
  
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 

Av. Inhotim – 600 – Progresso – Brumadinho/MG – CEP: 35.460-000 
 

 
Brumadinho, 04 de novembro de 2014. 

 
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2014 

 
A empresa Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos Ltda, por 

seu representante legal, formula impugnação administrativa ao edital em epígrafe, 
arguindo que o aludido ato convocatório apresenta a seguintes irregularidades: 

 
A - Seria ilegal a exigência de capacitação técnico-operacional da empresa licitante 
para efeito de comprovação da qualificação técnica; 
B - A exigência de quantitativos para a comprovação da capacitação técnico 
profissional seria abusiva; 
C -  A exigência de garantia de caução seria ilegal; 
D -A exigência de compromisso com a disponibilidade de usina de asfalto na região 
metropolitana de Belo Horizonte não encontra respaldo na Lei 8.666/93. 
 

1. Não procedem as razões formuladas na impugnação, sobretudo 
por não vislumbrar o edital quaisquer irregularidades, especialmente em relação às 
exigências de capacitação técnico-operacional das empresas licitantes, já que estas se 
adequam aos limites impostos pela Lei 8.666/93.  

 
2. A livre participação na licitação pressupõe a responsabilidade na 

escolha do futuro contratado. A Administração pública deve cuidar para que, no curso 
da licitação, os proponentes demonstrem possuir capacidade técnica, econômico-
financeira e jurídica suficientes ao cumprimento das obrigações resultantes do 
contrato. A licitação, nos termos previstos na Lei 8.666/93, destina-se exatamente a 
dar segurança à Administração na contratação com o particular, prevendo várias 
exigências para a qualificação do licitante. 

 
3. Neste contexto, é cediço que o Edital que disciplina o 

procedimento licitatório constitui importantíssima ferramenta de controle, cuja 
observação se impõe e cujos termos não podem ser negligenciados, sobretudo quando 
o critério em pauta diz respeito à qualificação técnica de empresa licitante. 

 
4. O edital foi concebido à luz da lição do Prof. Adilson Dallari: 
 
“O texto constitucional proscreve o aventureirismo, determinando, 
tanto ao legislador ordinário quanto ao Administrador, que se 
precavenham e evitem que o interesse público seja afetado por quem, 
por qualquer motivo (por simples ousadia ou para tirar proveito 
ilícito), se disponha a participar de licitações temerariamente, 
apresentando proposta que não se possa cumprir”. (Fonte BLC, no 
11, pag. 570)  

 
5. O Administrador responsável sempre avalia a credibilidade, 

qualidade e eficiência da empresa proponente. Assim, é de se esperar que ele proceda 
com especial rigor na avaliação das propostas, já que lida com o dinheiro público, 
sendo-lhe vedado aventurar-se em negócio duvidoso. Inconcebível para a 
Administração a noção de risco, como adverte o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, 
in Curso de Direito Administrativo, 5a ed., pág. 264: 

 
 



  
 

 “Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade 
quando pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a 
execução de obras ou serviços, o Poder Público, para fazê-lo, 
necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente 
determinado e pré-estabelecido na conformidade da lei.” 

 
 

DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-
OPERACIONAL 

6. Como se infere dos itens 4.1.15 e 4.1.16 do edital, a exigência de 
qualificação técnica compreende a demonstração conjunta da aptidão do profissional 
de engenharia e, também, da capacitação operacional da empresa licitante, requisitos 
que têm assento nas disposições imperativas da Lei 8.666/93. 

 
7. A argumentação lançada na impugnação quanto à pretensão da 

Impugnante em comprovar a capacitação técnico-operacional mediante atestados 
técnicos emitidos em nome apenas do profissional de engenharia é falaciosa, 
evidenciando a fragilidade da Impugnante no domínio da disciplina legal das 
licitações. 

 
8. Com efeito, o edital de licitação é claro ao exigir, para a 

habilitação das licitantes, a comprovação da capacitação técnica de cada empresa na 
execução de obra semelhante àquela licitada, assim também como impõe a 
comprovação da qualificação técnica do RT da empresa.  

 
9. Imprescindível distinguir o objetivo do acervo técnico do 

profissional de engenharia - que decorre da Anotação de Responsabilidade Técnica - 
da exigência imposta pelo inciso II, do art. 30, da Lei 8.666/93, de “comprovação de 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objetivo da licitação”. 

 
10. Nos termos da Lei 6.496, de 07/12/77, todo contrato de 

engenharia fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART) que, por sua 
vez, gera o “Registro de Acervo Técnico” (RAT).  

 
“O RAT se comporá inicialmente de todas as ARTs anotadas no 
Regional onde o profissional estiver registrado ou estiver 
exercendo suas atividades sob o regime de visto.” (art. 2°, § 1°, da 
Resolução n° 317/86) 

 
 

11. Considera-se Acervo Técnico do profissional a experiência por ele 
adquirida ao longo de sua vida profissional (art. 1°, da Resolução n° 317). Ou seja, a 
experiência técnica do profissional não se transfere a outro profissional, tampouco à 
empresa. 

 
12. É verdade que a legislação prevê o “acervo técnico” da empresa, 

que se destina à verificação da comprovação da autorização legal para o desempenho 
da atividade de engenharia, posto que a empresa somente pode executar obras se 
indicar, perante o Conselho profissional, um responsável técnico para a execução dos 
seus objetivos comerciais, consoante dispõe expressamente o art. 59, da Lei 5.194/66, 
bem como as Resoluções 336, de 27/10/89, e 413, de 27/06/97. 

  
13. Ou seja, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que 

propicia, para o profissional, o Acervo Técnico, é condição para o exercício da atividade 
de engenharia pela pessoa jurídica, que tem seu campo de atuação restrito às 
atribuições do RT integrante de seu quadro técnico (engenheiro civil, mecânico, 
elétrico, etc.). Este instrumento, porém, não se confunde com a capacitação 
técnico-operacional avaliada na licitação. 



  
 

 
14. Busca a Impugnante induzir à convicção de que a experiência na 

execução daqueles serviços pelo profissional incorporou-se, num passe de mágica, ao 
“acervo” da empresa à qual está vinculado. Não é possível transferir “acervo técnico” 
do profissional para a empresa licitante, porque o acervo é do profissional, como 
atesta a própria certidão. 

