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CONCORRENCIA Nº 002/2014-FMS 
 

PROCESSO Nº 073/2014 

 
 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRENCIA Nº 002/2014 
INTERPOSTA PELA EMPRESA PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 
 

                            A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

BRUMADINHO, através de sua Comissão Especial de Licitação, designada 

através do Decreto nº 014/2014, de 02.10.2014, responde a IMPUGNAÇÃO 

ao edital interposta pela empresa PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

12.577.657/0001-03, referente à licitação – Concorrência nº 002/2014, que 

tem como objeto a Contratação de Empresa para prestação de Serviços de 

Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares, Serviço 

de Planejamento e Orçamentação e Comunicação, para obras de construção 

do Hospital Municipal de Brumadinho. 

I – DA IMPUGNAÇÃO 

 A Empresa PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, 

insurge-se requerendo a impugnação do documento editalício, em anexo, e 

razões que se expõem. 

II – DA ADMISSIBILIDADE: 

A previsão legal do instituto da impugnação de instrumento 

convocatório em processo licitatório da Administração Pública federal jaz na 

Lei n. 8.666/1993, artigo 41, conforme o excerto seguinte: 

“§ 1o 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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§ 2o 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 de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços 
ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. (grifos 
acrescidos)” 

As peças recursais ou os requerimentos [lato sensu], devem apresentar, 

ao menos, os quesitos dispostos no artigo 6º da Lei n. 9.784/1999, quais 

sejam: 

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - identificação do interessado ou de quem o represente; 
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de 
comunicações; 
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de 
seus fundamentos; 
V - data e assinatura do requerente ou de seu 
representante. 

 

Assim, em sucinto exame preliminar de admissibilidade do pedido de 

impugnação, tem-se que: 

• Legitimidade – Preliminarmente registre-se que apesar da 

tempestividade verifica-se que é questionável e duvidosa a legitimidade acerca 

da peça impugnatória, haja vista que a mesma não foi instruída com o contrato 

social da empresa, nem tão pouco instrumento de mandato, instrumentos 

essenciais capazes de atestar que o subscritor da peça de impugnação possui 

poderes para agir em nome da empresa Projeta Consultoria Ltda. 

Todavia, em que pese a impugnação não está formalizada de forma 

adequada, mas em obediência ao princípio da autotutela administrativa 

recebemos a impugnação formulada. 

•  Tempestividade – A Impugnação foi protocolizada nesta Regional no 

dia 16/03/2015. Assim, reconhece-se a tempestividade na presente 

manifestação nos termos do art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

• Forma – Conforme já exposto em sede preliminar apesar da 

inadequação da forma em que a impugnação foi apresentada, além dos 

fundamentos já mencionados e, sobretudo, sob a égide da autotutela 

administrativa e com o fundamento no princípio republicano da 
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transparência, procedemos minuciosamente as alegações da empresa 

impugnante nos termos abaixo aduzidos: 

III – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO 

Em suas razões que pesem para a sustentação dos seus 

pleitos, a Impugnante aduz que: 

1 - Alega a IMPUGNANTE que a exigência do item 2.2.6, 

(...) “deve ser extraída do contesto formador do presente ato convocatório, 

permitindo a ampla participação de empresas e, especialmente, festejando a 

competitividade que propiciará ao Município um leque de opções contratuais 

ainda mais abrangentes.”  

2 - A exclusão também das exigências, dos subitens “B”, 

“C”, “D”, “E”, “F”, do item 7.1.3, por (...) “suas exigências afastam a 

competitividade perquirida pela legislação originária, impedindo com que, 

mesmo na modalidade em apreço, quaisquer empresas possam pleitear o seu 

objeto informador.” 

IV – DA RESPOSTA: 

 A empresa impugnante levanta algumas questões acerca do edital que 

foram devidamente apreciadas por esta Comissão de Licitação. 

 

I - DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO ITEM 2.2.6 

 A impugnante alega que tal vedação constitui uma restrição à 

competitividade do processo licitatório, por se tratar da contratação de 

serviços de alta complexidade e de grande dispêndio pecuniário.  

