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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº0237/2021 – PMFG  

TOMADA DE PREÇOS 002-2021-PMFG. 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O 

IGARAPÉ LAVA SACO - FERREIRA GOMES-AP, conforme 

especificações contidas no Projeto Básico; 

 
RESPOSTA  À IMPUGNAÇÃO 

 
Trata o presente expediente de pedido de 

impugnação ao Edital de Tomada de Preços 002-2021-

PMFG, recebido na Comissão Permanente de Licitação, 

em especial ao item 10.3.1.2. Atestado de 

Capacidade Técnica Operacional, que comprove a 

execução de serviços/obras com características 

semelhantes ao objeto da licitação, relativo ao 

itens de maior relevância técnica., apresentada 

pela empresa A.D. SANTANA LTDA(SINTONIA 

CONSTRUTORAE SERVIÇOS GERAIS CNPJ 05.472.663/0001-

22, sob a qual passamos a nos posicionar no prazo 

legal. 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO 

O interessado impugna em breve síntese o 

edital de tomada de preços, especificamente o 

subitem 10.3.1.2, relativo ao atestado de 

capacidade técnica Operacional. 

Em síntese, é o breve relato dos fatos, 

estando à íntegra da impugnação anexada aos autos 

do processo, com vistas franqueadas, conforme 

previsto no Edital, passando a comissão Permanente 

de Licitação, em conformidade com o disposto no 

item 8 do edital, alicerçado pelo Art. 41 da Lei 
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8666/93, apreciar e julgar nos termos a seguir 

aduzidos. 

2. DA APRECIAÇÃO 

I PRELIMINARMENTE  

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Inicialmente, cabe apreciar o requisito de 

admissibilidade da referida impugnação, ou seja, 

apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo 

estabelecido em lei. 

Desta forma, o subitem 8.1 do edital da 

licitação em questão dispõem: 

8.1. É facultado a qualquer interessado a 

apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao 

ato convocatório e seus anexos, observado, para tanto, o 

prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação. 

O impugnante protocolizou a impugnação 

perante a comissão Permanente de Licitação em 

12/04/2021 as 09h e 55min., em tempo hábil, 

portanto, merece ter seu mérito analisado, visto 

que respeitou o prazo estabelecido na norma sobre 

o assunto. 

A resposta estará disponível publicamente 

no site www.ferreiragomes.ap.gov.br bem como 

enviada pelo e-mail fornecido pelo impugnante 

sintoniaconstrutora@gmail.com.  

II – MÉRITO 

Passando à análise do mérito, quanto aos 

pontos levantamentos/impugnados pelo interessado, 

conforme posicionamento da área demandante 

/técnica do objeto e da Comissão de Licitação 

http://www.ferreiragomes.ap.gov.br/
mailto:sintoniaconstrutora@gmail.com


 
 
 

 
ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMFG 

     

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES – CNPJ: 23.066.814/0001-24 
Rua Duque de Caxias, s/n – Centro – Ferreira Gomes/AP – CEP: 68.915-000 

 www.ferreiragomes.ap.gov.br 

deste município tem-se as seguintes considerações 

e entendimento: 

 
 
 

De acordo com a jurisprudência do TCU 263, é 

possível exigir quantitativos mínimos para qualificações 

técnicas operacional e profissional em uma mesma 

licitação.  

 

SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE SÚMULA. 

COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DE 

LICITANTES. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PROVA DA 

EXECUÇÃO DE QUANTITATIVOS MÍNIMOS EM OBRAS OU SERVIÇOS 

COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES. 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA PROPOSTA. 

APROVAÇÃO. 

Converte-se em súmula o entendimento, pacificado 

no âmbito do Tribunal de Contas da União, no sentido 

de que, para a comprovação da capacidade técnico-

operacional das licitantes, e desde que limitada, 
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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. 

