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FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA  

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 

010/2022/PE/SRP   

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 

DE PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE 

LUMINÁRIAS DE LED INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS 

ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA, para atender a demanda da Prefeitura Municipal. 

DA ADMIISSIBILIDADE 

A Lei nº. 10.520/02 é quem dita as normas à modalidade de pregão; no entanto, ela nada diz com 

relação à impugnação ao edital. Quem delimita o tema é o Decreto Federal nº. 5.450/05:  

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.  

O prazo para que se possa apresentar razões de impugnação é de até 02 (dois) dias úteis anteriores 

à realização da sessão, marcada para o dia 14/03/2022, às 08:00 horas (horário de Brasília-DF).  

Desta forma, o pedido de impugnação ao edital da empresa VR3 EIRELI é tempestivo. 

DA IMPUGNAÇÃO 

O impugnante questiona a legalidade do Edital epigrafado, no tocante à exigência de Atestado de 

Capacidade Técnica Operacional – a íntegra da peça será disponibilizada no sítio eletrônico 

www.soure/pa.gov.br/licitacoes. 

DA ANÁLISE 

Inicialmente, há de se registrar que as condições fixadas no Edital e Projeto Básico foram 

estabelecidas com estrita observância das disposições legais contidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

Como é cediço, a licitação não se rege apenas pelos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 

8.666/93 (isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração, promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento 

objetivo), mas também pelos princípios gerais que constituem o Regime Jurídico Administrativo, 

sobressaindo-se entre todos estes o Princípio da Supremacia do Interesse Público, pilar de 

sustentação do Direito Administrativo Brasileiro. 

Pois bem. 

O Item 19.1.2.3. d) do Termo de Referência, anexo II do Edital exige das licitantes o atestado de 

capacidade técnico operacional, que comprove que o licitante tenha executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, os serviços compatíveis com o objeto da licitação, 

comprovando a execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, essa exigência guarda proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

http://www.soure/pa.gov.br/licitacoes
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executados, através de apresentação da certidão de acervo técnico de execução de obra, 

devidamente registrado no Conselho Regional - CREA/PA OU CAU. 

Imperioso ressaltar, antes de adentrarmos ao mérito da impugnação, que a Lei 8.666/93, ao definir 

a documentação que poderia ser exigida para fins de habilitação, estabeleceu um rol exaustivo, 

mantendo, contudo, a discricionariedade da administração em exigir ou não tal comprovação, 

limitando, porém, a sua exigência ao cumprimento dos requisitos nela estabelecidos. 

Ademais a exigência da documentação prescrita no art. 30, caput, do Estatuto de licitações prevê 

o cumprimento de alguns requisitos, senão vejamos, vejamos: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 

limitarse-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:  

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. (g.n). 

Pela simples leitura do caput do dispositivo legal em comento, denota-se que a intenção do 

legislador foi impor um limite ao poder discricionário da Administração em estabelecer os 

parâmetros de exigência dos documentos que compõem o rol do art. 30 da Lei 8666/93, não 

instituindo, assim, obrigatoriedade, mas sim faculdade do Poder Público em exigir todos ou 

nenhum dos documentos ali relacionados. 

O edital faz menção à participação de empresas regulares e que disponham de pessoas aptas a 

realizar os serviços, uma vez tratar-se de serviços de engenharia, de grande complexidade, com o 

objetivo averiguar sua capacidade técnica, ampliando assim as possibilidades de que a mesma 
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consiga executar o objeto de forma eficiente, pois em caso contrário, haveria graves prejuízos 

para a Administração. 

Desta forma, torna clara e cristalina a intenção do legislador em autorizar apenas a exigência de 

experiência, ou seja, através de atestado a comprovação de aptidão de capacitação técnico 

operacional e técnico profissional dos profissionais que integram os quadros permanentes das 

pretensas licitantes. 