 
15. Portanto, o “Acervo Técnico” da empresa mencionado na certidão 

não tem qualquer conexão com a “aptidão” da licitante no objeto do processo 
licitatório. Esta diz respeito à experiência operacional da empresa na execução de 
trabalhos já concluídos. Aquele está vinculado à autorização legal para o desempenho, 
ATUAL, da atividade de engenharia, considerados seus diversos ramos (civil, 
mecânico, etc.). 

 
16. O acervo técnico da empresa presta-se para avaliar sua 

regularidade como sociedade de engenharia, para os efeitos do inciso I do art. 30, que 
trata do “registro ou inscrição na entidade profissional competente”. O registro no CREA 
condiciona a atuação da empresa, dependendo da qualificação universitária do seu 
responsável técnico (engenheiro civil, elétrico, mecânico, etc.). Se a empresa não tem 
em seu quadro técnico engenheiro civil, seu acervo técnico não lhe permite executar 
obras que compreendam trabalhos restritos a este profissional.  

 
17. A comprovação da experiência da empresa deve ser feita pelo 

atestado de execução de obra registrado no CREA, que, repita-se, não se confunde 
com o acervo técnico profissional, apesar de ser o instrumento que permite a sua 
formação perante a entidade fiscalizadora da profissão. 

 
18. Enfim, o acervo técnico do profissional – ou da empresa – está 

vinculado às normas de fiscalização da profissão e tem caráter individual e pessoal. A 
“aptidão” necessária à seleção do processo licitatório está afeita ao Direito 
Administrativo, e decorre do aspecto coletivo, pertinente à empresa. 

 
19. De nenhuma valia o argumento no sentido que a capacidade 

técnico-operacional se confundiria com a capacidade técnico-profissional. A 
diferenciação dos dois institutos já está assentada na jurisprudência administrativa, 
conforme se verifica de decisão do Egrégio Tribunal de Contas da União, publicada no 
D.O.U. nº 165, de 28/08/95,  que confirmou a legalidade da exigência de atestados 
técnicos em nome da empresa licitante. 

 
20. Do voto proferido pelo Ministro Relator, transcreve-se: 

 
“Todavia, é importante considerar certos fatores que integram, de 
forma absoluta, a finalidade de determinadas licitações e, neste 
contexto, estão incluídos os casos em que para a realização de obras 
ou serviços de grande complexidade não podem ser dispensados o 
conhecimento técnico especializado nem a comprovação de experiência 
e capacitação operativa para cumprir o objeto do contrato.” 

   
 
“Desenvolvendo essa linha de raciocínio, depara-se também com outro 
aspecto importante que é o da integração multifuncional, uma vez que 
o desejado conhecimento altamente especializado não poderá 
permanecer dentro de compartimentos estanques nem a nível  
absolutamente individual, pois estaria fora da realidade. Busca-se, 
hoje, o trabalho associativo, realizado por equipes de profissionais 
para executarem determinado empreendimento, conforme prevê o 
próprio inciso II do art. 30, do estatuto de licitações e contratos. Mas, o 
acervo técnico do profissional deve integrar a capacidade técnica da 
empresa que, por sua vez, não se resume na soma dos técnicos que 



  
 

fazem parte de seu quadro de empregados, visto que deve incluir 
também a disponibilidade de recursos materiais para a execução do 
objeto contratual, que nada mais é que a capacidade técnica 
operativa.” 
  
“Relativamente às disposições do art. 30 da Lei nr. 8.666/93 e, mais 
especificamente, do parágrafo 1º e seu inciso I, que é um 
desdobramento do inciso II, do caput do citado artigo, verifica-se que o 
veto na alínea “b” do retro citado parágrafo 1º, serviu apenas para 
truncar o entendimento do art. 30, pois não excluiu do texto a 
exigência da capacitação técnico-operacional, que continua sendo 
tratada no inciso II do respectivo artigo, como pode ser comprovado a 
seguir, na leitura dos mencionados dispositivos.” 
 
“Como se vê, trata-se de serviço eminentemente técnico e, como tal, 
deve exigir a participação de profissionais especializados aliada à 
capacitação operativa da empresa a ser contratada, principalmente 
em se tratando de Administração Pública, quando há desdobramento 
de problemas econômicos e administrativos, ligados ao fluxo de 
recursos disponíveis ou à liberação de áreas físicas, ou, ainda, a 
prioridades de atendimento ou a problemas estruturais do órgão ou 
entidade estatal.” 

 
21. Em outra decisão, o Plenário do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo confirmou o entendimento quanto à legalidade da exigência de 
quantidades mínimas e prazos de execução para a aceitação do atestado da empresa: 

“Recurso ordinário. Conhecido. Capacidade técnico-operacional. 
Comprovação mediante atestado em que se demonstre experiência 
anterior em atividade compatível quanto a características, 
quantidades e prazos, cuja complexidade operacional, ademais, seja 
equivalente ou superior à das obras ou serviços postos em licitação. 
Admissibilidade. Recurso provido.” (TC – 005725/026/96, Sessão de 
3/09/97, Rel. Conselheiro Renato Martins Costa)  

 
22. Do voto do Conselheiro relator extrai-se a seguinte passagem, 

que se aplica, à luva, à espécie: 
 
“Ora, a capacidade técnico-operacional do licitante resulta de sua própria experiência 
anterior e será verificada por atestados fornecidos por pessoas jurídicas públicas 
ou privadas, devidamente registrados na entidade profissional competente (art. 
30, § 1o, da Lei 8.666/93). Não se exige que tais atestados se refiram a objeto idêntico, 
bastando que os serviços ou obras sejam similares, ou seja, sejam compatíveis em 
características, quantidades e prazos (art. 30, II) e de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior à do objeto da licitação (art. 30, § 3o). 

 
Segundo o art. 30, § 3o, será sempre admitida a comprovação de 
aptidão através de atestados de obras ou serviços de complexidade 
operacional “equivalente ou superior” à das obras ou serviços objeto 
da licitação. O que a lei veda é a exigência de quantidades mínimas ou 
prazos máximos apenas no tocante à comprovação da capacidade 
técnico-profissional, vez que tal impedimento foi averbado somente no 
inciso I do § 1o do art. 30, que aborda exclusivamente a capacidade 
técnico-profissional. 
 
A matéria é árdua, comportando várias interpretações. A meu ver, 
deve-se analisar caso a caso, tendo em vista o objeto licitado. 
 