 

Conforme a sistemática adotada pela Lei nº 

8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros 

aspectos, a Administração deverá analisar a 

qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de 

aferir se dispõem de conhecimento, experiência e 

aparelhamentos técnico e humano suficientes para 

satisfazer o contrato a ser celebrado. 

Para isso, a Lei de Licitações autoriza a 

Administração a exigir a comprovação da capacitação 

técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. 

II, e a comprovação da capacitação técnico-

profissional, de acordo com seu art. 30, § 1º, inc. I. 

No primeiro caso (capacitação técnico-

operacional), a experiência a ser verificada é a da 

pessoa licitante, devendo comprovar, enquanto 

organização empresarial, sua aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação. Quanto à capacitação técnico-profissional, 

o foco da exigência é a demonstração da experiência do 

profissional indicado pelo licitante para atuar como 

seu responsável técnico. 

Não obstante o silêncio legal, o TCU reconheceu, 

por meio da publicação da Súmula nº 263, que: 
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“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.” 

No que diz respeito à qualificação técnico-

profissional, a Lei de Licitações, no § 1º, inc. I, de 

seu art. 30, dispõe que a licitante deverá demonstrar. 

“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”. 

Tomada a disciplina legal em sua literalidade, a 

compreensão seria pela impossibilidade de a 

Administração estabelecer quantitativos mínimos para 

fins de aferição e comprovação da qualificação técnica 

profissional. Contudo, essa conclusão baseada na 

simples literalidade da Lei nº 8.666/93 vem sendo 

relativizada pelo Tribunal de Contas da União. No 

Acórdão nº 3.070/2013 – Plenário, por exemplo, essa 
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questão foi objeto de análise, nos itens 64, 65 e 66 

da decisão. 

Segundo essa linha de interpretação, a vedação 

não alcança a fixação de quantitativos relativos à 

experiência pregressa a ser avaliada para fins de 

aferição de sua qualificação técnica-profissional, mas 

impediria o estabelecimento de um número mínimo de 

atestados para gerar essa comprovação. 

Naquela mesma oportunidade, o Min. Relator 

destacou que, em outras oportunidades, a 

jurisprudência da Corte de Contas havia se limitado a 

adotar a interpretação literal do dispositivo. 

Contudo, lembrou que, no âmbito do TC 019.452/2005-4, 

a questão foi debatida com maior profundidade, 

destacando a seguinte passagem daquele julgado: 

6. A respeito da exigência de 

quantitativo mínimo em relação à referida 

capacitação técnico-profissional, observo 

que uma interpretação literal do art. 30, § 

1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 leva à 

conclusão de ser vedada tal prática. 

Entretanto, é necessário aprofundar-se na 

exegese do referido dispositivo, extraindo-

lhe sua verdadeira mens legis e 

confrontando-a com a exigência estabelecida 

em cada caso concreto, conforme o fez a 

Unidade Técnica, às fls. 54/55 do v.p. 

7. Para valer-se do mencionado 

dispositivo legal, e exigir que as 

licitantes comprovem ter seu corpo técnico 

executado obra ou serviço de 

características semelhantes a que será 
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contratada, as comissões de licitação, 

eventualmente, não disporão de outro meio 

tão eficiente e objetivo quanto a análise 

quantitativa de obras ou serviços outrora 

executados por esses profissionais, quanto 

mais no Certame em foco, cujo objeto – 

prestação de serviços de consultoria e 

apoio à Eletronorte, visando à atualização 

do processo de planejamento estratégico 

para o ciclo 2006/2010 – é de natureza 

predominantemente intelectual. 

 

Em alinhamento a esse entendimento, o TCU 

conferiu o seguinte conteúdo da ementa daquele 

acórdão: 

2. Não afronta o art. 30, § 1º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/1993 a exigência de 

atestados com quantitativo mínimo, para 

fins de comprovação de capacitação técnico-

profissional, quando este quantitativo 

reflita características intrínsecas a cada 

contrato mencionado nos atestados e quando 

o objeto licitado for de natureza 

predominantemente intelectual, 

dificultando, por conseguinte, a aferição 

dessa capacitação. 

