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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA 

 

REFERÊNCIA: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 05080001/2021 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 004/2021 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: 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.   
 

A empresa SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 

17.942.130/0001-46, com sede na Avenida Conselheiro Furtado, nº. 2391 - Sala 1309, Bairro 

Cremação, CEP: 66.040-100 Belém/PA, e-mail: SANTAROSACONSTRUTORA123@GMAIL.COM, 

por intermédio de seu representante legal, o senhor MARCELO FORTUNA PINHEIRO, portador 

da Carteira do Conselho Regional de Engenharia nº. 12.512 (D/PA), inscrito no CPF sob o nº. 

476.654.322-04, vem respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, 

IMPUGNAR os termos do Edital acima mencionado, com sustentação no § 2° do Artigo 41 da 

Lei Federal nº. 8.666/93, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:  

1. DA TEMPESTIVIDADE 

O artigo 41, § 1º, da Lei no 8.666/93, que instituiu normas gerais para os 

procedimentos licitatórios, prescreve que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1o do art. 113.  
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Já o § 2º da mesma Lei nº 8.666/93, diz que “decairá do direito de impugnar os 

termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo 

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.” 

Quanto ao edital, no item 7.6, consta ali a afirmação de que em se tratando de 

licitante, o prazo para impugnação é de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento dos invólucros de habilitação.  

Uma vez que a data da sessão da Concorrência está marcada para ocorrer no dia 

16/09/2021, temos que a data limite para impugnação ocorrerá em 16/09/2021. Assim, em 

sendo esta impugnação encaminhada em 08/09/2021, deve, portanto, ser considerada 

tempestiva. 

2. PREÂMBULO  

A licitação em discussão traz cláusulas que, por apresentarem vícios, comprometem 

a disputa, trazendo prejuízos não só aos licitantes, como ao próprio Órgão, que fica impedido 

de analisar ofertas que seriam vantajosas no que se refere a qualidade dos serviços 

apresentados. 

Vícios estes que criam óbice à realização da disputa, por que deixa de estabelecer 

critérios essenciais de qualificação, ferindo dispositivos legais que regem o processo licitatório, 

sobre os quais discorreremos a seguir. 

3. DO MÉRITO 

3.1. Da Capacidade Técnica 

A impugnação do Ato Convocatório é contra a previsibilidade de aceitação apenas 

Acervo Técnico - CAT de obra ou serviço já concluído. 

Sabidamente, o processo licitatório tem entre suas finalidades procurar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e proporcionar um elevado nível de competitividade e 

igualdade de tratamento entre os participantes do certame, de forma a garantir o 

cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência e isonomia, consoante Artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988. 
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Mas não é o que se verifica no caso em análise. 

A impugnante pretende, através da petição em curso, que sejam extirpadas do 

instrumento convocatório, exigências ilegais e outras excessivas e injustificadas, que não 

coadunam com o Princípio da Ampla Competição, extirpando, assim, o leque de empresas 

participantes que, certamente, se mantidas as exigências ora impostas, ficariam alijadas do 

certame.   

No mais, o vício insanável objeto de desavença maculam a legalidade do 

procedimento em questão e restringem brutalmente seu caráter competitivo, tendo em vista 

que não há base jurídica legal para as respectivas exigências, que ferem de morte o princípio 

da legalidade e da isonomia e os que lhes são correlatos, direciona o objeto a poucas 

empresas, que já realizaram a execução total do objeto. 

Compulsando o instrumento convocatório, principalmente no item 10.4, alínea b.3)., 

e sublínea b.3.1, do Instrumento Convocatório, relativos à Qualificação Técnica, constam ali 

que o licitante deverá comprovar: 

[...] “10.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ATENDIMENTOS PREVISTOS 

EM LEI ESPECIAL.” [...] 

[...] “Alínea b.3) Apresentação de Certidão de Registro - Pessoa 

Física de sua respectiva região, em nome do profissional aludido no 

CAT, válida na data de apresentação da proposta, devidamente 

atualizada em todos os seus dados cadastrais, que comprove possuir 

aptidão de atividade relacionada com as características do objeto”. 

[...]; 

[...] “Sublínea b.3.1. Somente será aceito Acervo Técnico - CAT de 

obra ou serviço já concluído”. 

Pelo que se vê, é esta a exigência do edital para que a Administração, somente aceite 

Acervo Técnico - CAT de obra ou serviço já concluído, sendo isto o que se passa a analisar. 

Conforme se observa, a exigência contida no item acima reproduzido, enseja 

restrição para a participação de empresa que tenha realizado anteriormente ou esteja 

prestando os serviços similares ao objeto do certame licitatório a uma ou mais pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, ou seja, não permite a participação de licitantes que 
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comprovem, mediante a apresentação de Acervo Técnico - CAT de obra ou serviço concluído 

parcialmente, seja no limite de 51% (cinquenta e um por cento) ou 99,9% (noventa e nove 

virgula nove por cento) do total do objeto similar executado, mesmo que a entidade pública ou 

privada tenha emitido o respectivo Atestado de Capacidade Técnica e que o Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/PA 

tenham realizado o registro do Acervo Técnico - CAT correspondente, sento que, como se não 

bastasse, a exigência em questão fere de morte o Princípio da Razoabilidade, o qual, também 

está vinculado à Administração Pública Municipal. 

Não deve prosperar a exigência da apresentação somente de acervos totais de 

conclusão de obras ou serviços, pois, seja acervo técnico de conclusão total ou parcial, todos, 

sendo acervos técnico registrados nos órgãos de costume, ambos tem a mesma validade 

jurídica, obedecendo as respectivas descrições de obras ou serviços, oque, caracteriza, assim a 

ilegalidade com a qual a Administração pauta suas exigências. 