No presente processado, o § 1o do art. 30 da Lei 8.666/93 deve ser 
interpretado conjuntamente com o inciso II deste dispositivo, que 



  
 

contempla indiscutivelmente a exigência de capacitação técnico-
operacional da empresa licitante e com o § 6o também do art. 30, que 
se refere às exigências de instalações e aparelhamento, que 
obviamente não são do profissional, mas da empresa. A demonstração 
da capacitação técnico-profissional não pode ser confundida com a 
demonstração da capacitação técnico-operacional, que permite a 
comprovação de atividade compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da licitação. 
 
E essa interpretação sistemática da Lei de Licitações também é 
adotada por alguns doutrinadores e jurisprudência pátria, como por 
exemplo Toshio Mukai (in BLC - Boletim de Licitações e Contratos, 
Editora NDJ, SP), Antônio Carlos Cintra do Amaral (in Revista 
Trimestral de Direito Público 5/1994, p. 42) e Carlos Ari Sundfeld (in 
Licitações e Contrato Administrativo, Malheiros, pp. 125/126, 1a Ed.). 
 
Pelo exposto, entendo que não houve restrição dos interessados, razão 
pela qual dou provimento ao recurso.” 

 
23. TOSHIO MUKAI examinando o conteúdo do inciso II, caput, e 

cotejando-o com a redação do inciso I, do § 1o, do art. 30, aduz com minuciosa 
precisão: 
 

"Examinando o conteúdo do parágrafo percebemos uma contradição 
na norma. 
Trata-se, todavia, de contradição aparente, decorrente do exame 
isolado do parágrafo. 
À primeira vista parece que o parágrafo restringe o exame da 
qualificação técnica dos licitantes ao exame da capacitação técnico-
profissional dos mesmos, o que acabaria por tornar inócua a primeira 
parte do inc. II do art. 30 que se refere à capacidade técnico-
operacional da empresa. 
Porém, tal interpretação, além de isolada, desnatura a função do 
parágrafo, que, conforme já averbamos, é de complementação ou 
exceção ao conteúdo do artigo e não de restrição ao mesmo. O 
parágrafo não pode anular as disposições contidas no artigo, como 
quer nos parecer numa interpretação no mínimo afoita e descuidada. 
A solução para tal contradição é a interpretação sistemática da lei. 
Muito pelo contrário. O veto acabou por eliminar os limites 
relativos às quantidades e prazos das obras e serviços objeto 
dos atestados contidos em tal inciso. 
E não se diga que o inc. II do art. 30 se refere apenas à compra ou ao 
fornecimento, pois o que a lei não distingue não é dado ao intérprete 
fazê-lo (Boletim de Licitações e Contratos - no 11 - 1996 - pág. 
529/530). 
24. O Poder Judiciário já validou inúmeros editais em que se exigiu 

atestados técnicos, em nome da empresa, firmando-se o posicionamento de que 
referida exigência não importa em restrição da concorrência, como faz crer a 
Impugnante. Confira-se: 
 

“PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA PÚBLICA. 
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA (LEI N° 4.384/64, ART. 4°). 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EDITAL. 
EXIGÊNCIA. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
LEGALIDADE (LEI N° 8.666/93, ART. 30, § 1°). 
I – Equipara-se a entidade de direito público, quando á legitimidade 
para requerer suspensão de segurança, empresa pública sempre e 
quando investida na defesa do interesse público decorrente de 
delegação. 



  
 

II – A exigência, em edital de concorrência, de capacitação técnico-
operacional para obras de vulto não importa em restrição ao universo 
da concorrência. 
III – Impossível o exame da questão de fundo nos limites da suspensão 
de segurança, sob pena de supressão de instância. 
IV – Agravo regimental denegado.” (STJ - Agravo Regimental n° 632-
DF – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU 22/06/98, p. 1) 
 
“ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – EXIGÊNCIA DO EDITAL – 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE – POSSIBILIDADE – ART. 
30, II DA LEI 8.666/93. 
A exigência, no edital, de comprovação de capacitação técnico-
operacional, não fere o caráter de competição do certame licitatório. 
Precedente do STJ. Recurso provido.” (Rec. Esp. n° 155.861/SP – Rel. 
Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 08/03/99, p. 114) 
 
“LICITAÇÃO. Não constitui cláusula discriminatória a que exige, de 
modo mínimo, porém convincente, demonstração inequívoca de 
capacidade técnica da empresa, compatível com o valor e a 
complexidade das obras, serviços ou compras em licitação. Recurso 
não provido.” (AP nº 256.615-1, TJSP, Rel. Des. Pires Araújo. Fonte: 
BLC agosto/97, pag. 417) 
 
25. A própria Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, prevê  

“exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações” que, entre outras finalidades, visa resguardar o Poder 
Público de empresas que não tenham condições de arcar com a consecução do objeto 
da licitação, mormente nos casos de  serviços essenciais à coletividade. 

 
26. Cabe ponderar que a questão da necessidade de avaliação do 

candidato à contratação com o Poder Público já foi objeto de análise do Superior 
Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado abaixo, cujo entendimento baliza a 
conduta de todo administrador público na confecção do edital de licitação: 

 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30, II, 
§ 1o, DA LEI No 8.666/93 
1. Não se comete violação ao art. 30, II, da Lei no 8.666/93, quando, 
em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome da 
empresa proponente, de atestados técnicos emitidos por operadores de 
telefonia no Brasil de execução, no País, em qualquer tempo, de 
serviço de implantação de cabos telefônicos classe “L” e “C” em 
período consecutivo de 24 meses, no volume mínimo de 60.000 HXh, 
devidamente certificados pela entidade profissional competente. 
2. O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, em 
sua parte final, referente a exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais 
oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo 
e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas, sim, 
apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de 
condições para executar aquilo a que se propõe. (Adilson Dallari). 
3. Mandado de segurança denegado em primeiro e segundo graus. 
Recurso especial improvido. (REsp. 172232/SP, Relator: Ministro 
José Delgado, DJ 21.9.98) (g.n.). 

 
27. Do voto do Ministro relator extrai-se a seguinte passagem: 
 
“Ora, o que se pede é a comprovação da capacidade técnica da 
licitante, para que a comissão possa avaliar a sua experiência 



  
 

no ramo, haja vista as peculiaridades do serviço a ser prestado 
que se distinguem de outros. Não é aconselhável que, em 
execução de serviços de tal porte, se permita a concorrência de 
empresas sem experiência, por tal afetar a credibilidade do que 
vai ser executado e a segurança futura. 
 
