desenvolvida em meio 

à coleta de dados e planejamento nas Etapas 1 e 2, sendo composto, no mínimo, 

pelos seguintes elementos: a) versão final dos protocolos de treinamento e de 

inserção dos dados; b) versão consolidada de todos os manuais confeccionados; 

c) discussão crítica da logística de campo desenvolvida, abrangendo essa coletas 

de dados ( e todas as planilhas de monitoramento utilizadas); d) discussão crítica 

sobre as estratégias utilizadas na localização dos produtores para a coleta de 

dados; e) descrição metodológica de coleta de dados georreferenciados, f) relato 

técnico da auditoria de dados no banco de dados e, f) balanço dos erros e 

acertos dessa etapa e todas as observações sobre a pesquisa de campo.  

Os Produtos serão aprovados se, e somente se, os bancos de dados estiverem 

com a qualidade atestada pela Coordenação da Avaliação de Impacto. 
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Entretanto, dentre a documentação solicitada às empresas participantes, não consta a 

exigência de que a empresa esteja devidamente registrada e em dia com suas obrigações com o 

Conselho Regional de Estatística (CONRE), conforme determina o art. 30, I da Lei 8666/93. 

O desenvolvimento de tais atividades relacionadas ao objeto do presente edital é de 

responsabilidade do profissional estatístico, conforme especificado na Lei n° 4.739/65 que 

regulamenta a profissão dos estatísticos, profissional este literalmente exigido no edital. 

Desta forma, deveria ser exigido o registro ou inscrição da empresa licitante em uma 

unidade do Conselho Regional de Estatística (CONRE). O andamento do presente edital sem o 

requisito de apresentação do registro no respectivo Conselho responsável fere a Lei 4.739 de 15 

de Julho de 1965 e a RESOLUÇÃO do CONFE Nº 018 de 10 de Fevereiro de 1972. A Lei nº 4.739/65 

que diz em seu art. 1º que: 

 
As sociedades, entidades, firmas, associações, companhias, escritórios e 
empresas em geral, públicas, privadas ou mistas, que explorem, sob 
qualquer forma, serviços compreendidos no campo ou atividade 
profissional da Estatística, ficam obrigadas a providenciar, em 
obediência à legislação vigente, seu competente registro de pessoa 
jurídica, no Conselho Regional de Estatística (CONRE) da jurisdição onde 
funcionam. 

O desenvolvimento do presente trabalho sem a obrigatoriedade do registro da empresa 

no conselho, além de ferir uma lei federal, remete ao trabalho alta possibilidade de ocorrência 

de vícios decorrentes de falhas técnicas. 

O Ilustre Desembargador do TJMG, o Sr. Célio César Paduani, no julgado abaixo, foi muito 

claro ao explanar sobre a questão da qualificação técnica, que deverá o contratado ter registro ou 

inscrição na entidade profissional competente, que no caso em tela é o CONFE – Conselho Federal 

de Estatística, onde o edital deve cumprir o contido no art. 30, I e II da Lei nº 8.666/93, vejamos: 

Lado outro, imperioso consignar que tais exigências violam o disposto no 
art. 3º, da Lei n. 8.666/93, que dispõe que: 
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 
correlatos. 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
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competitivo 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;   
A toda evidência, o art. 30 da Lei de Licitações é expresso ao consignar a 
documentação relativa à qualificação técnica da empresa licitante, a qual 
limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 
o caso. 
§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, 
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas 
as exigências a: (Redação dada ao § 1º e inciso pela Lei nº 8.883, de 
08.06.1994) 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 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".  
Número do processo: 1.0166.05.012842-9/001(1) 
Relator: Des.(a) CÉLIO CÉSAR PADUANI 
Data do Julgamento: 19/12/2006 
Data da Publicação: 16/01/2007 
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E TRABALHISTA. 
IMPUGNAÇÃO. ISONOMIA E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIRMAR A 
SENTENÇA. 1. Devem ser declaradas nulas as cláusulas do certame que 
violam o disposto na Lei n. 8.666/93, especialmente em observância aos 
princípios da isonomia e da razoabilidade. 2. Confirma-se a sentença. 
Súmula: CONFIRMARAM A SENTENÇA. 
 

Assim sendo, na documentação exigida às empresas participantes não consta a exigência 

de habilitação técnica suficiente para atestar a competência da licitante para realizar o objeto do 
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edital, conforme preconiza a lei. A não inclusão da empresa devidamente cadastrada no CONRE 

desrespeita claramente o princípio da legalidade, pois, ao alijar do edital de forma discriminatória 

empresas devidamente qualificadas para a prestação dos serviços, há evidente desconformidade 

com a lei. 

A presente impugnação pretende evitar que ocorra direcionamento do objeto a empresas 

duvidosas e dispostas a se arriscarem nesse tipo de serviço, contudo, sem deterem capacidade 

técnica, sendo favorecidas pela falha do instrumento convocatório. Tornando a competição injusta 

para o universo de possíveis e capacitados competidores capazes de ofertar os serviços com 

eficiência, obstando a busca da contratação mais vantajosa. 

Rege o art. 30 da Lei de Licitações: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 
o caso. 
(...) 

Sendo assim, faz-se necessária a exigência de que as licitantes apresentem comprovação 

de regularidade junto ao respectivo Conselho, o qual, neste caso é o Conselho Regional de 

Estatística – CONRE, além dos demais já expressos no edital. 

Como se não bastasse, o item objurgado fere igualmente o princípio da isonomia 

consagrado no inc. I, do art. 5º, da Constituição Federal e o próprio princípio da Legalidade.  

3. DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito 

para: 

1. O acolhimento da presente impugnação; 
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2. Incluir o item referente à necessidade de registro da empresa na entidade profissional 

competente, qual seja: Conselho Regional de Estatística – CONRE, retificando o item 11.1.2 do 

edital; 

3. Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo 

inicialmente previsto, conforme previsão legal. 

 

Nestes Termos, 

P. Deferimento 

 
 

E-labore Serviços & Tecnologia Social Ltda. ME 
CNPJ: 13.937.629/0001-04 

 