A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante, 

conferindo segurança a administração pública se o referido possui o pleno conhecimento 

técnico para a execução do contrato, caso seja sagrado vencedor da licitação. 

Data vênia, a exigência relativa ao item em tela é completamente excludente, 

impondo a não participação da grande maioria das empresas de menor porte como as Micro 

Empresas-Me, Empresas de Pequeno Porte-EPP e empresas de médio porte, em sua realidade, 

que não executaram até o momento, serviços, no percentual mínimo de 100% (cem por cento) 

em similaridade com o objeto licitado, tirando-lhes o direto/dever, de migrar para o regime 

tributário correspondente. 

Por conseguinte, a grande maioria das empresas sediadas no Estado do Pará, além de 

enquadrarem-se nas condições de Micro Empresas-Me e Empresas de Pequeno Porte-EPP, 

juntamente com empresas de médio porte, tendo as mesmas, em uma parcela considerável, 

possibilidade de se habilitar durante o certame e, com isto, se mantida esta condição restritiva, 

se estará ofendendo de morte o Princípio da Impessoalidade, uma vez que serão eliminadas 

sumariamente do certame uma grande parte das empresas que atua no estado e que 
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poderiam participar do pleito em relevância, em detrimento de poucas empresas de grande 

envergadura que atua no estado do Pará.   

Tal exigência, se mantida, ofende, ainda, os Princípios da Isonomia, o Princípios 

Competitividade e o Princípios Igualdade, na medida em que empresas com potencial para 

concorrer a licitação e, se vencedores, tem toda a possibilidade de executar o contrato, serão 

alijadas antes mesmo de aberta a sessão pública, porque não atendem ao requisito em 

questão, data vênia, absolutamente exagerado, formalista, desnecessário e injustificável. 

Ademais, o Edital de Concorrência nº. 004/2021, embora permita a participação na 

licitação por meio de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, a partir do momento em 

que regula a presença das mesmas, quando, de forma irregular, no “Item 11.8.3.,, estabelece 

prazos diferenciados entre ME’s e EPP’s sediadas em cidades diferentes. De forma abusiva, 

comete, mais uma ilegalidade disfarçada de zelo com a coisa pública, caracterizando o 

exacerbado formalismo, extirpando completamente da licitação muitas Micro e Empresas e 

Empresas de Pequeno Porte, pelo fato de demonstrar tratamento diferenciado, mesmo que 

pequeno, com fins diversos dos estabelecidos pela Lei Federal nº. 8666/93 ou exigido pelo 

interesse público, considerando ainda que são poucas as ME’s ou EPP’s que possuem o acervo 

técnico contendo 1.702 m de pavimentação asfáltica em CBUQ, bem como o conjunto de 

serviços e obras relativa ao objeto. 

Resta ressaltar que, a Administração em sua derradeira empreitada em prol do 

obscurecimento da legislação que regulamenta a matéria, usa até mesmo de mecanismo 

sofista sob a Lei de licitações, e demonstra fechar todas as portas para a participação de ME’s 

e EPP’s no certame, não apresentando alternativas para a participação das mesmas no 

certame, evidenciando uma tendenciosa regulamentação editalícia, restringindo a 

competitividade e de forma vilipendiosa negando as empresas de menor porte, o direito 

constitucional de participação em licitação. 

 Sabidamente, é dever da Administração, exigir na licitação, documentação 

indispensável para execução do contrato e o que for fundamental para verificar a idoneidade e 

a capacidade das licitantes, sendo assim, para estabelecer quais os requisitos essenciais à 

participação das licitantes, a Administração dispõe de certa discricionariedade e deve avaliar a 
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complexidade da futura contratação, estabelecendo os requisitos indispensáveis à garantia de 

uma perfeita execução do contrato por aquele que sagrar-se vencedor, discricionariedade esta 

que não pode ser confundida com arbitrariedade, sendo que a escolha da Administração está 

delimitada não apenas pela Lei, como também pela própria Constituição. 

Nesse sentido é o alerta de Julieta Mendes Lopes Vareschini: 

“O edital deverá disciplinar os documentos que serão exigidos para 

fins de habilitação, dentre os elencados nos Arts. 27 a 31 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. Esses dispositivos devem ser interpretados em 

consonância com o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, cujo teor 

estipula que somente poderão ser solicitadas exigências de 

qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

Assim, à luz das características do objeto deve-se verificar que as 

exigências prescritas nos aludidos dispositivos são imprescindíveis 

para que a entidade avalie a capacidade e idoneidade dos licitantes 

em atender, de modo satisfatório, o interesse público almejado com 

a instauração do certame.”. 

Por todos os motivos, não resta dúvidas de que os agentes públicos devem atuar ao 

examinar os atestados com esteio nos princípios, da razoabilidade, proporcionalidade, 

segurança jurídica e do formalismo moderado. Nesta mesma linha de afastar possíveis 

formalismos excessivos nos atestados, o Tribunal de Contas da União tem posicionamento 

solido e, inclusive, determina que havendo qualquer dúvida nos atesados é dever da 

Administração Pública realizar a competente diligencia: Licitação para a contratação de bens e 

serviços: As exigências para o fim de habilitação devem ser compatíveis com o objeto da 

licitação, evitando-se o formalismo desnecessário. 

De certo, a premissa acima, permite mais eficiência a Administração, tendo em vista 

que, ao sanar tais questões, ainda na formulação do Instrumento Convocatório, a 

administração, de forma razoável afere eficiência e praticidade em seus atos procedimentais. 

