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PROCESSO N.º: 01.012435.21.86    

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 008/2021  

OBJETO: Prestação de serviço de construção/reforma de carneiros, gravação em pedras/lápides e 

serviços correlatos, atendendo às necessidades dos Cemitérios Públicos Municipais do Bonfim, 

Saudade, Paz e Consolação, sob responsabilidade da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica – FPMZB, conforme descrição detalhada constante nos anexos do edital. 

ASSUNTO: Impugnação aos termos do edital. 

IMPUGNANTE: Esperança Serviços Ltda. 

 

 

1 ADMISSIBILIDADE 

 

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação aplicável.   

 
 
2 DOS ITENS IMPUGNADOS  
 

Em síntese, a Impugnante aduz: 

 

1) Que “uma análise detida do ato convocatório revela a existência de vício grave no ato 

convocatório que, por certo, atenta contra a regra de submissão do Estado à ordem jurídica 

(princípio da legalidade), assim como permite o ingresso de aventureiros no certame, 

inviabilizando a satisfação adequada da necessidade pública”; 

 
2) “Isso porque não foi exigida nenhuma documentação de qualificação técnica, que permitirá à 

Administração Pública aferir a aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado – que, notadamente, 

possui complexidade”; 

 

3) A empresa cita o art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e alega que “no caso em questão, nenhum 

dos documentos de qualificação técnica indicados na legislação foram exigidos no Edital, 

situação que poderá, evidentemente, dar azo à participação de aventureiros no procedimento 

licitatório, possibilitando a tumultuação do certame e, pior ainda, a ocorrência de eventuais 

graves prejuízos à Administração Pública no futuro”; 

 

4) “Vale lembrar que se trata de licitação com objeto complexo e específico, referente à 

“construção/reforma de carneiros, gravação em pedra/lápides e serviços correlatos” em 
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cemitérios, o que, sem sombra de dúvidas, demanda ao menos a comprovação de qualificação 

técnico-operacional do licitante – inclusive pelo fato de o serviço envolver questões de meio-

ambiente e saúde pública!”; 

 

5) Que “não se trata de um serviço simples, que qualquer um sem prévio know-how é capaz de 

fazer, muito pelo contrário, são serviços especializados, razão pela qual deve ser garantida a 

comprovação de capacitação técnica. Nesse sentido cite-se Marçal Justen Filho (...)”; 

 

6) Que “fica claro, pois, que no caso em discussão, sob nenhum ângulo de análise seria possível 

ser dispensada a exigência da apresentação de atestado de capacidade técnica-operacional 

sendo de suma importância para comprovar a aptidão da empresa no desempenho e execução 

do objeto licitado”; 

 

7) Que “por outro lado, deve-se dizer que, de todo modo, mesmo que seja entendido pelo agente 

público que não é o caso do estabelecimento de tal exigência é imprescindível que as razões 

para tanto sejam expressas no ato convocatório. (...)”; 

 

8) Requer a procedência das razões de impugnação e a consequente inclusão no edital de 

exigências referentes à capacidade técnica do licitante. 

 

Resumidamente, são as alegações da Impugnante. 

 

 

3 DO MÉRITO:  

 

Em síntese, a Impugnante alega que a não exigência atestado de capacidade técnica-operacional 

para a comprovação da qualificação técnica dos licitantes prevista no art. 30 da Lei 8.666/93 é um 

vício grave, indo de encontro à legislação e a ordem jurídica, além de permitir o ingresso de 

aventureiros no certame, o que pode prejudicar a prestação do serviço e o próprio Município. 

Assevera ainda, que em caso de manutenção da não exigência, é necessário que as razões e 

justificadas estejam expressas no instrumento convocatório.  

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Órgão Demandante, 

esta exarou o seguinte Parecer (doc. constante nos autos): 

 

“ 
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“Refiro-me ao pedido em tela, informando que no caso da licitação para 

construção/reforma de jazigos nos cemitérios públicos municipais, buscou-se 

garantir o aumento da competitividade, com a possibilidade de ampliar o número 

de participantes. Salienta-se que, considerando a especificidade do objeto licitado 

e que até a poucos anos o serviço ora licitado era prestado por pequenas 

empresas e pessoas físicas, acredita-se que a exigência de atestados de 

capacidade técnica poderia restringir demasiadamente as empresas que 

conseguiriam participar da licitação. Assim, no intuito de não restringir a 

participação de eventuais interessados, não foi feita a exigência de apresentação 

de atestado de capacidade técnica.  

 

Analisando-se o objeto in situ, construção/reforma de jazigos nos cemitérios, 

percebe-se que trata-se de um serviço simples, entretanto, com uma característica 

sui generis, o que por si só já pode restringir a quantidade de possíveis 

interessados no objeto licitado. Se o Município optar por exigir atestado de 

capacidade técnica que comprove a experiência dos licitantes exatamente na 

execução dos serviços a serem prestados, como sugerido pela impugnante, sem 

dúvidas o universo de empresas aptas a participar do certame seria ainda mais 

reduzido, comprometendo a competitividade do processo, com clara ofensa ao 

interesse público. 

 

Dessa forma, conclui-se que o objetivo da referida solicitação é criar uma 

exigência em benefício próprio, em detrimento aos demais interessados, uma vez 

que a mesma é a atual prestadora de serviços e seria uma das poucas empresas 

a possuir o referido documento. Ou seja, acatar o seu pedido poderia inviabilizar 

a competitividade do pregão e talvez até mesmo garantir à impugnante a 

possiblidade de se perpetuar como única empresa apta a prestar o serviço, o que 

significa infringir todos os princípios basilares da licitação.   