Acode à interpretação que se faz do dispositivo discutido, em 
confronto com a regra editalícia, o ensinamento de Adilson 
Abreu Dallari que se encontra registrado às fls. 540/543 dos 
autos: 
 
“O exame do disposto no artigo 37, XXI da Constituição Federal, em 
sua parte final, referente a “exigência de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” 
revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de 
contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, 
indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que 
efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se 
propõe. 
 
O texto constitucional proscreve o aventureirismo, determinando, tanto 
ao legislador – ordinário quanto ao administrador, que se 
precavenham e evitem que o interesse público seja afetado por quem, 
por qualquer motivo (por simples ousadia ou para tirar proveito ilícito), 
se disponha a participar de licitações temerariamente, apresentando 
proposta que não possa cumprir. 
 
Diante disso, é absolutamente certo que não ofendem o princípio 
constitucional da isonomia: nem o estabelecimento de condições de 
participação no certame; nem a exclusão de quem não ofereça 
garantias concretas de que efetivamente pode executar o objeto do 
contrato. 
 
Embora essas sejam atitudes restritivas, são elas comportadas pelo 
sistema jurídico, diante de sua pertinência com o expresso acima 
referido no mandamento constitucional. 
 
A segurança jurídica dos contratos firmados pela administração 
pública é um valor constitucionalmente afirmado vinculando tanto o 
legislador ordinário, quanto o aplicador e o intérprete da lei, os quais 
devem sempre verificar e cuidar de garantir a idoneidade tanto do 
proponente quanto do conteúdo da proposta”. 
 
28. E mais: 

 
“Cabe esclarecer que não se pode confundir a experiência 
técnica do profissional, com a capacidade gerencial da 
empresa. 
 
Uma obra pública não é um serviço puramente técnico, prestado por 
um profissional habilitado, mas, sim, um serviço altamente complexo, 
envolvendo mão-de-obra de diversas qualificações, desde a mais 
elevada à mais simples, envolvendo a aplicação de materiais e o uso 
de sofisticados equipamentos e, além disso, exigindo especial 
habilitação no tocante ao relacionamento com o Poder Público e a 
coletividade afetada. 
 
Nesse caso, é perfeitamente pertinente a exigência de capacidade 
gerencial da empresa, além da capacidade técnica de seu pessoal. 



  
 

 
Uma obra pública assemelha-se a uma cirurgia de alto risco, na qual, 
por certo, existe um cirurgião principal, que comanda a equipe e toma 
as principais decisões. Muitas vezes tais decisões se referem a áreas 
que não são de sua especialidade nem de seu completo domínio, mas 
são tomadas diante de conselhos e informações obtidas junto a outros 
membros da equipe, quer sejam médicos de outras especialidades, 
quer sejam até mesmo técnicos de nível médio, detentores de 
conhecimentos aprofundados sobre específicos e determinados 
aspectos do problema. 
 
Uma obra pública exige a participação necessária de uma equipe de 
profissionais de engenharia especializados em diversas áreas de 
atuação profissional, além de profissionais e técnicos de outras áreas 
do conhecimento, em razão das inúmeras implicações e interferências 
de toda ordem que normalmente afetam o trabalho de engenharia. 
 
Problemas econômicos e administrativos, ligados ao fluxo de recursos 
disponíveis ou à liberação de áreas físicas, ou, ainda, a prioridades de 
atendimento ou a problemas estruturais do órgão ou entidade estatal, 
mostram que não há como fazer, abstração da necessária presença e 
atuação de profissionais dotados de capacidade gerencial suficiente 
para conciliar todas essas implicações sem comprometer a segurança 
e a funcionalidade”. 

 
29. Do voto do Ministro Relator, José Delgado, também se vê, em 

outro trecho, referência expressa à abrangência dos atestados de execução de obra: 
 

“Entretanto, não é essa a única exigência de qualificação técnica. No 
que diz respeito à qualificação técnica quanto à aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da ação, bem como quanto à 
indicação de instalações e do aparelhamento adequado e disponível 
para a realização do objeto da licitação, pode a Administração exigir 
atestados fornecidos por pessoas de direito público ou privado, 
devidamente certificados pela entidade profissional competente, nos 
termos da norma contida no art. 30, § 1o, da Lei 8.666/93. A alínea 
“a” desse artigo faz limitação quanto à capacitação técnico-
profissional, mas não quanto às demais comprovações de aptidão 
referidas no art. 30, inciso II, da lei, que assim devem ser 
comprovadas nos termos do parágrafo primeiro.” 

 
30. Tecidas as considerações acima, resta inequívoca a legalidade da 

cláusula 4.1.16 do edital, NOTADAMENTE QUANTO À PERTINÊNCIA DOS 
QUANTITATIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA A COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL. 

 
DA PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS 

EXIGIDOS PELO EDITAL. 
 

31. No caso de serviços de engenharia objeto do edital em análise, a 
licitação é regida pelo disposto no item II, do caput do artigo 30, ou seja, deve ser 
exigida “aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”.   

 
32. Aferir a capacidade operativa pressupõe, portanto, avaliar a 

experiência da empresa em relação ao tipo de obra ou serviços por ela executados no 
passado. Esta avaliação, por óbvio, deve ser dimensionada em função da técnica 
empregada e, principalmente, dos volumes executados. Inócua a análise da 



  
 

experiência anterior da empresa sem a comparação dos volumes da obra ou serviço, 
posto que os quantitativos definem a técnica de execução, a duração  do serviço, os 
materiais empregados e inúmeros fatores que justificam a diferenciação entre uma 
empresa capacitada para desenvolver serviço de maior porte e outra com experiência 
em pequenas empreitadas.  

 
33. Ademais, a exigência de comprovação da capacitação em relação 

às parcelas de maior “relevância técnica” é autorizada expressamente no inciso II, § 2°, 
do art. 30, da Lei 8.666/93, que se refere ao inciso I, do § 1°, de mesmo dispositivo, 
cuja regra é complementada pelo enunciado do § 3°, deste artigo. 

 
34. Todos estes dispositivos enfatizam que a qualificação técnico-

operacional tem como pressupostos e objetivo a aferição da aptidão para execução das 
parcelas de maior “complexidade técnica” da obra e as de “valor significativo”, 
lembrando-se da dicção da norma, PRECEITOS QUE FORAM RIGOROSAMENTE 
OBSERVADOS PELO ITEM 4.1.16 DO EDITAL EM EPÍGRAFE. 

