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PARECER JURÍDICO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 05080001/2021 
 
CONCORRÊNCIA N  ̊004/2021 

 

 
EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E URBANIZAÇÃO NO INÍCIO DA PA-324. 

INCLUINDO A DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AV SÃO PEDRO, COM 

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E 1.702M DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, 

NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE 

OBRA.. 

 

 
À COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

I - DO RELATÓRIO: 
 

 
Vem ao exame dessa assessoria jurídica, o processo em referência para análise 

e parecer sobre a impugnação ao Edital apresentada pela empresa SANTA ROSA 

CONSTRUTORA LTDA, a qual sustenta que há ilegalidade no item 10.4, alínea b.3), e 

sublínea b.3.1, do Instrumento Convocatório, relativos à Qualificação Técnica,  porquanto 

estaria sendo exigido além do previsto no artigo 30 da Lei 8666/93. 

Assim, ao final, requer a procedência do recurso para que seja exigido tão 

somente o que dispõe o artigo 30 da Lei 8666/93, bem como para realizar a republicação do 

Edital.    

É o breve relatório dos autos. 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Como se sabe, o artigo 30 da Lei de Licitações trata dos documentos 

necessários para que se comprove a qualificação técnica da empresa licitante, restando 

assim redigido: 
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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. 

§ 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 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;       

Primeiramente, é válido ressaltar que o impugnante não deixou claro em sua 

peça impugnatória o que, exatamente, estaria em dissonância com a Lei, tendo apenas se 

limitado a colacionar o item 10.4, b.3), e sublínea b.3.1, realizando comparações com a 

legislação vigente e indicando, de forma desconexa, qual(is) seriam as irregularidades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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Ora, como se sabe, é estritamente necessário que o impugnante delimite 

exatamente os pontos em que entenda haver a discordância com a Legislação de regência, 

em respeito ao princípio da impugnação especificada. 

Portanto, inexistindo clareza, resta impossível que seja realizada a análise 

apurada quanto às possíveis irregularidades do edital. 

Contudo, ainda que assim não fosse, analisando o item impugnado, temos que 

ao impugnante não assiste razão, já que tudo o que fora exigido está em completa 

consonância com o disposto no artigo 30 em todos os seus incisos e parágrafos, servindo a 

documentação exigida como supedâneo para confirmação e comprovação segura quanto às 

exigências contidas em Lei. 

Da mesma forma, não é crível que a Administração Pública que necessita da 

construção civil para execução de obra de grande monta, aceite CAT’s de serviços ou obras 

ainda em andamento, porquanto estas não abrangem a fiel e total execução e, por isso, não 

são capazes de comprovar a qualificação técnica exigida no artigo 30. 

Ora, a título de exemplo, a CAT se emitida referente a execução de parcela do 

serviço ou da obra, não demonstra e garante a qualificação técnica quanto a execução total 

do empreendimento e sim somente aquela porcentagem já executada. 

Por outro lado, o item do edital não limita a participação de pequenas e médias 

empresas, porquanto a CAT está vinculada ao profissional e responsável técnico da empresa 

pela execução das obras, bastando que este tenha lastro qualificatório que abranja o objeto 

e a grandeza concernentes à obra a ser executada e que se encontra em processo de 

licitação.  

Nessa linha, nada obsta que a empresa indique responsável técnico melhor 

qualificado e que tenha certidão de acervo técnico condizente com o exigido na obra objeto 

do certame. 

Dessa forma, não há ilegalidade no item impugnado, motivo pelo qual esta 

Assessoria Jurídica OPINA pela não procedência da impugnação apresentada, mantendo-

se as regras previstas no Edital. 
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III - DA CONCLUSÃO: 

Pelo exposto, é o presente parecer opinativo no sentido de se julgar improcedente 

a impugnação apresentada. 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

São João de Pirabas/PA, 02 de setembro de 2021. 

 

 

RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON 

OAB/PA 19.681 
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