Entretanto, nos cabe perceber que nem sempre a participação de 

empresas que estão reunidas em consórcio trazem benefícios para a 

administração pública. Muitas vezes, os objetos licitados possuem 

peculiaridades que podem restringir o número de licitantes aptas ao 

certame. Esse prejuízo está exposto nos casos de obras e projetos de grande 
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complexidade técnica, nas quais poucas empresas demostram ter 

experiência anterior compatível com o seu vulto e dimensão.  

Nestes casos, como no caso em tela, a reunião de empresas em 

consórcio restringe a competitividade, pois empresas que seriam 

competidoras entre si poderiam participar da licitação de forma consorciada, 

diminuindo o número de empresas elegíveis ao certame.  

É cediço, ainda, que a permissão de formação de consórcio é escolha 

discricionária da administração pública, devendo ser feita segundo seus 

critérios de conveniência e oportunidade. 

Logo, não há motivos para se considerar a participação de empresas 

reunidas em consórcio como a grande salvação da competitividade, pois o 

efeito poderia ser justamente o inverso, ou seja, o de restringir a 

competitividade do certame.  

Por oportuno insta-nos consignar que o entendimento da Comissão de 

Licitações está amparado no entendimento do Tribunal de Contas de Minas 

Gerais, conforme se extrai-se dos excertos abaixo transcritos: 

Processo Administrativo. Discricionariedade da admissão de 
consórcio de empresas na competição. “Os denunciantes 
afirmam ter havido limitação ao direito de participação, em 
decorrência de condição imposta no instrumento convocatório, 
que (...) veda a participação de empresa em consórcios. O 
defendente alegou que esta imposição objetivou resguardar 
vantagem competitiva que determinada empresa licitante 
pudesse auferir com privilégio de informações, aduzindo ainda 
que nenhum dos demais concorrentes se manifestou quanto a 
eventual prejuízo das limitações colocadas. Assiste razão ao 
defendente, pois a Lei de Licitações faculta à 
administração a admissão ou não de consórcio de 
empresas na competição. O Diploma, em seu art. 33, deixa 
claro tratar-se de escolha do administrador e que, quando 
permitido no torneio, as empresas deverão observar as 
normas expressas nos incisos I a V e parágrafos 1º e 2º do 
mencionado artigo. A admissão ou não de consórcio de 
empresas pode, portanto, ser prevista no edital e advém do 
poder discricionário da Administração. A esse respeito 
manifesta-se o Prof. Jessé Torres Pereira Júnior: ‘... a lei 
abre amplo espaço à discricionariedade administrativa na 
matéria, seja quanto à decisão de permitir a participação, 
ou quanto às exigências de habilitação preliminar, mas dita 
ao edital cinco diretrizes...’ (Comentários à Lei das Licitações 
e Contratações da Administração Pública. 6º ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, fl.393). Cabe à Administração a 
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decisão quanto à participação de empresas consorciadas, 
vedada, entretanto, a participação daqueles que estiverem 
diretamente ligados à autoria do projeto ou que sejam 
servidores/ dirigentes do contratante ou responsável pela 
licitação, privilegiando-se, assim, os princípios constitucionais 
da igualdade e da competitividade”. (Processo Administrativo 
n.º 650422. Rel. Conselheiro Moura e Castro. Sessão do dia 
19/12/2006). (Grifamos). 

 

Representação. Discricionariedade na decisão pela 
possibilidade de participação de empresas em consórcio 
na licitação. “(...) a aceitação de participação de empresas 
em consórcios é ato discricionário da administração, 
cumprindo trazer à colação o entendimento do doutrinador 
Marçal Justen Filho, adotado em sua obra ‘Comentários à 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos’, à página 
360, da 11ª edição, in verbis: ‘O ato convocatório admitirá 
ou não a participação de empresas em consórcio. Trata-se 
de escolha discricionária da Administração Pública’ (...)”. 
(Representação n.º 742284. Rel. Conselheiro Antônio 
Carlos Andrada. Sessão do dia 19/02/2008). (Grifamos). 

