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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO Nº 01/2019 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO SLU Nº 001/2019 

Contratação dos serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte  

PORTARIA SLU Nº 130, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.097.349.19.20 
 

---------------------------------------------------------------- 

À ENEGIX ENGENHARIA EIRELLI 

REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, referente à 

contratação dos serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, instituída 

pela Portaria SLU Nº 130, de 12 de novembro de 2019, vem, diante da alegação de 

irregularidades por meio de impugnação ao edital protocolizada em 11/12/2019, apresentar a 

resposta a seguir delineada.  

 

Da alegação de irregularidade e ilegalidade quanto aos requisitos de 

comprovação da qualificação técnica das licitantes. 

 

Aduz a licitante, em síntese, que as disposições previstas nos itens 2.3 e 2.4 e 

também os subitens 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5, no tocante à comprovação técnico-

operacional mostra-se ilegal, posto que foram requisitados em nome da pessoa jurídica e não em 

nome de pessoa física, o que contraria a legislação e jurisprudência além de restringir o caráter 

competitivo da licitação, 

Destaca que o inciso I do parágrafo 1º do art. 30 da Lei Federal nº 8.663/1993 

especifica que a comprovação técnico operacional refere-se à comprovação do licitante possuir 

em seu quadro permanente profissional detentor de responsabilidade técnica detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços com características 

semelhantes. 

Pois bem, é cediço que determinação dos requisitos de qualificação técnica 

deve seguir o teor do art. 30, incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/1993 que assim 

dispõe: 

 

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

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 
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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. 

§ 1
o
  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;  

§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório. 

§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 

quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado. 

§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 

outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 

§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação 

de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 

cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. 

§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade 

técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, 

cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à 

análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 
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§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva 

alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução 

do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da 

prestação de serviços públicos essenciais. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo 

deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela administração.        

 

A lógica pela qual se orienta essa normatização impõe à Administração, no 

momento da fixação das exigências à qualificação técnica, que tenha coerência com as 

circunstâncias e com as peculiaridades que decorram das necessidades da contratação, 

observados os limites normativos. 

A definição desses requisitos compete ao setor técnico, que, durante o 

processo interno da licitação, os deverá estipular finalisticamente, restringindo-se ao 

estritamente indispensável a assegurar padrões mínimos de capacidade e de aptidão para 

entrega do objeto contratado com segurança. 

A pertinência de cada item dependerá, nesses termos, de uma profícua 

avaliação de caráter eminentemente técnico, levada a efeito por agente que detenha a devida 

formação prévia para aferir quantitativa e qualitativamente cada exigência a ser demandada do 

licitante de acordo com a complexidade do objeto a ser executado. 

Sem embargo, mesmo antes de serem especificadas, as exigências de 

qualificação têm sua natureza pré delimitada, em um primeiro momento, com a fixação do 

objeto da licitação. Determinado o objeto da licitação, estará automaticamente delimitado o 

gênero pelo o qual se estipulará cada quesito de qualificação. 

Cabe lembrar que a determinação dos requisitos de qualificação técnica devem 

ser explicitamente declinados no edital. Assim, a Administração deverá indicar claramente se a 

contratação dependerá do domínio de uma certa habilidade ou de um tipo de tecnologia ou, 

ainda, necessitará da disposição de determinado maquinário, o que deverá ser comprovado na 

fase de habilitação nos termos da lei. 

No caso, o item 2 do Edital apresenta essas exigências em conformidade com 

com o objeto da licitação , requerendo, em suma, (i) Certidão de registro do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em ramo 

de atividade compatível com o objeto desta licitação; (ii) Comprovação pela empresa de possuir 

em quadro permanente, na data prevista para o julgamento, profissional (is) de nível superior, 

detentor (es) de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, acompanhado(s)  do(s)  respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico CAT(s) 

emitido(s) pelo CREA ou CAU; (iii) Comprovação da capacidade operacional da empresa, através 

de atestado(s) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 

empresa executou, em um contrato ou mais, diretamente, serviços da mesma natureza dos aqui 

licitados, ou seja, em coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos onde conste a execução dos 
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serviços de coleta domiciliar com caminhão compactador, nas quantidades igual ou superior a 

50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos totais mensais previstos para cada Lote, a saber: 

 

- LOTE 1: comprovação mínima de 11.457 toneladas (onze mil, quatrocentos e 

cinquenta e sete) toneladas / mês de coleta domiciliar com caminhão 

compactador; 

- LOTE 2: comprovação mínima de 8.708 toneladas (oito mil, setecentos e oito) 

toneladas / mês de coleta domiciliar com caminhão compactador; 

- LOTE 3: comprovação mínima de 7.665 toneladas (sete mil, seiscentos e 

sessenta e cinco) toneladas / mês de coleta domiciliar com caminhão 

compactador; 

 

   Consta ainda que será aceita soma de atestados para fins de comprovação da 

execução dos quantitativos mínimos exigidos. 

