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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

Ref.: CONCORRÊNCIA N°.: 006/2021 / PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 162/2021 

Impugnação de edital 

A empresa OLD ENGENHARIA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 43.627.754/0001-89, com sede 

na Avenida Maria Melo, neste ato representada por seu representante legal Bruna 

Patrícia de Oliveira Nascimento, CPF n. 091.855.884-07, RNP CREA PE 181950035-

7, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, 

em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do 

Edital em referência, que adiante específica o que faz na conformidade seguinte: 

I. TESPESTIVIDADE 

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para 

protocolar o pedido é de 05 (cinco) dias úteis contados antes da data fixada para 

recebimento das propostas e habilitação. 

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são 

as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo 

de impugnação se dá em 29.11.2021, razão pela qual deve conhecer e julgar a 

presente impugnação. 
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II. FATOS 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DE CARÁTER PREVENTIVO E 

CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE ENVOLVAM CONSERTOS 

INTERVENÇÕES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS 

INSUMOS A SEREM REALIZADOS EM 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE 

ENSINO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, conforme consta no Termo de 

Referência anexo ao edital. 

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se 

que o edital prevê exigências obscuras que vão de contra aos princípios legais que 

tangem a licitação. 

No ITEM 4.4.1 DO EDITAL, no que diz a respeito da qualificação técnica, faz-

se presentes ou pelo menos deveria os itens que as licitantes deverão comprovar por 

meio de atestados de capacidade técnica (CAT) serviços que são relevantes tanto 

financeiramente quanto tecnicamente para execução da referida obra. 

Destarte, observa-se 03 (três) itens, são eles: 

1. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P - SOMENTE MÃO DE OBRA (3.813,00m²); 

2. REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 

1ª, COM REPOSIÇÃO DE 20% (3.813,00m²); 

3. ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA CAMINHÃO TANQUE DE 

BOMBA A SUCÇÃO (1.068,00 m³); 

Logo é de se estranhar o item 3 dessa exigência. E fica as perguntas: 
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a. Por que a exigência de um item de esgotamento de fossa séptica com 

caminha tanque de bomba a sucção? 

b. Por que exigir um item que restringe completamente o certame? 

c. Qual a relevância que este item trás para comprovação da capacidade 

das licitantes? 

As exigências de comprovação de QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E 

PROFISSIONAL tem como objetivo avaliar a capacidade técnica e executiva da 

empresa para execução da obra em questão, portanto, os itens deverão ser 

compatíveis ao objeto. Digo mais, não só compatível como RELEVANTES. 

III. DIREITO 

Conforme acima já destacado, o entendimento do TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, na súmula nº 263 segue a mesma linha de raciocínio, in verbis: 

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional 

das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de 

comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características semelhantes, 

devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

(grifo nosso) 

Trata-se de anteprojeto de súmula que visa registrar em enunciado o 

entendimento consolidado no sentido de que, “para a comprovação da capacidade 

técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas 

de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência 



4 
 

de comprovação da execução de quantitativos mínimos de obras ou serviços com 

características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. 

O entendimento versa sobre questão relevante e pacificada do Tribunal de 

Conta da União, conforme fundamentação transcrita a seguir: 

“Uma súmula tem como função expressar um entendimento ou 

uma tese uniforme e reiteradamente adotada em relação a 

determinado tema específico”. 

É o caso do assunto que ora se trata, conforme se verifica nas respectivas 

decisões da jurisprudência desta Corte.  

As exigências de qualificação técnica servem para que a Administração 

obtenha informações a respeito de serviços já executados pelos licitantes, as quais 

permitam supor que estes têm condições de cumprir os compromissos estabelecidos 

no futuro contrato. O dispositivo legal que trata da questão é o artigo 30 da Lei 

8.666/1993: 

 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; 

 (...) 
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 § 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 registradas nas 

entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 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; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 § 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. 

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 § 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior. 

 (...) 

Pela leitura do trecho, observa-se que o inciso II contém exigências relativas 

ao licitante e à equipe técnica do licitante. A primeira serve para comprovar que o 
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proponente já prestou serviço idêntico a algum terceiro, ou seja, possui experiência e 

está apto a realizar aquele tipo de serviço ou obra. A outra se relaciona à qualificação 

da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do objeto.  

Embora a lei não trate expressamente do termo capacidade técnico-

operacional, como o fez para a capacidade técnico-profissional, o conceito está 

contemplado nesse inciso II e diz respeito ao próprio licitante. Nesse caso, pode-se 

exigir comprovação de qualificação técnico-operacional mediante a apresentação de 

atestados, consoante interpretação do § 3º do artigo 30. Esses atestados destinam-

se a demonstrar que a empresa possui aptidão para a realização daquele trabalho, 

haja vista já ter executado algo similar.  

Essa comprovação é feita mediante a apresentação de documentação que 

declare a experiência anterior da licitante em trabalhos semelhantes. Como 

semelhança está associada às características técnicas, pode-se exigir a comprovação 

de quantidades mínimas de determinados serviços. Nesse sentido, não bastam que 

os serviços sejam semelhantes, há de se demonstrar também que as quantidades 

executadas anteriormente são compatíveis com as que se pretende executar.  

Para essa tarefa, deve-se deixar claro para quais serviços, dentre os vários que 

compõem o orçamento de uma obra, serão exigidas provas de experiência anterior 

com as respectivas quantidades mínimas. Não é razoável nem proporcional, exigir-se 

tal comprovação para todos os serviços presentes no orçamento da obra ou serviço 

ou serviços que não expressam relevância financeira nem técnica.  

Apesar de o inciso I do § 1º do mencionado artigo referir-se expressamente 

apenas à capacitação técnico-profissional, ele disciplina de forma ampla sobre quais 

parcelas se pode exigir comprovação de experiência anterior, sendo estas as de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação.  
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Para que o princípio da competitividade não seja burlado, tais exigências 

devem ser compatíveis com a dimensão e complexidade do que se propõe executar 

e devem estar associadas às parcelas relevantes e significativas desse objeto, 

consoante várias determinações do TCU, a exemplo dos Acórdãos do Plenário 

1635/2006, 1636/2006 e 2150/2008.”  

IV. PEDIDOS 

Em face do exposto, requer-se: 

1. Seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente. 

2. Que os itens de qualificação técnica sejam coerentes e compatíveis com objeto 

ora licitado. E como sugestão seja feita a CURVA ABC para avaliar as 

relevâncias técnica-financeira dos serviços. 

3. Na hipótese, remota, de a Douta Comissão não atender ao pedido ora 

declinado, já manifesta, antecipadamente, a intenção de recorrer da decisão, 

e pede, desde já, que acaso seja rejeitado, que suba o presente recurso à 

apreciação de órgão superior. 

4. Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração 

aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do 

art. 21, da Lei nº 8666/93. 

Nestes Termos, pede Deferimento. 

 

 

___________________________________________ 

Representante Legal 


