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REPOSTA À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 01/2019 DA PREFEITURA DE CAÇADOR-SC 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital de Concorrência Pública nº 01/2019, 

apresentada pela empresa, inscrita no CNPJ sob nº, em que pretende a impugnante a revisão 

dos termos editalícios nas exigências da qualificação técnica, uma vez que o instrumento 

convocatório prevê restrições à competitividade do certame, maculando todo certame licitatório.  

 

Ao final, requereu o cancelamento do edital, republicando-o novamente com 

as alterações escoimadas de vícios. 

 

É o breve relato. 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO  

 

Dispõe o § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993 que decairá do direito de 

impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 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.  

 

Por seu turno, o art. 110 da Lei nº 8.666/1993 reza que na contagem 

dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário.  

 

Para assegurar a garantia constitucional do contraditório criou-se a 

impugnação ao edital como um instrumento administrativo de contestação da ilegalidade 

de cláusulas do ato convocatório, cujo exercício é atribuído ao licitante ou por qualquer 

cidadão (§§ 1º e 2º do art. 41 da Lei nº. 8.666/93). Deve ser entendido como uma forma 

de provocação da Administração à verificação da legalidade do ato convocatório.  

 

Respaldada nas disposições legais que regem os atos do Poder Público, a 

Administração não apreciará o mérito da impugnação ao edital quando esta for 

intempestiva ou quando se faça em momento diverso daquele previsto legalmente, pois a 
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lei fixou prazo para os interessados apontarem as eventuais ilegalidades e o não-exercício 

do direito significaria que o interessado aceitou as condições do edital. 

 

Assim, para entender o computo do prazo legal para impugnações e 

esclarecimento, busca-se no escólio do Prof. Jacoby Fernandes onde não computa-se o dia 

de início e conta-se o prazo sucessivamente, in verbis: 

 
“o dia 19 foi fixado para realização da sessão e, na forma da 
contagem geral dos prazos, não se computa o dia de início. O 
primeiro dia na contagem regressiva é o dia 18; o segundo, o dia 
17. Portanto, até o dia 16, último minuto do encerramento do 
expediente no órgão, poderá o licitante e qualquer cidadão 
impugnar o edital ou requerer esclarecimentos”.1 (grifou-se) 
 

Portanto, tendo por base o retromencionado dispositivo legal e 

considerando que a data para recebimento dos envelopes documentos e proposta é 

18/11/2019, bem como considerando que dia 15/11/2019 é considerado feriado nacional e 

não haverá expediente no órgão, o prazo fatal para impugnação será 12/11/2019 às 19h, 

horário que o Município encerra o expediente.  

 

Nota-se que o ato impugnativo foi realizado em 13/11/2019. Assim, 

considerando que o encaminhamento da impugnação ocorreu fora do prazo legal, a 

impugnação apresentada é intempestiva.  

 

Outrossim, passa-se a enfrentar o mérito da impugnação, posto a 

necessidade de esclarecimentos quanto as exigências de qualificação técnica do 

instrumento convocatório. 

 

II - DO MÉRITO  

 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A impugnante insurge-se quanto a previsão do Edital relacionada a 

qualificação técnica nos seus termos do item 4.1.3, onde exige-se “certidão atualizada de 

registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura, 

em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação através da apresentação dos 

 
1 JACOBY, J. U. Sistema de Registro de Preços e Pregão. 6. Ed. Belo Horizonte, Fórum. 2015. p. 
471/472 
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documentos abaixo descritos”, alegando que tal exigência destoa das normas jurídicas 

licitatórias, restringindo o universo de licitantes interessados em participar do certame 

licitatório. 

 

Primeiramente, é salutar esclarecer que a própria impugnante demonstra 

conhecimento do dispositivo legal que regulamenta tal exigência, pois faz menção do art. 

30 da lei de Licitações em sua exordial. 

 

Assim, o artigo 30 da Lei 8.666/93 regulamenta a exigência de 

documentação relativa à qualificação técnica:  

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-
á: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação 
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a:  
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;  (grifou-se) 

 
Veja-se que as exigências no instrumento convocatório estão em 

conformidade com as previsões legais, visto que tal previsão busca impor limites ao 
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exercício de uma atividade ou profissão a não ser em virtude de lei. Ademais, tendo em 

vista que o objeto ora licitado está relacionado a existência de lei que condiciona o 

exercício profissional ao cumprimento de certos requisitos, no caso a Lei nº 5.194, de 24 

de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. 

 

Portanto, no caso em apreço, é evidente que a previsão de aceitação 

exclusiva de empresas inscritas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 

ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura, para fins de habilitação, não afasta, de forma 

indevida, o ingresso no certame de interessadas cujas atividades somente são fiscalizadas 

por esses conselhos.  

 

Ainda, a exigência em ramo de atividade compatível com o objeto da 

licitação se deu em virtude de não vincular de maneira taxativa as atribuições profissionais 

dos técnicos de engenharia, sendo que caberá a Comissão de Licitação analisar se as 

licitantes interessadas e seus profissionais técnicos possuem atribuições para executar o 

contrato em conformidade com as vinculações da entidade fiscalizadora profissional. 