Por essa razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a competitividade no certame 

licitatório, além de injustificada e impertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei, 

face ao Princípio da Legalidade. 
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 Ademais, devem ser evitados formalismos e requisitos desnecessários, de modo a 

não ocasionar uma restrição ainda maior a competitividade.     

Vale ressaltar que tais exigências infringem, como demonstra, dispositivos da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e os princípios que devem nortear a relação da Administração com o 

particular, no âmbito do procedimento licitatório. 

Conforme dispõe o artigo 30 da Lei 8.666/93:  

  *...+ “ 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: (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) 

§ 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) 

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais 

específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 

participação na licitação. 
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§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 

máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 

serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da 

declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, 

vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. 

§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta 

complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a 

metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua 

aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será 

efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela 

que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância 

para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa 

comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos 

essenciais.” [...].  

 

No momento, é interessante trazer à baila, a correta interpretação, após uma leitura 

atenta do Artigo 30 da Lei de Licitações e seus respectivos incisos e parágrafos nos leva 

inequivocamente a concluir pela ilegalidade da exigência do tipo de “somente será aceito 

Acervo Técnico - CAT de obra ou serviço já concluído”. 

De acordo com o caput do referido artigo é bastante claro ao anunciar que ele elenca 

apenas aquilo o que é permitido à Administração, exigir para fins de comprovação da aptidão 

técnica da empresa. Delimita, assim, o limite máximo de exigências que pode ser feito ao 

particular. 

Ora, para se avaliar a experiência anterior dos licitantes - seja na habilitação, seja no 

âmbito do julgamento da proposta técnica - basta o exame dos atestados apresentados (que já 

reproduzem os dados necessários à avaliação dos serviços prestados), não sendo coerente a 

exigência objeto de avença. 

É inegável que, assim como o Artigo 27 da Lei de Licitações limita as exigências que a 

Administração Pública pode fazer na fase de Habilitação da empresa ao procedimento 

licitatório, o Artigo 30 destina-se a especificar o que pode ser exigido como quesito de 

qualificação técnica na licitação, em termos não só de “aptidões” que a licitante deve possuir, 

como também de documentação exigida para comprová-la, contudo, nada é mencionado 
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quanto à exigência de que para a participação em licitações, somente será aceito Acervo 

Técnico - CAT de obra ou serviço já concluído. 

Para além dessas exigências, a Lei faculta à Comissão apenas a possibilidade de 

“promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo” (Art. 

43, § 3º da Lei 8.666/93).  

Na ausência de qualquer previsão legal expressa de que somente será aceito Acervo 

Técnico - CAT de obra ou serviço já concluído, entende-se abusiva e ilegal a exigência 

constante no edital acima referido. 

Vale ressaltar que o entendimento em síntese não é fruto de uma leitura 

excessivamente formalista e restritiva da Lei Federal nº. 8.666/93, mas encontra amparo na 

própria Constituição Federal e na interpretação doutrinária dominante acerca do disposto no 

artigo 30 da Lei de Licitações, pois, conforme prevê o inciso XXI do artigo 37 da Constituição 

Federal: 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços 

compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”.  

 

 No contexto do dispositivo constitucional acima mencionado e do disposto no artigo 

30 da Lei Federal nº. 8.666/9, ensina Marçal Justen Filho que: 

“a legislação vigente não proíbe as exigências de qualificação técnica, 

mas reprime exigências desnecessárias ou meramente formais (...) 

Especialmente em virtude da regra constitucional (Artigo 37, XXI), 

somente poderão ser impostas exigências compatíveis com o mínimo 

de segurança da Administração Pública. A regra é sempre a mesma: 

não poderão ser impostas exigências excessivas ou inadequadas” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, p. 305-306). 

E seguindo, mais adiante: 
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“na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, estabeleceu-se que 

somente podem ser previstas no ato convocatório exigências 

autorizadas na Lei (Art. 30, § 5º). Portanto, estão excluídas tanto as 

cláusulas expressamente reprovadas pela Lei 8.666 como aquelas 

não expressamente por ela permitidas (idem, p. 310)”. 

No mesmo contexto, deve-se atentar sempre para que as exigências de qualificação 

técnica não sejam desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame. Outro 

não é o posicionamento do Tribunal de Contas da União (BRASIL, TCU, 2009b): 

“As exigências relativas a capacidade técnica guardam aparo 

constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao 

caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais 

exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-

operacional, não poder ser desarrazoadas a ponto de comprometer o 

caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir 

garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém 

capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Tais exigências 

(sic) ser devidamente fundamentadas, de forma que fiquem 

demonstrado inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência 

em relação ao objeto licitado. (Grifo nosso)”. 

Ainda tratando o assunto, pronuncia-se também Carlos Pinto Coelho Motta, aludindo 

ao papel de “guardião” do princípio da igualdade desempenhado pelas limitações impostas 

pelo artigo 30 da Lei de Licitações: 

“Os chamados ‘requisitos limítrofes’ da habilitação, circunscritos por 

lei (Arts. 27 aos 31 da Lei Federal nº. 8.666/93) e autorizados pela 

própria Carta Magna (Art. 37, XXI), situam-se em favor do princípio 

da igualdade, estabelecendo critérios para a delimitação do que, em 

última análise, representará a ‘idoneidade’ do proponente em dada 

licitação” (MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e 

contratos, p. 227).  

 

Em outras palavras, a exigência formulada no Edital padece de absoluta falta de 

razoabilidade. Não se prestando a qualquer finalidade, senão restringir (sem qualquer 
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motivação) a forma de comprovação dos requisitos exigidos em sede de habilitação, 

restringindo indevidamente a participação idônea de empresas que possuem diversos 

contratos e clientes e, nem mesmo visa ao atendimento do interesse público que, como 

demonstrado acima, pode ser resguardado pela realização de diligências (Art. 43, §3º, da Lei 

Federal nº. 8.666/93), em caso de qualquer dúvida a respeito dos atestados apresentados. No 

mais, e considerando que a licitação sempre deve visar ampliar o universo de competidores, as 

normas do edital devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa. 

