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IMPUGNANTE: J DE B DOS SANTOS EIRELI – ME e CONTEC - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

TECNOLOGICA EIRELI - ME 

REF.: TOMADA DE PREÇO N.º 2/2021-TP-09-FME. 

 
 
DO RELATORIO 

 

A Prefeitura Municipal de Itupiranga realizou a publicação da tomada de preço nº 2/2021-TP-

09-FME, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS 

ECOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JARBAS GONÇALVES PASSARINHO-

LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO- JOSÉ INOCENTE JUNIOR-LOCALIZADA NO DISTRITO 

DE CRUZEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, conforme descrito no Projeto Básico, parte 

integrante do edital. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente salientamos que tal manifestação é TEMPESTIVA, por preencher os requisitos 

constantes no Edital em epígrafe no dia 30/12/2021. 

 
DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

Em apertada síntese, a impugnante em voga questiona o fato da exigência da qualificação 

técnica operacional e profissional no Edital em epígrafe, e as parcelas de maior valor técnico e 

financeiro. 

Por fim, requer seja reconhecida e declarada à ilegalidade apontada, promovendo-se as 

devidas alterações no instrumento convocatório a fim de nele excluir, para fins de habilitação 

das licitantes, exigência concernente à comprovação de qualificação técnica operacional e 

profissional para executar os itens de maior relevância (técnica e financeira). 

 
DOS FUNDAMENTOS 

 

Prefacialmente, há de se registrar que as condições fixadas no Edital e Projeto Básico foram 

estabelecidas com estrita observância das disposições legais contidas na Lei Federal nº 

8.666/93. Como é cediça, a licitação não se rege apenas pelos princípios estabelecidos no art. 

3º da Lei nº 8.666/93 (isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração, 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável, legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 

julgamento objetivo), mas também pelos princípios gerais que constituem o Regime Jurídico 

Administrativo, sobressaindo-se entre todos estes o Princípio da Supremacia do Interesse 

Público, pilar de sustentação do Direito Administrativo Brasileiro. 

Imperioso ressaltar, antes de adentrarmos ao mérito da impugnação, que a Lei 8.666/93, ao 

definir a Documentação que poderia ser exigida para fins de habilitação, estabeleceu um rol 
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exaustivo, mantendo, contudo a discricionariedade da administração em exigir ou não tal 

comprovação, limitando, porém a sua exigência ao cumprimento dos requisitos nela 

estabelecidos. 

 
Destaca-se que o pleito defendido pelo representante trata da “CAPACIDADE TÉCNICO- 

OPERACIONAL E PROFISSIONAL”, que envolve a comprovação do poder operacional da 

empresa licitante, vista como, a atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos necessários ao atendimento do interesse público veiculado através do 

certame. 

Contudo, a comprovação do poder logístico, gerencial e operacional pode ser extraída por meio 

de outros documentos exigidos para a habilitação das pretensas licitantes no processo 

licitatório em questão. 

Ademais, em nenhum momento da Lei 8.666/93 se lê ou se verifica a previsão de exigência de 

atestado técnico-operacional, havendo apenas a possibilidade de exigir a comprovação da 

capacidade técnico-profissional, desde que cumpridas as suas limitações: 

 
Marçal Justen Filho, atento a problemática atinente ao art. 30 da Lei nº 8.666/93, adverte: 

 
“Antes de tudo, deve ressaltar-se a dificuldade em interpretar o 

art. 30. Por um lado, trata-se de tema dos mais problemáticos, 

especialmente por ser impossível a lei minudenciar limites 

precisos para as exigências que a Administração adotará. Por 

outro lado, houve vetos presidenciais que desnaturam a 

sistemática adotada pelo legislador. O art. 30 teve sua 

racionalidade comprometida em virtude desses vetos. Logo, é 

impossível afirmar com certeza que determinada interpretação é 

a única (ou melhor) comportada pela regra. Trata-se de uma 

daquelas hipóteses em que a evolução social (inclusive e 

especialmente em face da jurisprudência) determinará o 

conteúdo da disciplina para o tema, tal como adiante será 

exposto.” 

 

E continua o autor: 

 

“Especialmente em virtude da regra constitucional (art. 37, XXI), 

somente poderão ser impostas exigências compatíveis com o 

mínimo de segurança da Administração Pública. A regra geral é 

sempre a mesma: não poderão ser impostas exigências 

excessivas ou inadequadas. Para evitar dúvidas acerca da 

validade das exigências, a Lei nº 8.666 introduziu regras 

impondo limites à discricionariedade administrativa.” 

 
Nesse sentido, a Administração deve prever em seus editais de licitações apenas exigências 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, nos termos do inciso XXI do 

art. 37 da Constituição Federal/88, de forma a evitar restrições ao caráter competitivo do 
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certame, o que é vedado pelo inciso I do § 1o do art. 3o da Lei no 8.666/93. 

 

Ademais a exigência da documentação prescrita no art. 30, caput, do Estatuto de licitações 

prevê o cumprimento de alguns requisitos, senão vejamos, vejamos: 

 
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; 

(...) 

§ 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: 

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; 

II - (Vetado). 

a) (Vetado). 

b) (Vetado).” (g.n.) 