 

II - DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO SUBITEM “B” 

A empresa ora impugnante, alega que o subitem 7.1.3 “b”, se refere ao 

credenciamento dos responsáveis junto ao CREA, como exposto a seguir: 

“Trata-se da exigência contida no item “B”, no que se refere 
ao credenciamento dos responsáveis técnicos junto ao CREA 
com o advento da fase de habilitação. Esta determinação é 
incoerente e dispendiosa, ferindo a ampla participação das 
empresas licitantes, devendo ser exigido, tão somente com a 
assinatura do respectivo contrato.” 

Contudo, de maneira bem didática, e corrigindo o erro de interpretação 

causado por possíveis déficits primários, cabe-nos reiterar o que foi exposto 

no subitem em questão: 

7.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

b) Indicação dos profissionais de nível superior que serão 
responsáveis técnicos pela execução do objeto da licitação, 
na qual deve constar o nome completo, a 

especialidade e o número de registro no CREA ou CAU 

de cada profissional. 

Veja também o que preconiza a Lei de Licitações – 8.666 de 21 de 

junho de 1993 em seu artigo 30: 
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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. (grifo nosso) 

Portanto, no subitem em questão, nem sequer uma alusão foi feita ao 

credenciamento de responsáveis técnicos perante o CREA. Tratamos de uma 

lista de profissionais que serão responsáveis pelo objeto em questão, 

indicando os respectivos números de registro junto ao Conselho competente 

e quais os itens do objeto contratado que estariam sob sua responsabilidade, 

o que mostra que a alegação de que a determinação é dispendiosa é 

completamente infundada, visto que não existe nenhuma oneração para 

cumprir tal requisito. 

Ademais, percebe-se no texto impugnativo uma deturpação do 

entendimento doutrinário, bem como do entendimento do Tribunal de 

Contas da União - TCU, pois o Autor cita o insigne Professor Jessé Pereira 

Torres Júnior (2007, p. 393) e posicionamento do TCU, mas não menciona o 

número do acordão. 

Os fragmentos citados dizem respeito a exigências de visto do CREA ou 

de qualquer outro órgão profissional nos registros de empresas e 

profissionais residentes e localizadas em Estados diferentes do local da 

execução, o que não é o caso, pois o edital na alínea “b” do item 7.1.3 exigiu 

o número de registro no CREA e /ou CAU, documento que evolve o exercício 

profissional. 

O informativo de Licitações e Contratos n.120 do Tribunal de Contas 

da União às fls. 02/03 traz o real entendimento e a aplicabilidade da 

jurisprudência, bem como informa o número do acordão utilizado pelo 

Impugnante, qual seja: 979/2005, vejamos: “no sentido de que a exigência de 

registro ou viso no CREA do local de realização da obra licitada somente dar-
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se-á no momento da contratação” (Acordão n. 2239/2012 – Plenário, TC-

019.357/2012-5, rel. Min. José Jorge, 22.08.2012). 

E no parecer de n.º 4558/2014 do Ministério Público de Contas do 

Estado do Mato Grosso às fls. 07/08 utiliza-se do mesmo doutrinador e do 

acordão do Tribunal de Contas da União em que se fundamentou o 

Impugnante, mas percebe-se que o tema, contexto e a decisão não são da 

forma apresentada por este último. 

 Consideramos incoerente e temerária a impugnação ao subitem “b” do 

item 7.1.3. 

III - DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO SUBITEM “C” 

Nenhum argumento foi proposto para impugnação ao subitem “c”, não 

obstante ele estar incluso no título. Conforme exposto: 

“II – DA IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS SUBITENS “B”, “C”, 
“D” E “E”, DO ITEM 7.1.3:” (grifo nosso) 

IV - DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO SUBITEM “D” 

Novamente, explicaremos didaticamente as observações do subitem 

em questão, de maneira dirimir qualquer má interpretação ao texto do edital. 