Retomando o tema abordado anteriormente, a Administração pode lançar mão de 

seu poder de polícia para efetuar diligencias e comprovar a veracidade das informações, sem 

para tanto restringir indevidamente a competição, bem como, através da poder da autotutela 

o qual goza, poderá rever o ato ilegal relativo a tal exigência. 

Por isso, a referida exigência causa afronta direta ao Princípio da Legalidade (Art. 37, 

caput da CF), segundo o qual à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.  

Já no que tange as lições de Carlos Ari Sundfeld, a ligação da Administração Pública 

com a Lei é, portanto, extensa e infestável, podendo ser resumida como segue: 

a) seus atos não podem contrariar, implícita ou explicitamente, a 

letra, o espírito ou a finalidade da lei;  

b) “a Administração não pode agir quando a lei não autorize 

expressamente, pelo que nada pode exigir ou vedar aos particulares 

que não esteja previamente imposto nela”. (g.n.)  

Diante dos fatos aqui elencados, poderá ocorrer a situação da experiência da licitante 

existir, mas não poder ser comprovada devido à exigência completamente ilegal em comento, 

causando, por conseguinte, uma violação ao princípio da competitividade, na medida em que 

nem todas as licitantes que detêm experiência no objeto licitado poderão concorrer, 

simplesmente por não possuírem determinadas funções emitentes no atestado. 

A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante, 

conferindo segurança a Administração Pública de que o mesmo possui pleno conhecimento 

técnico para a execução do contrato, caso sagre vencedor do certame. 
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Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve a “Administração Pública, ao 

avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos 

conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato 

administrativo”. A avaliação em questão pode ser aferida, mesmo que para obras ou serviços 

realizados parcialmente, considerando a envergadura do mesmo. 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pelo exposto, verifica-se que há limites legais bastante rígidos a serem seguidos pela 

Administração no momento de definir os requisitos da qualificação técnica na fase de 

habilitação.  

Para tanto, a exigência objeto de impugnação dificulta a seleção de empresas 

verdadeiramente aptas a executar o objeto contratual, com a qualidade a qual pretende a 

Administração, apesar da possibilidade quem tem a Administração Pública de incluir em seus 

Instrumentos Convocatórios critérios para habilitação técnico-operacional, dentro dos limites 

estabelecidos e regulados pela legislação correlata, não sendo prudente que os agentes 

públicos responsáveis pela elaboração dos editais se valham da discricionariedade, mesmo 

ainda que, muitas vezes coerentes, para frustrar a competitividade, seja com culpa, seja com 

dolo. 

Com a intenção de compatibilizar a segurança da Administração Pública na boa 

execução contratual e a ampla participação de proponentes no certame licitatório, devem ser 

restringidas as exigências de qualificação técnica na fase de habilitação aquilo que for 

estritamente necessário a comprovação de capacidade técnica, desde que não frustrem o 

caráter competitivo. Assim, a Administração Pública não poderá estabelecer condições de 

habilitação além dos limites legais, desta forma, não deverá cobrar que as proponentes 

apresentem tão somente Acervo Técnico - CAT de obra ou serviço já concluído. 

Conforme segue abaixo, é rica a matéria em favor da justa petição da impugnante, 

restando evidente a ilegalidade da exigência acima. Sendo que tal previsão macula a 

competitividade do certame, pois não se coaduna ao objeto licitado, tendo em vista sua 

simplicidade, desrespeitando o que preconiza o Plenário do Tribunal de Contas da União 

quanto a exigência similar. Registre-se: 
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[...] A habilitação técnico-operacional só pode ser exigida de licitantes 

para demonstração da capacidade de execução de parcelas do objeto 

a ser contratado que sejam, cumulativamente, de maior relevância e 

de maior valor Representação da Secob-1, efetuada em cumprimento 

ao comando contido no subitem 9.3 do Acórdão 718/2011-Plenário, 

proferido nos autos de processo em que se examinava denúncia 

envolvendo supostas irregularidades no edital de licitações para as 

obras no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte/MG, (...)”. A 

Secob-1 acusou, inicialmente, dissonância entre o comando contido 

no Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero e o do art. 30, 

§ 1º, inciso I, da Lei 8.666/93. Isso porque o normativo interno da 

empresa admite a exigência de atestados de experiência para 

comprovação da capacidade técnica em itens de maior relevância ou 

valor significativo da obra, enquanto o entendimento já sumulado 

por esta Corte aponta no sentido de que tal exigência só poderia ser 

efetuada quando o serviço for técnica e materialmente relevante 

(Súmula 263/2011). Em resposta a oitiva do Tribunal, a Infraero 

asseverou que, ao conduzir seus certames licitatórios, somente exigia 

demonstração de qualificação técnica, se presentes ambos os 

requisitos acima citados. Restou, porém, efetivamente comprovada a 

ilicitude apontada, conforme ressaltou a unidade técnica e o 

Ministério Público/TCU. Por esse motivo, o Tribunal, ao adotar 

proposta de encaminhamento apresentada pelo relator, decidiu “9.2. 

determinar à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

que, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, 

inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, tome as providências 

para alteração do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero, 

de modo que as exigências de habilitação técnico-operacional das 

licitantes refiramse, simultaneamente, às parcelas de maior 

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

fim de compatibilizar o normativo da empresa pública com o disposto 

no artigo 30 da Lei 8.666/1993 e com a Súmula 263/2011-TCU;”. 