 
35. Como se vê, a obra de engenharia constitui-se em serviço 

eminentemente técnico e, como tal, o legislador procurou certificar-se que o candidato 
à contratação com o Poder Público comprove aptidão específica para a execução de 
serviços de complexidade técnica semelhantes à da obra licitada.  

 
36. Por isso, o edital injustamente impugnado exige a apresentação 

de atestados expedidos em nome da empresa licitante que comprovem a sua 
capacidade para a execução de obras semelhantes àquela licitada, considerados os 
prazos, as quantidades e as características específicas do futuro contrato, tendo 
em vista principalmente as parcelas de maior complexidade técnica da obra licitada 
e o valor econômico de alguns serviços necessários à consecução do objeto contratual. 

 
DA LEGALIDADE DA DISPONIBILIDADE DE USINA DE 

MASSA ASFÁLTICA QUE ATENDA AO SERVIÇO LICITADO 
 

37.  Insurge-se também a empresa Impugnante contra a exigência 
consignada no item 4.1.20 do edital, que impõe a comprovação da disponibilidade de 
usina de asfalto na região metropolitana de Belo Horizonte, cuja produção atenda aos 
volumes exigidos pela obra licitada. 

 
38. Segundo regra clara do edital, o licitante pode apresentar 

comprovação de possuir usina de asfalto ou apresentar compromisso de terceiro, 
possuidor de usina, comprometendo-se a fornecer este insumo para a execução do 
contrato, desde que atendidas as exigências ambientais e as posturas municipais, 
conforme impõe a lei. 

 
39.  Obviamente, a instalação de usina de asfalto requer o 

atendimento dos requisitos da legislação ambiental, razão pela qual a exigência 
editalícia atém-se também às licenças ambientais.  

 
40. Com efeito, a exigência do edital de disponibilidade da usina de 

asfalto próxima ao local da obra decorre de imposição técnica, diante da natureza do 
serviço objeto do contrato. 

 
41. Não obstante ser do conhecimento da empresa Impugnante, 

posto que construtora, oportuno lembrar que o objeto licitado cuida de serviço de 
pavimentação asfáltica de diversas ruas e avenidas do Município, processo no qual a 
produção de massa asfáltica é essencial, circunstância que justifica a exigência 
editalícia impugnada. 

 
42. No caso específico da pavimentação asfáltica, as empresas 

utilizam na prestação de serviço o concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ. É 



  
 

importante esclarecer que a empresa compra a emulsão betuminosa - que constitui o 
elemento ligante -, para, após misturá-la à brita, areia e pó-de-pedra, preparar a 
massa, através de processo de mixagem mecânica, que será aplicada na via em 
restauração. 

 
43. A mistura é feita a uma temperatura de 180o C na usina e 

aplicada a uma temperatura mínima de 120o C, no local da obra. A mistura é 
transportada em estado intermediário ao local de aplicação, ainda em estado informe, 
em caminhões que a basculam sobre a vibroacabadora, equipamento especial e 
autopropulsor para a distribuição vibrada da massa asfáltica, com largura e espessura 
pré-determinadas. Após a preparação do terreno (serviço de terraplenagem e 
compactação do solo), é aplicada uma camada superficial impermeabilizante e fixadora 
para, então, espalhar a massa asfáltica sobre a via. Em seguida, é realizado o serviço 
de compactação da massa através de rolos pneumáticos e rolos lisos tipo “tandem”. 
Por fim, aparam-se as laterais manualmente, executando-se a arte final, com a 
construção de canaletas e colocação de meio-fio. 

 
44. Logo, o serviço constitui processo contínuo, que não pode ser 

interrompido ou fracionado. O CBUQ é preparado momentos antes da aplicação, 
sempre com a supervisão de engenheiro qualificado, que se responsabiliza pela 
dosagem dos componentes da mistura de acordo com o objeto do serviço. 

 
45. Em razão da técnica descrita, pode-se concluir que a usina de 

asfalto deve ficar próxima ao local da obra, visto que o processo de usinagem e 
aplicação é contínuo, perfazendo-se com o assentamento do asfalto no terreno. Apenas 
a mistura é feita na usina. Mesmo assim, ela é completada no caminhão que mantém 
a massa aquecida. 

 
46. Diante deste incontestável fato técnico – a necessidade de 

aquecimento da massa – não se pode conceber que a usina de asfalto esteja 
localizada em local distante da obra, de modo a colocar em risco a qualidade da 
massa aplicada. 

 
47. De modo a evitar o endurecimento da massa – que deve ser 

aplicada a uma temperatura mínima de 120° - não é viável que a usina esteja a uma 
distância superior a 100 Km do local de aplicação. Daí porque o edital pede que a 
usina esteja instalada a uma distância mínima do centro do Município licitante. 

 
48. Cediço que para propiciar a operacionalização dos serviços, a 

usina é fixada em ponto estratégico, nas periferias das cidades, permitindo-se a 
mistura em um único lugar, com transporte imediato aos vários locais de aplicação. 
Esta situação não só é justificável do ponto de vista operacional, como se torna 
inviável montar-se acampamento novo a cada rua pavimentada. 

 
49. Por outro lado, as empresas veem-se impedidas, não só por 

dificuldades materiais, como também por obstáculos legais e econômicos, de iniciarem 
o preparo do produto na própria via que vai ser pavimentada. Fácil é compreender ser 
descabido aquecer o asfalto na própria rua, a temperaturas elevadíssimas. Por outro 
lado, não há como admitir a instalação de usina em vias públicas, tendo em vista os 
transtornos ao trânsito e à locomoção de pedestres.  

 
50. Acresce que o transporte, montagem e desmonte de uma 

usina levam de 60 a 90 dias úteis, ocupando área nunca inferior a 2.000m2, 
tempo incompatível com a necessidade de execução do serviço licitado. 

 
51. Além do mais, o aquecimento é altamente poluidor e não pode 

ser feito em qualquer lugar, face às sérias restrições das leis ambientais. Inconcebível, 
por exemplo, a montagem de usina de asfalto em plena praça central do município 
licitante. Daí se justificar a exigência de distanciamento do local da aplicação. 