 
Pela simples leitura do caput do dispositivo legal em comento, denota-se que a intenção do 

legislador foi impor um limite ao poder discricionário da Administração em estabelecer os 

parâmetros de exigência dos documentos que compõem o rol do art. 30 da Lei 8666/93, não 

instituindo, assim, obrigatoriedade, mas sim faculdade do Poder Público em exigir todos ou 

nenhum dos documentos ali relacionados. 

 
Nesse trilho, o TCU já atualizou seu entendimento, conforme se percebe no teor do Acórdão n° 

128/2012 – 2ª Câmara, in verbis: 

 
“1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para 

contratação de empresa para a execução de obra de engenharia 

a exigência de registro no CREA dos atestados para 

comprovação da capacitação técnica operacional das 
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licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no subitem 

1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do Capítulo 

III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da 

Resolução CONFEA nº 1.025/2009, confirmada pela Decisão 

Normativa CONFEA nº 085/2011.” (g.n.) 

 
Ademais, deve-se ressaltar que o art. 30, II, da Lei de Licitações não deve ser analisado 

solitariamente, mas em combinação com o §1º do mesmo dispositivo, que tem por escopo 

disciplinar a exigência dos atestados técnicos. 

 
Nesse diapasão, denota-se que o inc. II do §1º do art. 30, que tratava especificamente da 

capacidade técnica-operacional, foi objeto de veto presidencial, pelas seguintes razões: 

 
“Reconhecidamente, a competição entre possíveis interessados é 

princípio ínsito às licitações, pois somente ao viabilizá-la o Poder 

Público pode obter a proposta economicamente mais vantajosa, 

barateando, assim os preços de suas obras e serviços. 

 
Ora, a exigência de “capacidade técnico-operacional”, nos 

termos definidos no primeiro dos dispositivos supra, 

praticamente inviabiliza a consecução desse objetivo, pois 

segmenta, de forma incontornável, o universo dos prováveis 

competidores, na medida em que, embora possuindo corpo 

técnico de comprovada experiência, uma empresa somente se 

                                                            habilita a concorrer se comprovar já haver realizado obra ou 

                                                            serviço de complexidade técnica à que estiver sendo licitada.” 

 
Desta forma, torna clara e cristalina a intenção do legislador em autorizar apenas a exigência 

de experiência, ou seja, através de atestado a comprovação de aptidão de capacitação técnico- 

profissional dos profissionais que integram os quadros permanentes das pretensas licitantes. 

 
A própria Corte de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), nos autos do processo TC 

6539/2013, delineou que combate de forma veemente a exigência de atestado de capacitação 

em nome da pessoa jurídica, vejamos: 

 
“Nesse ponto sim, esclareça-se ao gestor, estamos tratando da 

exigência de comprovação de realização anterior de serviços 

pela empresa licitante, que tem encontrado amparo em 

decisões do TCU, porém vem sendo amplamente combatida 

pela equipe de engenharia deste TCEES (inclusive 

respaldada por decisões de outros Tribunais de Contas no 

Brasil) Ainda assim, os posicionamentos do TCU favoráveis a tal 

deformidade referem-se a itens que configurem, 

concomitantemente, relevância técnica e valor significativo, 

o que não se verificou neste caso.” 

 
Conclui-se que a interpretação que tem sido dada ao II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, no 

sentido de entender viável a exigência de atestados em nome de empresas, contém o defeito 
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inafastável do descumprimento legal à exigência de que tais declarações (atestados) sejam 

registradas no órgão competente. 

 
Se os atestados só têm valor legal quando registrados no órgão competente, e o órgão 

competente para registrar atestados referentes a obras e serviços de engenharia não deixa 

dúvidas que só registra atestados em nome de profissionais, a exigência de atestados em 

nome de empresas torna-se inócua, exatamente pela falta do registro confiável. 

 
Após a impugnação quanto a exigência da comprovação OPERACIONAL entendemos conforme 

justificativas acima mencionadas Superamos a obrigatoriedade da comprovação técnica 

operacional e manteremos a ausência da comprovação da capacidade técnico-operacional. 

 
DA CONCLUSÃO: 

 
Diante do exposto, reconhecemos a presente impugnação apenas na supressão da apresentação 

da Comprovação de CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL ao qual está exigidos comprovação 

de execução de no mínimo 40% dos quantitativos de maior relevância técnica, do objeto 

licitado. Porém, reconhecemos ao mérito para negar-lhe provimento quanto às razões 

apresentadas a comprovação técnica profissional, mantendo assim inalteradas as cláusulas 

editalícias a qualificação do profissional, por estarem em estrito cumprimento da Lei 8.666/93. 

Quanto o questionamento da empresa CONTEC - SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLOGICA 

EIRELI – ME sobre a exigência do alvará de funcionamento, informamos que a exigência será 

mantida, porém será considerado o documento com vigência até 31 de dezembro 2021, 

juntamente com comprovação de solicitação de um novo alvará para o corrente ano de 2022. 

 

 

Em, 04 de dezembro de 2022. 

Assinado por: 

 

 

ALINE SILVA DA CUNHA              ALICE DE SOUZA DAMACENO                                                  

PRESIDENTE CPL                        MEMBRO  

 

                                                                                      

GILDECI PEREIRA REIS                  INACIO DOS SANTOS SILVA 

MEMBRO                                        MEMBRO 
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