Acórdão n.º 2992/2011-Plenário, TC-008.543/2011-9, rel. Min. Valmir 

Campelo, 16.11.2011. [...] 

A restrição apontada desrespeita, ainda, o princípio da Licitação (vantajosidade) e da 

Competitividade. Veja-se: 

[...] Em obras aeroportuárias a exigência de qualificação técnica deve-

se limitar, nas situações ordinárias, à demonstração de expertise na 

execução de obras similares ou equivalentes, em respeito ao 
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comando contido no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 Na citada 

representação da Secob-1, o relator tratou da exigência de atestados 

de qualificação técnica para a execução de itens que integram obras 

aeroportuárias e da subcontratação de serviços tradicionalmente 

terceirizados em obras aeroportuárias. Endossou entendimento da 

unidade técnica, segundo o qual, em vez de se exigir a apresentação 

de atestados de diversas parcelas do objeto licitado e de se proibir a 

subcontratação das referidas parcelas, “parece mais salutar que a 

Infraero exija apenas a comprovação de que as licitantes executaram 

obra similar ou equivalente, flexibilizando a subcontratação dos 

diversos serviços e parcelas da obra e deixando a cargo da iniciativa 

privada fazer a melhor gestão da execução dos recursos necessários à 

conclusão do objeto". O relator, ao discorrer a esse respeito, abordou 

a execução de itens usuais em obras aeroportuárias e exemplificou: 

“É inegável que em praticamente todos os aeroportos existirão 

esteiras de bagagem, e isso independe do seu tamanho. Questiono, 

portanto, em que incrementará a solicitação de comprovação da 

experiência anterior nesse tipo de serviço, quando, inexoravelmente, 

ao se comprovar a execução bem sucedida da construção de outro 

aeroporto, já se ‘embute’ o ‘saber fazer’ na execução dessas 

esteiras”. Estendeu esse raciocínio a outros serviços, como o de 

movimentação de terra em pistas de pouso e o de fundações 

corriqueiras em edificações. Nesses casos, bastaria “demonstrar a 

habilidade em executar uma pista de pouso com tamanho 

compatível; ou uma edificação com características semelhantes”. 

Ressaltou, então, a necessidade de observância do comando contido 

no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, segundo o qual é vedado aos 

agentes públicos "admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam 

ou frustrem o seu caráter competitivo, (...) ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato (...)" – grifo do relator. Propôs, ao final, a realização de 

determinação à Infraero, que foi acolhida pelo Plenário, e que 

assumiu a seguinte redação: “9.3.1. verifique a estrita necessidade de 

solicitar atestados de capacidade técnico-operacional e profissional 

para comprovação de experiência dos licitantes em serviços ou itens 

específicos da obra, limitando tais exigências, nas situações 

ordinárias, à expertise na execução de obras similares ou 

equivalentes tidas como um todo, por desnecessária restrição à 

competitividade do certame, em respeito ao art. 3º, § 1º, inciso I, da 
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Lei 8.666/93;”. Acórdão n.º 2992/2011-Plenário, TC-008.543/2011-9, 

rel. Min. Valmir Campelo, 16.11.2011. [...] 

Oportuno, ainda, é o magistério do TCU. Vejamos: 

[...] Não é cabível a exigência de atestados de capacitação técnica 

visando à comprovação de experiência para a execução de serviços 

técnica e materialmente relevantes, passíveis de serem executados 

apenas por poucas empresas, e que, por circunstância de mercado, já 

se saiba de antemão que serão subcontratados Ainda na 

representação da Secob 1, o relator cuidou de hipótese em que, por 

circunstância de mercado, já se saiba que determinada fração do 

objeto licitado será subcontratada, e que, “pela especialidade do 

encargo, pouquíssimas empresas dominem essa técnica construtiva 

ou detenham exclusividade no fornecimento de determinado 

insumo, formando monopólios ou oligopólios”. Ponderou, a esse 

respeito, que, em face da proibição de subcontratar a parte principal 

do objeto, “as poucas empresas aptas a executar esses serviços darão 

ensejo – quando muito – à formação de um pequeno número de 

consórcios”. Anotou, ainda, não haver justificativa para se exigir, 

nesses casos, atestados de qualificação técnica para demonstração 

da capacidade de execução do respectivo serviço. Isso porque 

“Poucas empresas – e somente elas – estarão aptas a executar essa 

parcela peculiar do objeto. Não existe ganho, portanto, em se limitar 

a concorrência. Perde-se um valor (o da competitividade) sem a 

contraprestação de outro (o da melhor proposta)”. Por esses 

motivos, ofereceu proposta de determinação à Infraero, com intuito 

de balizar seus procedimentos em situações desse gênero. O Plenário 

do Tribunal, ao acolher o encaminhamento sugerido pelo relator, 

decidiu determinar à Infraero que: “9.3.2.2. no caso da existência de 

monopólio ou oligopólio na execução de serviço usualmente 

subcontratado, com pequeno número de empresas aptas ao 

fornecimento de determinado equipamento ou domínio da 

tecnologia construtiva tecnicamente e materialmente relevantes, 

abstenha-se de solicitar atestados de capacidade técnica relativos à 

comprovação de experiência para a sua execução”. Acórdão n.º 

2992/2011- Plenário, TC-008.543/2011-9, rel. Min. Valmir Campelo, 

16.11.2011. [...] 