Do voto proferido no Acórdão nº 3.070/2013 – 

Plenário ainda se extrai a seguinte passagem fazendo 

remissão à jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: 

72. O grupo de estudos fez constar de 

seu relatório entendimento do STJ nessa 
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mesma linha (REsp 466.286/SP, Relator 

Ministro João Otávio Noronha, Segunda 

Turma, DJ de 20/10/2003): 

„a melhor inteligência da norma ínsita 

no art. 30, § 1º, inc. I (parte final) da 

Lei de Licitações orienta-se no sentido de 

permitir a inserção no edital de exigências 

de quantidades mínimas ou de prazos máximos 

quando, vinculadas ao objeto do contrato, 

estiverem assentadas em critérios 

razoáveis‟. 

 

Com base nesses argumentos, concluiu o TCU que a 

melhor interpretação a ser dada ao dispositivo é a que 

permite a exigência de quantidades mínimas ou prazos 

máximos relativamente à comprovação de qualificação 

técnico-profissional. Mas, ao mesmo tempo, a Corte de 

Contas também adverte que cumpre ao administrador, 

diante de cada caso, examinar a natureza do objeto a 

ser contratado e avaliar se a fixação dessa condição 

se mostra necessária para aferição da qualificação 

técnico-profissional, devendo, se positivo, expor as 

justificativas que assim demonstram e atentar para 

preservar a competitividade da licitação ao máximo 

possível, mas sem deixar de resguardar o interesse da 

Administração em contratar empresa que tenha 

efetivamente condições técnicas de executar o contrato 

satisfatoriamente. 

Nessa ocasião mais recente, a Min. Relatora 

ponderou que a jurisprudência do Tribunal evoluiu 

“para admitir ser possível – e até mesmo 

imprescindível à garantia do cumprimento da obrigação 

– delimitar as características que devem estar 
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presentes na experiência anterior do licitante quanto 

à capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional” e ainda destacou: 

(…) é compatível com o interesse público 

contratar empresas e profissionais com 

experiência comprovada na execução da obra que 

se irá executar. A questão não é a exigência da 

comprovação de experiência anterior, mas a 

razoabilidade dos parâmetros 

estipulados. (Grifamos.) 

Com base nesses precedentes, entende-se possível 

responder que, de acordo com a jurisprudência do TCU, 

especialmente as decisões mais recentes, é possível 

exigir quantitativos mínimos para fins de 

qualificações técnica operacional e profissional em 

uma mesma licitação. 

Para tanto, ao exigir quantitativos mínimos para 

fim de comprovação da capacidade técnico-profissional 

das licitantes (art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 

8.666/93), cumpre à Administração apresentar motivação 

capaz de evidenciar que essa exigência é indispensável 

à garantia do cumprimento da obrigação a ser assumida 

pela vencedora do certame. 

Se for esse o caso, conforme afirmou a Min. 

Relatora do Acórdão nº 534/2016 – Plenário, não há 

“problemas em exigir do profissional mais do que se 

exigiu da firma, consoante apontado pela unidade 

técnica. A experiência da empresa na execução de obra 

é importante, mas não determinante. Sem profissional 

qualificado, a contratada não tem o mesmo desempenho, 

mesmo que tenha capacidade gerencial e equipamentos”. 
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III- CONCLUSÃO 

Pelas razoes de fatos e direitos acima 

aduzidas, a Comissão Permanente de Licitação acolhe a 

presente impugnação, mas no mérito decide-se por negar 

provimento a impugnação apresentada pela empresa A.D. 

SANTANA LTDA(SINTONIA CONSTRUTORAE SERVIÇOS GERAIS 

CNPJ 05.472.663/0001-22, mantendo o Edital nos seus 

devidos termos. 

Ferreira Gomes 12 de abril de 2021. 

 