 

    Tais exigências não contrariam as orientações do Tribunal de Contas da União, 

no que tange à restrição do caráter competitivo da licitação, conforme explicitado em publicação 

deste órgão de controle “Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de 

Edificações Públicas”: 

 

“5.5.6 Restrição ao caráter competitivo da licitação 

A Administração, ao realizar o processo licitatório, tem o dever de exigir 

documentos que comprovem que a qualificação dos concorrentes está 

compatível com a obra que pretende contratar. É importante, porém, não 

confundir o cuidado que é necessário na busca de resultados eficazes, com 

cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Em todos os casos, 

as exigências de qualificação devem permanecer no patamar da razoabilidade, 

guardando relação com a dimensão e a dificuldade da obra a ser realizada, 

para não infringir o disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 

Diversas deliberações do TCU apontam exigências consideradas restritivas ao 

caráter competitivo da licitação, por violarem o princípio da isonomia, 

excluindo do certame empresas que estariam aptas a bem executar o objeto 

das licitações: 

• restrição do número máximo de atestados a serem apresentados para 

comprovação de capacidade técnico-operacional; 

• comprovação da execução de quantitativos mínimos excessivos; 

• comprovação de experiência anterior relativa a parcelas de valor não 

significativo em face do objeto da licitação; 

• comprovação de capacidade técnica além dos níveis mínimos necessários 

para garantirem a qualificação técnica das empresas para a execução do 

empreendimento; 
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• utilização de critérios de avaliação não previstos no edital. (original em 

grifo)1” 

 

No tocante a comprovação da capacidade operacional da empresa, na forma do 

art. 30, II admite-se o somatório de atestados, o que também encontra consonância com o 

entendimento do TCU, vejamos:  

 

“Acórdão 1771/2007  

Plenário (Sumário) Estabeleça, por ocasião da avaliação da qualificação técnico-

operacional das empresas licitantes, percentuais mínimos acima de 50% dos 

quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos 

excepcionais, cujas justificativas deverão estar tecnicamente explicitadas no 

processo administrativo anterior ao lançamento do respectivo edital, ou no 

próprio edital e seus anexos, em observância ao inciso XXI do art. 37 da 

Constituição Federal. inciso I do § 1º do art. 3º e inciso II do art. 30 da Lei nº 

8.666/1993. As exigências quanto à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional devem limitar-se às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação e, no caso destas, restringirem-se a aspectos 

de qualificação técnica e econômica que sejam indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações do futuro contrato. 

 

Acórdão 772/2009  

Plenário (Voto do Ministro Relator) Aceite o somatório de atestados, para fins 

de qualificação técnica, conforme determinação expedida no item 9.1.5 do 

Acórdão nº 786/2006 Plenário e no item 9.1.4 do Acórdão nº 1.239/2008 

Plenário. Tribunal de Contas da União 414 Considere como documento de 

habilitação dos licitantes atestados de capacidade técnica de 

construção/reforma, nos aspectos compatíveis ou relacionados com a 

complexidade e peculiaridade do objeto da licitação.” 

 

  Além do mais, insta registrar que se adota para as minutas de edital da SLU 

orientação predominante no TCU 2 segundo a qual, para os atestados comprobatórios da 

capacidade operacional, não é exigido, salvo justificativa expressa pela necessidade, o registro 

em conselho de fiscalização profissional. 

 

De leitura dispositivo legal citado, do Edital de Concorrência SLU nº 001/2019 e 

da Impugnação apresentada pela Empresa Engenix, observamos que estamos diante de dois 

requisitos de habilitação técnica distintos a saber: 

                                                           
1
 Tribunal de Contas da União. Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações 

Públicas. 4ª edição. Brasília: 2014. p. 29. 
2
 Vide exemplificativamente: TCU, Acórdãos 1.332/2006, 2789/2016, 1452/2015 Plenário e Acórdão 7260/2016 

Segunda Câmara. 
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De um lado o art. 30, inciso II  da Lei Federal traz a comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, ou seja operacional e em nome da empresa conforme disposto no 

item 2.3 do Edital, e de outro lado, o  inciso I do paragrafo 1º do mesmo art. a comprovação da 

capacitação técnico-profissional do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado de 

capacidade técnica, comprovando a experiência do profissional na prestação de serviços de 

coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos conforme disposto no item 2.2 do edital. 

 

Sendo assim, tendo em vista as disposições previstas nos itens 2.3 e 2.4 e 

também os subitens 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5, estão em perfeita consonância com os 

requisitos previstos no art. 30 da Lei Federal nº 8.666/1993, não havendo o que se falar em 

ilegalidade e restrição de competividade. 

 

Assim, a alegação da impugnante é improcedente. 

 

Dessa forma, a impugnante deve prestar estrita obediência aos itens do Edital, 

não sendo o caso de suspensão ou anulação da Concorrência e do respectivo Edital SLU nº 

001/2019. 

 

Belo Horizonte – MG. 16 de dezembro de 2019 
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