Finalmente, se vê possibilidade de se estabelecer exigência editalícia, sem 

comprometer o caráter competitivo do certame. Vejamos: 
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[...] No caso de subcontratação de parcela da obra para a qual houve 

solicitação de atestados de qualificação técnica na licitação, ou na 

hipótese de não terem sido exigidos atestados por se tratar de 

serviço usualmente prestado por limitadíssimo número de empresas, 

a contratada original deve exigir da subcontratada comprovação de 

capacidade técnica, disposição essa que deve constar, 

necessariamente, do instrumento convocatório Nessa mesma 

representação da Secob-1, o relator, a despeito de reconhecer a 

validade do comando contido no art. 126, § 1º, do Regulamento de 

Licitações e Contratos da Infraero, segundo o qual, "§ 1° será vedada 

a subcontratação: I – sobre parcelas ou itens referentes à 

qualificação técnica exigida para efeito de habilitação da empresa 

vencedora do certame;", cogitou a possibilidade de a Infraero alterar 

esse regramento e passar a admitir a subcontratação de parcelas 

para as quais tenham sido requeridos atestados de qualificação 

técnica da empresa. Assim sendo, na hipótese de que tal mudança 

normativa venha a ser implementada, entende o relator que as 

empresas contratadas, como condicionante de autorização para a 

subcontratação dos respectivos serviços, devem exigir das 

subcontratadas a apresentação de atestados de qualificação para 

esses itens. Considerou pertinente, também, estender tal raciocínio 

às situações em que se verifica monopólio ou oligopólio de empresas 

para a prestação de serviço usualmente subcontratado. Ao acolher o 

encaminhamento proposto pelo relator, o Plenário determinou à 

Infraero que: “9.3.3. exija das contratadas originais, nos casos 

abrangidos pelo subitem 9.3.2.2 desta decisão [vide tópico anterior 

deste informativo] ou no caso da subcontratação de parcela da obra 

para a qual houve solicitação de atestados de qualificação técnica na 

licitação, como condicionante de autorização para execução dos 

serviços, a comprovação de experiência das subcontratadas para 

verificação de sua capacidade técnica, disposição essa que deve 

constar, necessariamente, do instrumento convocatório;”. Acórdão 

n.º 2992/2011-Plenário, TC-008.543/2011-9, rel. Min. Valmir 

Campelo, 16.11.2011. [...] 

Conforma demonstrado acima, resta-nos, claramente evidenciado que, existem 

abundantemente alternativas para ampliação da competitividade, favorecendo a isonomia. No 

entanto, falta boa vontade da Administração. Ao passo que mantem a legalidade. 
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Em suma, a forma e o objetivo alcançado pela exigência ilegal da Administração, não 

alcança outra finalidade, se não o desrespeito aos princípios basilares que norteiam a 

finalidade a que se pede comprovação nos editais de licitação.  

Às vezes, a Administração parece buscar restringir a competitividade de maneira 

irresponsavelmente dolosa. Senão, vejamos as decisões pautadas na prevalência do Princípio 

da Razoabilidade, abaixo: 

“*...+ 4.2.9.7 No que tange ao número de 2.000 pontos, também 

merecem ser feitas algumas observações”. Seria razoável supor que 

uma sociedade empresária que já tenha realizado a instalação de 500 

pontos (25% do exigido) não tenha capacidade para instalar o 

quantitativo previsto no objeto da licitação (cerca de 3000)? 

Certamente não. O serviço ora examinado não apresenta diferentes 

desafios e dificuldades a cada novo ponto instalado. Percebe-se que 

há uma natureza repetitiva e que 500 pontos já seriam suficientes 

para se garantir a capacidade da licitante. Esse entendimento 

também se aplica ao quantitativo exigido para rede elétrica (2.000 

pontos). 

4.2.9.8 A exigência de 2.000 pontos, portanto, tende a favorecer as 

sociedades que já têm seu lugar no mercado e já operam há algum 

tempo em detrimento daquelas que estão buscando seu espaço e 

que também detêm capacidade para prestar os serviços objeto do 

certame ora examinado. 

[...]  

10.3.1.1 não estabeleça requisitos desnecessários para a habilitação 

das licitantes incompatíveis com a lei; (grifos nossos) 

Acordão TCU nº. 2.147/2009 – Plenário 

“*...+ 9.4.3. limite as exigências de atestado de capacidade técnico-

operacional aos mínimos que garantam a qualificação técnica das 

empresas para a execução do empreendimento, devendo abster-se 

de estabelecer exigência excessivas, que possam restringir 

indevidamente a competitividade dos certames, [...] a exemplo dos 

Acórdãos 1.284/2003-Plenário; 2.088/2207-Plenário; 608/2008-

Plenário e 2.215/2203-Plenário, cumprindo o que prescreve o Art. 37 

da Constituição Federal e o Art. 3º, da Lei Federal nº.8.666/1993”. 

(grifos nosso).   
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Enfim, o próprio site do CREA, o qual é, bastante competente para a regulamentação 

de matérias relacionadas a obras e serviços de engenharia, estabelece critérios acerca da 

emissão e registro de Acervo Técnico - CAT parcial relativo a obras ou serviços em Andamento, 

em conformidade aos dados mínimos exigidos pelo anexo IV da Resolução 1025 do Confea: 