 

Por fim, esclarece-se que tal exigência do item 4.1.3, alínea “a” está 

relacionada ao registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou CAU – Conselho 

Regional de Arquitetura, que por hora não possuí qualquer exigência quanto ao CAT da 

licitante no Conselho fiscalizador, uma vez que este é o “instrumento que certifica, para os 

efeitos legais, as atividades registradas no CREA que constituem o acervo técnico do 

profissional e, consequente, o acervo técnico do profissional é o conjunto das atividades 

desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compatíveis com suas competências e 

registradas no CREA”.2 

 

DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Vale ressaltar novamente que o licitante detém total conhecimento das 

previsões legais exigidas em edital, uma vez que colaciona novamente o dispositivo legal 

que permite a exigência de atestado de capacidade técnica, não estando o edital em 

contrariedade com as normas legais.  

 
2 CONFEA. Certidão de Acervo Técnico – CAT. http://www.confea.org.br/servicos-
prestados/certidao-de-acervo-tecnico-cat 

mailto:licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br
http://www.confea.org.br/servicos-


  
 

Av. Santa Catarina, 195, Centro – CEP: 89.507-528 – Caçador – SC 
Fone: (49) 3666-2400 – E-mail: licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br 

 

Consabido, o instrumento convocatório prevê que os licitantes 

demonstrem que a proponente ou seu responsável técnico executaram ou esteja 

executando serviços de exploração, gestão e administração de 

estacionamentos rotativos em vias e logradouros públicos, com aproximadamente 

30% (trinta por cento) do quantitativo licitado (vagas), consideradas as características 

semelhantes de complexidade operacional. 

 

Assim, analisando a jurisprudência acerca do assunto, verifica-se a 

condescendência dessa vedação. O STJ, entendeu pela possibilidade da fixação de 

quantitativos mínimos, desde que, de modo equivalente ao que se passa com a 

qualificação técnico-operacional, sejam assentados em critérios razoáveis e demonstrem o 

mínimo indispensável para a aferição da capacidade do licitante (RESP 466.286/SP – 

Segunda Turma – DJ de 20.10.2003). 

 
Veja-se que a Administração ao exigir quantitativo mínimo busca a 

garantia da contratação da proposta mais vantajosa para atendimento ao interesse 

público, posto que é imprescindível a apresentação de atestado de capacidade técnico-

profissional com exigência de quantitativos mínimos, sob pena de a Administração atribuir 

responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não detêm capacidade 

técnica demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os que serão 

efetivamente contratados. 

 

Ainda, o próprio edital compartilha a exigência de maior relevância para 

fins de comprovação técnica, o qual ficou disciplinado pelo quantitativo de vagas. Para 

tanto, seguindo esse mesmo raciocínio, o TCU divulgou no seu Informativo de Licitações e 

Contratos nº 177 o Acórdão nº 3.070/2013, segundo o qual “é legal, para a comprovação 

da capacidade técnico-profissional da licitante, a exigência de quantitativos mínimos, 

executados em experiência anterior, compatíveis com o objeto que se pretende contratar”. 

De acordo com o Relator, “a interpretação que mais se coaduna com o interesse da 

Administração de se resguardar quanto à real capacidade técnica da licitante de prestar 

adequadamente os serviços pactuados é a que vincula a vedação de exigências de 

quantidades mínimas ao número de atestados, e não aos serviços objeto dos atestados 

fornecidos”. 

 
Novamente, o edital possibilita a soma de atestados, desde que os 

mesmos sejam relativos a serviços prestados em períodos concomitantes, justamente, 
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com vistas a ampliar a competitividade, aceitando o somatório de atestados para fins de 

qualificação técnica.  

 

Assim, mediante o somatório, faculta-se aos interessados que não 

lograriam êxito em demonstrar sua capacidade por meio de um único atestado, que o faça 

conjugando experiências diversas. Nesse sentido é o entendimento do TCU, cuja 

jurisprudência pacífica considera possível o somatório de atestados independentemente de 

previsão editalícia (TCU, Acórdão nº 1.983/2014-Plenário; Acórdão nº 1.231/2012-Plenário 

e; Acórdão nº 1.890/2006-Plenário). 

 

CONCLUSÃO  

 

Por todas as razões expostas, a Comissão de Licitação decide não 

conhecer da impugnação por estar intempestiva e, no mérito, seja a mesma julgada 

improcedente, no que tange a necessidade de revisão dos quesitos de qualificação técnica. 

 

Publique-se. Intime-se. 

 

Caçador (SC), 14 de novembro de 2019. 

 

Alessandro Gonçalves 
Presidente da Comissão 

 
 

Lucas Filipini Chaves 
Membro 

 
 

Juliana Nurilles Garbozza 
Membro 

 
 

Guilherme Baú  
Membro 

 
 

 
Visto e adotado como parecer jurídico. 

 
 
 

Roselaine de Almeida Périco 
Procuradora Municipal – Portaria n. 11.132/02 

OAB/SC 12.903 
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