  
 

 
52. Em face da necessidade de licença ambiental, o edital impõe a 

apresentação deste documento legal no ato de habilitação das licitantes, considerando 
que o processo de licenciamento de uma usina exige prazo superior a 6 meses, 
porquanto necessário o procedimento de licença prévia, para posterior expedição de 
licença de instalação, culminando com a obtenção da licença de operação. Cediço que 
alguns órgãos ambientais estaduais demoram até dois anos para a conclusão deste 
difícil e penoso processo de licenciamento, sendo, aliás, comum o indeferimento de 
tais licenças.  

53. De lembrar o insuportável custo econômico para instalação de 
uma usina a cada rua asfaltada, que inviabilizaria qualquer contrato com o Poder 
Público. O dispêndio que o deslocamento da usina, com certeza acarretaria, seria 
inúmeras vezes superior ao preço do serviço.  

 
54. Tendo em vista este requisito intrínseco do serviço e na 

repercussão econômica, é que o administrador público exige que o concorrente possua 
ou indique usina para o preparo da massa e que a usina tenha capacidade de atender 
a obra licitada. Para cumprir esta determinação, resta à empresa indicar usina 
próxima ao local das obras, porém em distância razoável, tornando-se exequível a 
realização do serviço. Este requisito técnico pressupõe a licença ambiental, que 
resulta, na verdade, de imposição legal. 

 
55. No caso específico do edital em comento, a exigência 

impugnada não contém qualquer elemento cerceador à participação das 
empresas. Ao contrário, permite que a licitante interessada viabilize a produção 
da massa sob a forma de usina própria ou de terceiros. NÃO HÁ EXIGÊNCIA DE 
PROPRIEDADE DE USINA, TAMPOUCO INSTALAÇÃO EM LOCAL ESPECÍFICO. 
ACEITA-SE USINA EM QUALQUER LOCALIDADE, DESDE QUE RESPEITADO O 
DISTANCIAMENTO MÍNIMO. 

 
56. Cediço, aliás, que existem inúmeras usinas de asfalto instaladas 

na região metropolitana da Capital, próximas ao Município licitante, demonstrando 
que não há obstáculo ao cumprimento da exigência.  

 
57. A condição imposta no edital quanto à distância mínima da 

instalação da usina do local da execução das obras – além de imprescindível à 
execução do objeto contratual, de modo a evitar o endurecimento da massa, elemento 
principal do contrato -, não agride as normas legais que regem o processo licitatório. 

 
58.  De outro lado, a exigência de licença ambiental prévia resulta 

da impossibilidade de aguardar a conclusão do processo de licenciamento para o início 
das obras. 

59. Cabe ressaltar, mais uma vez, que o edital não exige 
propriedade de usina, capacidade ou fornecimento mínimo, tampouco 
comprovação de produção anterior à licitação. A licitante será habilitada se 
demonstrar que terceiros se comprometem a disponibilizar os quantitativos de 
massa asfáltica necessários à execução da obra. Entendemos que a exigência de 
Usina de Asfalto instalada na região metropolitana de Belo Horizonte (sem 
limitação de distância), visa resguardar a municipalidadae da hipótese de um 
eventual problema de funcionamento da Usina contratada, bem como os 
requisitos técnicos mínimos e necessários para o pleno atendimento da 
compatibilidade com o insumo de maior relevância e importância, objetivando 
privar pela qualidade da pavimentação asfáltica (CBUQ), destacando que existem  
aproximadamente 30 Usinas de Asfalto  na região metropolitana de Belo 
Horizonte. 

 
60. Corroborando todas as justificativas técnicas e jurídicas acima 

esposadas, oportuno lembrar que o TCE/MG convalidou exigência semelhante 
(Processo n.º 896.630 – Natureza: Denúncia – Denunciada: Prefeitura Municipal de 



  
 

Ouro Preto/MG – Concorrência Pública n.º 003/2013 de 03/09/2013, que trata e 
insurge a similaridade da situação apresentada (Agravo do Processo 898.301 do 
TCE/MG de 11/09/2013 dando provimento reformando a Decisão que suspendeu a 
licitação denunciada no processo, decidindo pela continuidade do processo). Oportuno 
ainda lembrar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já 
convalidou exigência idêntica àquela impugnada, em edital patrocinado pela 
Secretaria de Política Urbana e Ambiental de Belo Horizonte - SCOMURBE, ao julgar a 
Apelação Cível n° 1.0000.00.304412-0/000, que teve a seguinte ementa: 

 
“EMENTA: Apelação. Mandado de segurança. Licitação. Habilitação. 
Indeferimento. Exigência editalícia, garantidora do cumprimento do 
certame. Possibilidade.  
1 - A exigência contida no edital, pertinente a concorrência de 
contratação de obras de pavimentação asfáltica, de que o licitante 
possua usina de asfalto ou, na falta desta, possua fornecedor 
capacitado para suprir a demanda necessária para consecução dos 
serviços correspondentes, visando garantir o Poder Público da 
capacidade técnica daqueles que participam do certame através de 
documentação hábil ali prevista, não juntada pela empresa 
impetrante, que gerou a sua inabilitação, fica afastada qualquer 
ilegalidade a respeito.  
2 - Recurso desprovido.”  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.304412-0/000 - COMARCA DE 
BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ARG LTDA. - APELADO(S): 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO POLÍTICA URB AMB DA PREEITURA DE BELO 
HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. NILSON REIS  
 
 
Ilustrativo é o voto do Desembargador Nilson Reis, relator do 

acórdão: 
 

“No caso, conforme se verifica do item 1.4, na alínea "i", do Edital, 
apesar de exigir das empresas participantes do certame a 
necessidade de possuir usina de asfalto, possibilitou-as, na falta 
desta, da apresentação de declaração de terceiro que garantisse o 
fornecimento de componente indispensável à prestação dos serviços 
pertinentes à licitação, senão vejamos:  
 
"i) declaração do licitante de que tem usina de asfalto instalada no 
Município integrante da região metropolitana de Belo Horizonte e de 
que se compromete a disponibilizar os volumes necessários à 
prestação de serviços, no período de vigência do contrato. A 
declaração deverá ser acompanhada do respectivo croquis de situação 
com o visto do Chefe do Departamento de Operações da SUDECAP, 
Eng. Raimundo Albergaria Kneipp.  
Caso a licitante não disponha de usina de asfalto instalada na região 
anteriormente descrita, deverá apresentar declaração da empresa 
responsável pelo processamento do CBUQ, comprometendo-se a 
disponibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços no 
período de vigência contratual, nas mesmas condições das licitantes." 
(grifo nosso)  
 