3.    Para registro do Atestado parcial será emitida a CAT a partir da 
própria ART do contrato que esteja em andamento. 
a) Na CAT em Andamento os Serviços e Atividades Técnicas, as 
quantidades e observações anotadas na ART não serão impressas, 
logo não há necessidade de sua compatibilidade com o Atestado 
Parcial. Demais informações deverão estar de acordo com o 
Atestado. 
b) O Atestado que se referir à atividade em andamento deverá 
mencionar explicitamente as atividades até então executadas, o 
período e as etapas finalizadas. O atestado que referenciar serviços 
que foram parcialmente concluídos deve explicitar o período e as 
etapas executadas. 
4. Devem constar os seguintes itens no Atestado: 
a) Se emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, deve 
constar sua razão social e seu nº do CNPJ, bem como o nome, 
cargo/função e assinatura do representante legal da pessoa jurídica, 
em papel timbrado da pessoa jurídica ou contendo seu carimbo de 
CNPJ e com firma reconhecida do declarante quando Empresa 
Privada; 
c) Completa identificação da obra/serviço, constando todos os 
Serviços e Atividades Técnicas desenvolvidas na execução do 
contrato com seus respectivos quantitativos; 
d) Localização da obra/serviço; 
e) Período de execução efetiva da obra/serviço com data de início e 
término; 
f) Identificação completa da empresa executora (quando houver); 
g) Identificação completa do(s) responsável(is) técnico(s); 
h) Descrição da (s) atividade(s) executada(s) pelo(s) profissional(ais) e 
seu(s) respectivo(s) quantitativo(s); 
i) Local e data da expedição do documento; 
j) Caso o Atestado faça referência à planilha de serviços (excluindo a 
planilha orçamentária), esta deverá estar anexada e rubricada pelo 
declarante. A formatação deve permitir a identificação e a vinculação 
com o Atestado. Disponível em: 
https://www.creasp.org.br/perguntas-frequentes/acervo-tecnico. 
Acesso em 27 de ago. 2021. 

Ainda no site do CREA segue informativo:  
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Portanto, considerando a possibilidade de recusa, por parte de algum 
dos conselhos, de registro do atestado mencionado no art. 30, §1º da 
LLC, deve-se admitir a comprovação da capacitação técnico-
operacional da empresa por meio da apresentação de Certidões de 
Acervo Técnico - CAT emitidas pelos conselhos competentes. Muito 
embora esse tipo de documento esteja intimamente relacionado aos 
profissionais para os quais é emitido, vez que é vedada a emissão de 
CAT em nome da pessoa jurídica (Resolução Confea n. 1.025/2009, 
art. 55), em tese, é possível demonstrar a experiência operacional da 
empresa licitante por meio de CAT’s emitidas para os profissionais a 
ela vinculados e em CAT’s nos quais conste o nome da licitante como 
empresa executora do contrato.  
Não se deve olvidar que as Certidões de Acervo Técnico (CAT) podem 
ser emitidas em relação a obras/serviços ainda não concluídos, vez 
que a Resolução n. 1.025/2009 prevê CATs com registro de atestado 
de atividade concluída ou em andamento[2]. Neste último caso, o 
Tribunal de Contas da União recomenda que se estipule no edital 
que, quando da aceitação de atestados para comprovação de 
qualificação técnica emitidos com base em contrato em andamento, 
a licitante já tenha executado percentual razoável em relação à 
vigência total do contrato, para fins de comprovar a aptidão para o 
desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação[3]. 
Destarte, repete-se a observação veiculada pela Consultoria Jurídica 
da União no Estado de São Paulo, a qual afirma que caberá ao órgão 
promotor da licitação avaliar, caso a caso, se o atestado menciona 
explicitamente as atividades, o período e as etapas finalizadas, e se 
tais informações servem de comprovação à exigência editalícia, 
valendo-se da faculdade promover diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, se for o caso (LLC, art. 
43, §3º). Disponível em: https://www.creasp.org.br/perguntas-
frequentes/acervo-tecnico. Acesso em 27 de ago. 2021. 

Além do, mas, no mesmo site, o CREA explica o que é Certidão de Acervo Técnico - 

CAT, caracterizando-o como Acervo Técnico - CAT relativo a contratos concluídos ou em 

andamento, conforme consta: 

- Certidão de Acervo Técnico: É um documento emitido pelo CREA 
(pelo CAU também) e que comprova a experiência do profissional. 
Elaborada com base nas ARTs e nos atestados emitidos pelos 
clientes, a CAT pode ser total, por obra ou projeto, quando é 
expedida após conclusão da atividade ou se referir a todos os 
serviços/obras anotados para determinado profissional (CAT sem 
registro de Atestados, reúne a integralidade do Acervo de cada 
Profissional), ou parcial, para contratos em andamento, ou parte do 
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acervo registrado. Disponível em: 
https://www.creasp.org.br/perguntas-frequentes/acervo-tecnico. 
Acesso em 27 de ago. 2021. 

Para encerrar a fartura de exposições que sustentam a requisição da recorrente, 

evidencia-se abaixo:  

• A exigência dos atestados com relação ao objeto não pode ser 
específica, nem pode ser exigido um objeto idêntico ao licitado. Os 
atestados devem ter objetos PERTINENTES e COMPATÍVEIS com a 
obra licitada, não necessariamente  IGUAIS. Por exemplo: se o objeto 
da licitação é a construção de uma escola, não se deve exigir que o 
licitante tenha construído “uma escola”. Ele também pode ter feito 
outros tipos de edificações - hospitais, prédios, escritórios, etc. – que 
tenham as mesmas características, dimensões e parcelas de 
relevância do objeto licitado. O que interessa é a complexidade 
técnica ser equivalente ou superior. 
• Não é permitida a exigência/restrição de prazos de emissão de 
atestados ou de execução das obras atestadas. Exemplo: Atestados 
somente do período 01/2014 a 12/2014. Atestados de obras 
executadas entre 2010 e 2015. Atestados com data não inferior a 6 
meses. Etc. 
• Não é permitida a exigência de execução de obras em locais 
específicos (Ex. Obras de Rede de Água na cidade de Porto Alegre-
RS). 
• Atestados de capacidade técnica não tem validade definida. São 
válidos ad eternum. 
• ARTs, CATs e quantitativos de atestados técnico-profissionais 
devem ser limitados às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos. Disponível em: 
https://e3licitacoes.com.br/artigos-assessoria-em-
licitacoes/licitacao-leigos-atestados-qualificacao-tecnica. Acesso em 
27 de ago. 2021. 