Veja o exposto: 

“d) Certidão de Registro no CREA e/ou CAU dos 
profissionais de nível superior, indicados de acordo com o 
item anterior, comprovando a regularidade junto ao 
conselho profissional.” 

Veja também o que preconiza a Lei de Licitações – 8.666 de 21 de 

junho de 1993 em seu artigo 30: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; (grifo nosso) 
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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;  (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. 

§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 

§ 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§1i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§2
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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. (grifo nosso) 

§ 7o (VETADO) 

§ 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. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 
comprovação da capacitação técnico-profissional de que 
trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela administração. (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

 A empresa PROJETA ENGENHARIA, em sua impugnação, utiliza dos 

preceitos do Art. 30, §6º para impugnar um requerimento de certidão que 

não se aproxima de seus ditames. 

Por oportuno, faz-se necessário ressaltar que a fase de habilitação visa 

aferir se a pessoa interessada em contratar com a Administração preenche 

os requisitos e as qualificações para a adequada execução do objeto licitado, 

tendo por fim garantir o adimplemento das obrigações firmadas no contrato 

administrativo. 

Assim sendo, a exigência do registro e sua regularidade junto ao CREA 

e/ou CAU é requisito básico de qualificação técnica, além de ser uma 

obrigação do profissional junto ao seu conselho. Sendo ainda fundamental 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art30§10
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observar que a certidão requerida no edital é obtida gratuitamente no site 

das referidas instituições.  

Inclusive acerca da obrigatoriedade do registro a lei 5194/66, em seu 

artigo 59 assim dispõe: "As firmas, sociedades, associações, companhias, 

cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou 

serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas 

atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos 

Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico" . Além 

disso, a referida lei em seu artigo 63, dispõe sobre a obrigatoriedade do 

pagamento da anuidade ao Conselho Regional pelo profissional e pessoa 

jurídica.  

A impugnante aponta ainda que os profissionais desejados para o 

objeto licitado possuem altos salários e regalias delimitadas pelos seus 

órgãos vinculantes, sendo descabido que as empresas participantes dos 

certames detenham-nos apenas para participar de licitações.  

Quanto a esta alegação temos que observar que a Lei 8666/93, em seu 

artigo 30, §1, inciso I, traz a exigência de “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 (...)” . 

Contudo, o entendimento do TCU abaixo transcrito, o qual esta 

Comissão de Licitação acompanha, é a de que a exigência de vínculo 

empregatício, por meio de contrato de trabalho é desnecessária, sendo 

suficiente existência de contrato de prestação de serviço, que deverá ser 

regido pela legislação civil comum.  

"abstenha de exigir comprovação devínculo empregatício do 
responsável técnico de nível superior com a empresa 
licitante, uma vez que extrapola as exigências de 
qualificação técnico-profissional, definidas no art. 30, § 1º, 
inc. I, da Lei nº 8.666/1993, e passe a admitir a 
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comprovação da vinculação dos profissionais ao quadro 
permanente por intermédio de apresentação de contrato de 
prestação de serviço, de forma consentânea ao 
posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas nos 
Acórdãos nºs 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 
892/2008-Plenário e 1.547/2008- Plenário (item 1.5.2, TC-
021.108/2008-1).  

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da impugnante. 

V - DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO SUBITEM “E” 

A impugnante questiona a exigência de atestados técnicos dos 

profissionais que participarão na execução do objeto licitado, especificando 

inclusive quantidades mínimas com a expertise desejada. Afirma ainda que 

tal determinação é ilegal e que afronta o principio da livre participação que 

baliza o procedimento licitatório. 