Ressalto ainda algumas súmulas e jurisprudências sobre o assunto: 

"SÚMULA TCU Nº 263/2011  

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas 

de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 

contratado, é legal a exigência de comprovação da execução 

de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 

características semelhantes, devendo essa exigência guardar 

proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado.” 

"SÚMULA TCE/SP 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 n 8.666/93, a ser 

realizada medicante 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. " 

"(TC-009.987/94-0, publicado no Boletim de Licitações e 

Contratos, NDJ, 1995, vol. 11, p. 564). (TCU). 

"habilitação. Qualificação técnica. capacitação técnico-

profissional. Capacitação técnico-operacional. Concorrência. 

A estabilidade do futuro contrato pode ser garantida com a 

exigência de atestados de capacitação técnico-profissional 

aliada ao estabelecimento de requisitos destinados a 

comprovar a capacitação técnico-operacional nos termos do 

inciso II do art. 30 da lei n] 8.666/93." 

Veja que tal item tem a mera função de comprovar a boa e regular atuação da empresa, 

objetivando resguardar a Administração Pública em eventuais contratações, na medida em que 

utiliza mecanismos assecuratórios da conclusão a contento do contrato, garantido pela eficiência 

e capacidade da futura contratada. Sabemos que um dos princípios da licitação é a garantia da 

ampla concorrência, entretanto, tal princípio não pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser 
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interpretado e ponderado conjuntamente com os demais e importantes princípios, tais como a 

razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas contratações. 

Acerca da exigência da apresentação do Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado 

no CREA, a qualificação técnico-operacional refere-se exclusivamente a experiência da pessoa 

jurídica e a sua aptidão para realizar um determinado serviço ou obra, comprovando assim que a 

empresa executou anteriormente contrato cujo objeto era compatível com o previsto para a 

contratação visada pela Administração.  

De outro lado, a qualificação técnico-profissional indica a existência, no quadro permanente da 

empresa, de profissionais cujo acervo técnico comprove a responsabilidade pela prestação de 

serviços com características compatíveis àquela pretendida pela Administração. Logo, a aptidão 

para desempenho de serviços compatíveis com o objeto de uma licitação é comprovada através 

de ATESTADOS e ACERVOS, ou seja, mediante a qualificação técnico-operacional e técnico-

profissional dos proponentes, e foram justamente esses documentos solicitados no Edital. 

Quanto à exigência da qualificação técnico-operacional, questão à qual se refere a presente 

Impugnação, Marçal Justen Filho afirma: 

Excluir a possibilidade de requisitos acerca da capacitação 

técnica operacional conduz, em termos gerais, a colocar em 

risco a execução satisfatória da futura contratação. A 

Administração Pública poderá contratar sujeito sem a 

experiência necessária a execução de certo objeto contratual. 

Enfim, lei proibindo providências necessárias a salvaguardar 

o interesse público seria inconstitucional. Se exigências de 

capacitação técnico-operacional são indispensáveis para 

salvaguardar o interesse público, o dispositivo que as 

proibisse seria incompatível com o princípio da supremacia 

do interesse público.  

Diante disso, deve-se adotar para o art. 30 interpretação 

conforme a Constituição. A ausência de explícita 

referência, no art. 30, a requisitos de capacitação 

técnicooperacional não significa vedação à sua previsão. A 

cláusula de fechamento contida no §5º não se aplica à 

capacitação técnico-operacional, mas a outras exigências. 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

/ Marçal Justen Filho. 9ª ed. São Paulo, Dialética, 2002) 

(grifado). 

Dessa forma, é primordial que seja exigido das licitantes sua comprovação técnico-operacional, 

uma vez que a doutrina tem se manifestado a favor de sua exigência, além da qualificação 

referente ao profissional vinculado à empresa. Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais pátrios: 

“A Administração Pública tem o direito de assegurar o 

cumprimento do objeto licitado, verificando se a empresa 

realmente tem suporte para executar a obra ou a prestação do 

serviço, em prol do interesse público” (Agravo de 
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Instrumento n. 2006.022989-7, da Capital, rel. Des. Rui 

Fortes, julgado em 06/03/2007). 