Resta mencionar ainda que a exigência em tela é desproporcional, ao passo em que, 

imagine a realização de uma obra de envergadura similar, onde existirão diversos serviços a 

serem realizados, sendo que, a parte inicial desse serviço será terceirizado, sendo o mesmo, 

similar ao objeto concernente a CONCORRÊNCIA Nº. 004/2021. Verifica-se que a atividade em 

questão foi encerrada pela empresa terceirizada e os demais serviços seguem em execução, no 

entanto, a mesma pleiteou a obtenção de atestado para o exercício de seus direito, como a 

participação em licitação. Acontece que o CREA realiza tais registros em consonância ao 

Princípio da Legalidade, Razoabilidade e, Proporcionalidade, mas, no caso em referência, esse 

https://e3licitacoes.com.br/artigos-assessoria-em-licitacoes/licitacao-leigos-atestados-qualificacao-tecnica
https://e3licitacoes.com.br/artigos-assessoria-em-licitacoes/licitacao-leigos-atestados-qualificacao-tecnica
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certificado não teria validade para a participação no procedimento licitatório em curso, caso 

fosse o interesse da empresa em questão participar. 

Além disso, muitas vezes o percentual constante em Acervos Técnicos - CAT’s parciais 

são muito superiores ao Acervo Técnico - CAT baseado apenas em obras ou serviços já 

concluído.  

Tal exigência fere frontalmente o Princípio da Razoabilidade, por não levar em 

consideração a proporcionalidade, e figurar-se meramente como um excesso de formalismo 

ou uma forma esdrúxula de cercear a competitividade. 

Outro exemplo claro é o caso de uma obra que previa a pavimentação de uma Rua 

com 1000m². No início da obra se emitirá uma ART de 1000m². Se, contudo, a empresa não 

executar os 1000m² (exemplo, abandonar a obra pela metade), somente o que poderia ser 

ACERVADO seria o efetivamente executado. Caso um Edital aceitasse a comprovação pela ART, 

essa empresa comprovaria 1000m² quando na verdade não executou este quantitativo, 

podendo até mesmo nada ter executado e, ainda assim, possuir uma ART desta obra. 

Para tanto, basta verificar a dificuldade percebida pela signatária a fim de atender a 

indevida solicitação, restando comprovado o caráter comprometedor da competitividade a 

que a comprovação de capacidade técnica pedida no Edital, sendo este, de natureza simples, 

está acometida, considerando ainda o tempo de atuação e a experiência da impugnante no 

mercado. 

 

5. DO REQUERIMENTO 

Como já abundantemente argumentada na presente impugnação do Edital, a 

previsão da exigência de que somente será aceito Acervo Técnico - CAT de obra ou serviço já 

concluído, especificado no instrumento convocatório, estipulada de forma arbitrária, em 

desacordo com o objetivo ao qual a legislação regula a requisição de habilitação técnica em 

licitações, a fim de que os licitantes demonstrem capacidade técnica operacional e 

experiência, não pode prosperar.   

Diante da ilegalidade supra, requer que seja a mesma suprimida do edital. 
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Então, trata-se da única forma de se preservar o caráter competitivo da presente 

licitação, possibilitando a outros licitantes formularem suas respectivas propostas para 

participar do certame.  

No mesmo contexto, resta ainda evidenciado a imprescindibilidade quanto à 

aceitação integral da impugnação do Edital, tendo em vista que, a partir deste termo deva 

sessar qualquer normativa em aproximação ou similaridade nos futuros instrumentos de 

convocação. 

Face ao exposto, a Signatária requer, respeitosamente, que seja a presente 

impugnação recebida e conhecida pela Administração, sendo atribuído o efeito suspensivo, 

conforme o §2º do Art. 109 da Lei de Licitações.  

Assim, pede-se que este Órgão republique o edital em questão, nos termos do 

disposto no Artigo 21, § 4º, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Requer ainda que, as disposições contidas na sublínea b.3.1., que se refere  a 

aceitação “somente de Acervo Técnico - CAT de obra ou serviço já concluído”, seja posta com a 

clareza, estabelecendo se tal exigência tem por fim como critério a inabilitação das 

proponentes que apresentar apenas Acervos Técnicos - CAT de obra ou serviço parciais ou em 

andamento. Caso o critério seja pela inabilitação, a signatária requer também a reformulação 

do instrumento convocatório, tendo em vista as máculas aqui apresentadas. 

Por fim, em caso de indeferimento ou de ausência de resposta a presente 

impugnação no prazo previsto no art. 18, § 1º do Decreto 5.450/2005, ou ainda, se a 

Administração se furtar em adotar as medidas sanadoras do ato em questão, a Signatária 

requererá as providências cabíveis junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, bem como 

ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/PA, conforme lhe autoriza o §1º do Art. 113 da Lei 

nº. 8.666/1993, adotando concomitantemente as medidas judiciais cabíveis junto ao 

Ministério Público Estadual, com a finalidade de garantir a normalidade jurídica, a fim de 

sessar tamanho formalismo. 

Não sendo acatada a opção acima, mesmo após o exposto, que seja aceito atestado 

e/ou Acervos Técnicos - CAT de obras ou serviços parciais ou em andamento, como 
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comprovação de capacidade técnica operacional, visto que, mesmo em condição parcial, pode 

atender ao objeto. 

Nestes Termos, 

Pede deferimento, 

Belém/PA, em 26 de agosto de 2020. 
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