Contudo, a Lei 8.666/93 assevera que para efeito de qualificação 

técnica de empresas licitantes, a Administração deve exigir atestados 

referentes à sua capacitação técnica, com vistas à ‘comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

Para melhor compreensão, trazemos à colação o aresto do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais, nos termos abaixo reprozidos: 

Representações. Verificação da capacidade técnico-

profissional e técnico-operacional na contratação de 
serviços de varrição, coleta, transporte, destinação final 
de resíduos sólidos e operacionalização do Aterro 

Sanitário e limpeza de fossas. “Depreende-se da análise 
do inc. II do art. 30 da Lei Federal n.º 8.666/93 que há 

duas possibilidades de verificação da capacidade 
técnica (denominada como capacidade técnica 
específica), a primeira se refere à capacidade técnico-

operacional que é atinente à empresa e a segunda à 
capacidade técnico-profissional que se destina a apurar 

as habilidades do profissional que se responsabilizará 
pela execução dos serviços. É cediço na doutrina que a 
interpretação deste dispositivo traz dificuldades, (...) 

[pois] é impossível a lei minudenciar os limites para sua 
aplicação, fazendo-se necessário ao Administrador 
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proceder à análise dos requisitos em face das 
circunstâncias de cada caso específico, a fim de 
resguardar o interesse público e assegurar um mínimo 

de segurança. O  lustre Marçal Justen Filho leciona, in 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 10ª ed., p. 323, que ‘pode afirmar-
se como amplamente majoritária a concepção de 
que a comprovação da qualificação técnica deve 

abranger tanto o aspecto operacional como o 
profissional’. Assevera ainda o doutrinador: ‘Diante 

disso, deve-se adotar para o art. 30 interpretação 
conforme à Constituição. A ausência de explícita 

referência, no art. 30, a requisitos de capacitação 
técnica operacional não significa vedação à sua 
previsão. A cláusula de fechamento contida no §5º não 

se aplica à capacitação técnica operacional, mas a 
outras exigências. (...) Desta feita, as exigências de 

apresentação de atestados de capacidade técnica 
(técnico-operacional e técnico-profissional), 
especificando quantitativos mínimos de serviços, são 

plenamente aceitáveis e imprescindíveis para o sucesso 
do certame, valendo lembrar que a Constituição não 

autoriza nem estimula o aventureirismo, em detrimento 
da qualidade e da segurança do contrato. Neste 
sentido, no presente caso, há de se considerar que a 

exigência de apresentação dos atestados para 
verificação da capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional estão em conformidade com o art. 30 da 
Lei n.º 8.666/93 e art. 37, XXI da Constituição Federal 
e não violam o princípio da isonomia”. (Representações 

n.ºs 735337, 735338 e 735490. Rel. Conselheiro Subst. 
Licurgo Mourão. Sessão do dia 03/07/2007). (Grifo no 

original). 
 

 Salienta-se que as exigências acerca de atestados de capacidade técnico-

operacional previstas no edital encontram-se em conformidade com as 
exigências legais, bem como como de acordo com a jurisprudência dos Tribunais 

de Contas, além da doutrina majoritária sobre o tema.  

  

A propósito, o Tribunal de Contas da União em entendimento 

sumulado, aduz 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 

de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 
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com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção 

com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. (Súmula 

263/2011).  

A Corte de Contas do Estado de São Paulo também adota o 
entendimento a favor sobre a exigência da qualificação operacional, conforme 
súmula nº 24.  

"Em procedimento licitatório, é possível a exigência de 
comprovação da qualificação operacional, nos termos do 

inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser 
realizada mediante apresentação de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos 
mínimos de prova de execução de serviços similares, desde 
que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 
60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha 
devida e tecnicamente justificado. 

Destarte, não há o que se falar em ilegalidade de tal exigência, visto 

que a mesma acompanha o texto legal, bem como entendimento pacificado 

do Tribunal de Contas da União e demais Cortes de Contas. 

V – DO MÉRITO: 

Diante do exposto, 

Conclui-se pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação formulada pela 

empresa Projeta Consultoria e Serviços Ltda., mantendo-se inalterados os 

requisitos contidos no edital, haja vista estarem revestidos de legalidade. 

Dê ciência à Impugnante, após, divulgue-se esta decisão junto ao site 

www.brumadinho.mg.gov.br, e http://brumadinho.registrocom.net/, bem 

como se procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em 

lei. 

Brumadinho, 18 de março de 2015. 

 
MAX ARTUR FARIAS DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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