(…) "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). 

(sublinhou-se) (REsp 172232 /SP, rel. Ministro José Delgado) 

(Mandado de Segurança n. 2010.044330-4, da Capital, rel. 

Des. José Volpato de Souza, julgado em 10/12/2010). 

“(...) É certo que não pode a Administração, em nenhuma 

hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter competitivo 

do certame, mas sim garantir ampla participação na disputa 

licitatória, possibilitando o maior número possível de 

concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e 

econômica para garantir o cumprimento das obrigações. 

Dessarte, inexiste violação ao princípio da igualdade entre as 

partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica, 

são compatíveis com o objeto da concorrência. In casu, a 

exigência, prevista no edital, de apresentação de atestados que 

comprovem a experiência anterior dos participantes na 

prestação dos serviços objeto de licitação não é abusiva ou 

ilegal, pois é uma forma de demonstrar sua capacidade 

técnicooperacional segundo os critérios discricionariamente 

estabelecidos pela Administração para a execução a contento 

dos serviços (STJ, REsp 361.736/SP, rel. Min. Franciulli 

Netto, DJ 31/03/2003). 

"'Não fere a igualdade entre os licitantes, tampouco a ampla 

competitividade entre eles, o condicionamento editalício 

referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do 

objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação 

técnica, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei n. 8.666/93' 

(REsp 1.257.886/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2011)” (RMS 

39883/MT, rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/02/2014). 

Assim, a Administração, buscando a contratação de empresa que efetivamente trabalhe na área e 

seja capaz de mobilizar os elementos necessários ao desenvolvimento da atividade prevista no 

objeto, optou por exigir a comprovação da capacidade técnico-operacional das interessadas no 

presente certame por meio de atestado de capacidade técnica devidamente registrado no Conselho 

Competente.  
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Deste modo, em nenhum momento houve por parte da Administração a intenção de restringir o 

número de participantes. Pelo contrário, a própria doutrina e jurisprudência têm apresentado 

entendimento de que é possível sim, ser exigido atestado de capacidade técnica que comprove a 

prestação de serviços com o objeto licitado. Tal exigência possui a finalidade de garantir 

segurança na execução da futura contratação, de modo a resguardar os interesses da 

Administração. 

Sobre o princípio da competitividade, disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei de Licitações, 

Marçal Justen Filho leciona: 

"O disposto não significa, porém, vedação a cláusulas 

restritivas da participação. Não impede a previsão de 

exigências rigorosas nem impossibilita exigências que apenas 

possam ser cumpridas por específicas pessoas. Veda-se 

cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja 

orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a 

beneficiar alguns particulares. Se a restrição for necessária 

para atender ao interesse coletivo, nenhuma irregularidade 

existirá em sua previsão" (Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. SP: Dialética, 2005, p.62/63). 

Com efeito, preservar a competitividade e preços vantajosos constitui importante norte nas 

licitações realizadas pela Administração, da mesma forma a garantia de que o serviço contratado 

será prestado de acordo com a necessidade do órgão licitante. Por conseguinte, verifica-se que a 

exigência de apresentação do documento exigido no Edital, não prejudica a competitividade do 

certame. 

Por fim, nota-se fulcro das irresignações, as quais pela fragilidade de seus fundamentos, tão 

somente revelam a vontade subjetiva da impugnante em reformular as condições do Edital, sem, 

contudo, atentar-se às disposições legais e às regras editalícias, razão pela qual deve essa 

Comissão de Licitação afastar as pretensões contidas na representação ora combatida. 

DA DECISÃO 

Após análise e discussão com o setor demandante, o pedido de impugnação foi indeferido, 

mantendo-se o edital inalterado e a realização da sessão na data e horário marcados. 

 

Em, 10 de março de 2022. 

 

 

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 

Pregoeiro 
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