Desta forma, forçoso reconhecer que foi permitida não só as empresas 
que tenham usinas de asfalto na região metropolitana de Belo 
Horizonte participarem da licitação em questão, mas também as 
empresas que não possuem usinas de asfalto em qualquer local ou 
região que seja.  
Na verdade, foi garantida a igualdade entre todos os licitantes, que 



  
 

possuam ou não usina de asfalto, sendo certo que esta exigência 
constitui, tão somente, uma garantia do Poder Público de que a 
empresa vencedora tenha capacidade, aptidão e qualificação técnica 
compatível com o objeto da licitação. A propósito, ensina Jessé Torres 
Pereira Júnior, em sua obra, Comentários à Lei das Licitações e 
Contratações da Administração Pública, ed. Renovar, Rio de Janeiro, 
1994, p. 32, verbis:  
 
"No que respeita à segunda parte do inciso – preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
objeto do contrato -, é manifesta a aplicação do princípio da isonomia. 
Veja-se que a Administração poderá demandar dos licitantes, porque 
outras a lei não está autorizada a permitir, apenas as ‘exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações', tal a letra do art. 37, XXI, da 
Constituição Federal.  
Em face do princípio da isonomia, a lei suporta o discrímen que se 
cinja a assegurar determinada finalidade de interesse público. No 
caso das licitações, a norma constitucional condescende em que a 
Administração dirija aos licitantes exigências tão-só indispensáveis ‘à 
garantia do cumprimento das obrigações.'"  

 
Veja também o voto do Revisor, Desembargador JARBAS LADEIRA:  

 
 
”Entendo, que a exigência de usina de asfalto na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte é decorrência de uma questão 
técnica de observação obrigatória para viabilizar a aplicação do 
asfalto e permitindo o transporte do material até o local de execução 
dos serviços. Por conseguinte, acompanho o douto Relator na 
confirmação da sentença de primeiro grau.”  

 
No mesmo sentido o entendimento do Vogal, Desembargador 

BRANDÃO TEIXEIRA:  
 
”Acompanho, também, os ilustres Relator e Revisor, no que tange a 
observação de que a exigência de usina dentro de certo raio não é 
discriminatória, porém, plenamente justificável, como garantia de 
suprimento de fonte útil e hábil de matéria-prima necessária à 
execução da obra. 
 
Com estas considerações, também nego provimento à apelação.”  

No mesmo sentido é APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.04.000726-
5/001 EM CONEXÃO COM A APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.04.003.980-5/001 - 
COMARCA DE BETIM - APELANTE(S): ARG LTDA - APELADO(A)(S): MUNICÍPIO DE 
BETIM - AUTORIDADE COATORA: PREFEITO MUNICIPAL DE BETIM E PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO 
MUNICÍPIO DE BETIM - RELATOR: EXMO. SR. DES. MACIEL PEREIRA, cuja ementa 
é a seguinte:  

“EMENTA: LICITAÇÃO PÚBLICA. OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA 
URBANA. LOCALIZAÇÃO DE USINA ASFÁLTICA NA REGIÃO 
METROPOLITANA. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. 
INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE POR SUA INOBSERVÂNCIA. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 30, § 6º, DA LEI Nº 8.666/93. 
SEGURANÇA DENEGADA. APELO DESPROVIDO.”  



  
 

 
Também o Tribunal de Contas da União já consagrou a legalidade e 

pertinência do requisito de habilitação em comento, conforme noticia Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes, in Vade-Mécum de Licitações e Contratos, 3ª. Ed., 2006, pág. 573: 

 
“Localização – usina de asfalto 
 
Nota: O Pleno do TCU considerou legal a exigência de o licitante 
possuir usina de asfalto num raio de 100 km das obras, porque 
existe a possibilidade editalícia do participante, não proprietário, 
adquirir de outra empresa situada à mesma distância – Fonte: TCU 
Processo n° TC – 018.518/2002-9. Acórdão n° 299/2004 – Plenário.” 

 
 

Por fim, resta enfatizar a jurisprudência recentíssima do STJ sobre 
esta matéria: 

 
 

Número do processo: 1.0024.08.133849-3/001(1) Precisão: 100 
Relator: ALBERTO VILAS BOAS  
Data do Julgamento: 13/01/2009 
Data da Publicação: 13/02/2009 
Ementa: 
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
ESTRADAS ESTADUAIS - HABILITAÇÃO - INDEFERIMENTO - REQUERIMENTO DE 
LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO CERTAME - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA REFERENTE A 
PROPRIEDADE E LOCALIDADE DE USINA FORNECEDORA DE MASSA ASFÁLTICA - 
APARENTE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 30, §6º, DA LEI 
8.666/93. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ACESSO AOS PROJETOS BÁSICO E 
EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA, À VISTA DOS ELEMENTOS DOS 
AUTOS. ""PERICULUM IN MORA"" REVERSO - CONFIGURAÇÃO - 
PARTICULARIDADES FÁTICAS. LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO - 
AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. - Para a concessão de medida 
liminar em mandado de segurança, hão de estar presentes os requisitos da 'relevância 
dos motivos em que se assenta o pedido inicial' e da 'possibilidade de ocorrência de 
lesão irreparável ao direito do impetrante'. Ausente, ""in casu"", o primeiro requisito, 
não há como se concedê-la. - O escopo da norma contida no art. 30, §6º, da Lei 
8.666/93, é impedir que sejam feitas, em editais licitatórios, exigências restritivas 
despropositadas, que acabem por colocar os concorrentes em desigualdade de 
condições, frustrando-se, assim, o caráter competitivo do certame. Todavia, se o edital 
em análise não faz, propriamente, 'exigência de propriedade', mas apenas exigência 
técnica aparentemente legítima, com vistas a garantir o cumprimento do certame, 
forçoso reconhecer a falta da plausibilidade da alegação da impetrante. - Se constaram 
no edital do certame os locais em que os projetos básico e executivo poderiam ser 
examinados e adquiridos pelos interessados, bem como não havendo demonstração 
contundente de que tal acesso foi negado à impetrante, não há se falar em nulidade do 
procedimento, a ensejar a sua suspensão, eis que atendida a exigência do art. 40, 
incisos IV e V, da Lei 8.666/93; - Se as obras viárias, objeto da licitação, inserem-se 
em programa governamental que visa a assegurar condições satisfatórias de 
segurança e trafegabilidade nas rodovias mineiras, aflora-se evidente o interesse social 
envolvido, afigurando-se claros os prejuízos à comunidade mineira, caso paralisado o 
processo licitatório. - Recurso desprovido. Decisão confirmada. V.V.  

 
  Veja ainda jurisprudência do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO: 

 
“DECIDO.  



  
 

A DÚVIDA SUSCITADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, 
ACERCA DA EXIGÊNCIA CONTEMPLADA PELO EDITAL RELATIVA A 
DISTÂNCIA DA USINA DE ASFALTO DA LICITANTE ESTAR 
LOCALIZADA EM UM RAIO DE 60 KM, PLENAMENTE DIRIMIDA, POR 
OCASIÃO DE SUA ANÁLISE, PELA TÉCNICA FORÇOSO RECONHECER 
QUE AQUELA CLÁUSULA EDITALÍCIA NÃO FOI RESTRITIVA, 
LEVANDO EM CONTA A NATUREZA DO OBJETO LICITADO E SUAS 
PARTICULARIDADES, A RAZOABILIDADE DO LIMITE DE DISTÂNCIA 
IMPOSTO, O QUAL NÃO PRODUZ RESULTADOS LESIVOS A 
CONTRATAÇÃO, ALÉM DO FATO DE TEREM SIDO HABILITADAS 09 
(NOVE) PROPONENTES.  
 
PORTANTO, UMA VEZ QUE FORAM OBSERVADOS OS DITAMES 
LEGAIS INCIDENTES SOBRE A MATÉRIA, É DE RIGOR O 
RECONHECIMENTO DA BOA ORDEM DOS ATOS PRATICADOS PELA 
CONTRATANTE, QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO E DO 
AJUSTE, BEM COMO DO TERMO DE ADITAMENTO LEVADO A 
EFEITO.  
 
ANTE O EXPOSTO, COMPARTILHANDO DAS MANIFESTANTES DOS 
ORGÃO DE INSTRUÇÃO E TÉCNICOS DESTA CORTE, JULGO 
REGULARES A TOMADA DE PREÇOS, RESPECTIVO CONTRATO E O 
TERMO DE ADITAMENTO SUBSEQUENTE.  
 
PUBLIQUE-SE A SENTENÇA.  
CONSELHEIRO EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO - RELATOR  
PUBLICADO NO DOE DE 24.03.2005  
TRANSITADO EM JULGADO EM 12.04.2005”(NÚMERO DO 
PROCESSO: 2921/003/04) 

 
 

DA REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DA VISITA TÉCNICA 
REALIZADA PELO RT DA EMPRESA 

 
Tornou-se praxe nas licitações públicas exigir-se do proponente 

comprovação de que tenha visitado o local de execução da obra ou da prestação do 
serviço. Esta prática nasceu ainda sob a égide do Decreto-Lei 2.300/86, não obstante 
inexistir naquele diploma referência expressa a esta exigência como requisito à 
participação no processo licitatório. 
 

A Lei 8.666/93, que instituiu o novo estatuto das licitações e 
contratos administrativos, incorporou este procedimento ao ordenamento jurídico, 
inserindo expressamente o comprovante de visita entre os documentos indispensáveis 
à habilitação do licitante, consoante disposto no inciso III do art. 30.  
 

Mais do que uma simples exigência formal, o atestado de visita 
presta-se à demonstração de que o licitante tem condições técnicas para formular sua 
proposta, considerando todas as particularidades da obra ou do serviço. 
Desnecessário lembrar que o local de execução do serviço influencia sobremaneira o 
custo de sua realização, sem falar que os fatores locais relativos ao clima, solo, 
distância em relação aos centros urbanos ou quaisquer outras circunstâncias 
ambientais, impõem, em muitos casos, qualificação especial do licitante. 
 

Assim, a visita ao local da execução do serviço afigura-se exigência 
indispensável à comprovação da seriedade do licitante, constituindo-se em 
pressuposto essencial à sua habilitação. 
 

As alusões da Impugnante à suposta indisponibilidade dos 
funcionários municipais para a realização da visita não são corretas. 



  
 

 
Bastava à Impugnante ligar para o telefone 031 3571 6056 e agendar 

a visita, destacando que o prazo para visitação deverá ser realizada individualmente 
entre o dia 01/10/2014 até 04 (quatro) dias anteriores à abertura do processo (item 
4.1.19 do edital). A falta de diligência da Impugnante não justifica eventual atraso na 
condução do processo licitatório. 

 
DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO E DE 

CAUÇÃO 
 

No que diz respeito à exigência de capital mínimo, dúvida não pode 
haver em relação à sustentação legal para exigência de capital social, em face da 
inequívoca dicção do § 2°, do art. 31, que autoriza expressamente a imposição de 
capital social mínimo e, também, a imposição de caução, verbis: 

 
§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na 
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento 
convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de 
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o 
do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de 
garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 
celebrado.”  
 

Logo, a exigência da caução para a garantia de proposta consta 
expressamente em disposição legal induvidosa, revelando, mais uma vez, a fragilidade 
da Impugnação.  

Portanto, as razões de impugnação contrariam expressamente 
a Lei, sendo desvaliosas considerações adicionais sobre este tema, valendo citar 
somente jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que confirma a 
legalidade da exigência questionada: 

 
“(...) 1. É lícita a exigência de capital social mínimo para participar de 
licitação.  
2. Exigência que encontra respaldo no art. 31, § 3°, da Lei n° 8.666, de 
21/06/93.” 
(STJ. 1ª Seção. MS n° 8240/DF. Registro n° 200200272314. DJ 02 set. 
2002. p. 00141 – Fonte: Vade-Mécum de Licitações e Contratos, Jorge 
Ulisses Jacoby Fernandes, 3ª ed., 2006, pág. 588) 

 
CONCLUSÃO 

 
10 - Diante da inequívoca legalidade das regras editalícias em 

comento, resta admitir que o edital está calçado nos princípios constitucionais que 
orientam a conduta do Poder Público, ausente qualquer razão para o acolhimento da 
impugnação formulada, que ora é rejeitada integralmente.  

  
 
 
Atenciosamente.  
 
Licitações 