 

Neste ponto, cabe esclarecer que o artigo 30 da Lei Federal 8.666/93 estabelece 

a possibilidade de se exigir atestado de capacidade técnica para a execução dos 

serviços. Ou seja, trata-se de uma faculdade tal exigência, pelo que optamos por 

não fazê-la no presente caso.  

 

Cabe destacar que a construção/reforma de jazigos não é um serviço complexo, 

ao contrário, trata-se de um serviço cuja execução demanda baixíssima 
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complexidade, bastando, para tanto, seguir as orientações dos croquis apostados 

no documento editalício, como demonstra a nota explicativa da equipe técnica da 

FPMZB. (anexa): 

 

“Considera-se a construção de jazigos conforme os croquis 

apresentados no edital do PREGÃO ELETRÔNICO No 008/2021 

(Processo no 01.012435.21.86) como uma atividade de baixa 

complexidade, dado que envolve a utilização de métodos construtivos 

convencionais de engenharia sem a necessidade de dispor de 

técnicas especiais para a sua construção. A prestação dos serviços de 

construção / reforma de carneiros, gravação em pedras / lápides e 

serviços correlatos envolve a realização de escavação de terreno, 

execução de base concretada e alvenaria, revestimento de alvenaria 

de blocos de concreto, lançamento de brita no fundo, execução de 

tampas em concreto armado e atendimento aos alinhamentos verticais 

e horizontais, níveis, prumadas e esquadros, sendo todos os serviços 

usuais na área de engenharia, e não específicos à execução de 

jazigos. Os materiais e os métodos construtivos a serem utilizados 

estão referenciados em normas técnicas e não demandam nenhum 

tipo de aplicação ou manuseio especializado." 

 

Ressalta-se que no Termo de Referência, itens 4.35 e 8.2, está previsto que na 

assinatura do contrato a adjudicatária deverá indicar o engenheiro civil 

(responsável técnico) devidamente registrado no CREA. A exigência do 

engenheiro civil (responsável técnico) é para o acompanhamento da execução 

dos serviços e o ateste de qualidade e material que deve ser empregado no 

serviço, atendendo ao croqui do Edital. Tal exigência se mostra suficiente 

tecnicamente para cumprir as especificações e padrões esperados pela 

Administração para o serviço ora contratado. Sendo assim, a solicitação de 

impugnação mostra-se totalmente infundada. 

 

Vale lembrar ainda, que no certame licitatório anterior, pregão eletrônico nº 

048/2019, cujo objeto era exatamente o mesmo deste, também não houve 

exigência de atestado de capacidade técnica e o impugnante participou do 

certame normalmente, sendo, inclusive vencedor de um dos lotes. Ressalta-se 

que naquele momento a empresa também impugnou a não exigência do atestado, 
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sendo-lhe informado à época, como também agora, que a referida exigência não 

era obrigatória e que as exigências constantes do edital eram suficientes para 

garantir a correta execução do certame, o que ficou devidamente comprovado, 

vez que as empresas contratadas, dentre elas, a ora Impugnante, conseguiram 

executar a prestação do serviço licitado.  

 

Dito isto, entendemos que a referida empresa gostaria que fosse solicitado o 

atestado no edital, uma vez que sendo esta uma das atuais contratadas, a 

empresa teria o aludido documento, enquanto suas concorrentes talvez não 

tivessem. Entretanto, como já exaustivamente afirmado, o intuito do Município é 

ampliar a competição no certame e evitar restrições desnecessárias, e, portanto, 

optamos pela não exigência do atestado de capacidade técnica.  

 

Assim, por todo o exposto, por se considerar uma faculdade trazida pela Lei 

8.666/93, compete à Administração Pública decidir, dentro dos padrões técnicos 

esperados e sempre visando uma maior e ampla participação e concorrência, é 

que se optou por não exigir atestado de capacidade técnica para contratação do 

serviço objeto do presente certame, pelo que mantemos nossa posição e a 

redação do Edital como está, rejeitando a impugnação referida. 

 

Por fim, esclarecemos que desconhecemos qualquer regra na legislação 

pertinente para que conste no instrumento convocatório as justificativas quanto à 

exigência ou não de apresentação dos documentos habilitatórios como requer a 

ora Impugnante. Permissa Vênia, não há lógica na alegação da Impugnante. 

Imagina se a cada documento previsto na legislação e que não fosse exigido do a 

Administração tivesse que colocar no edital a justificativa? Isso não faz o mínimo 

sentido. Diante disto, a referida solicitação também não merece prosperar”. 

 

Em complemento ao Parecer supratranscrito, cumpre esclarecer que cabe tão somente ao 

Município, demandante e conhecedor da importância do serviço licitado, utilizando-se do juízo de 

oportunidade e conveniência, desde que dentro da legalidade, definir quais são as exigências legais 

mais adequadas para assegurar o cumprimento do objeto contratado. 

 

Neste sentido, é importante lembrar à Impugnante que a Administração deve exigir apenas os 

requisitos mínimos necessários à garantia da execução do contrato e à segurança do serviço, 

sendo-lhe vedado impor exigências desnecessárias ou excessivas.  
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Frisa-se que a documentação prevista no art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 não é de exigência 

obrigatória. O referido artigo visa apenas limitar o que pode ser exigido e não impor sua cobrança. 

Veja:   

 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (grifos nossos) 

 

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.” 

 

Sabiamente dispõe Marçal Justen Filho sobre o tema: 

 

“O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como mínimo. Ou seja, 

não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija comprovação 

integral quanto a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não 

poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos”. (Filho, Marçal 

Justen, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pág. 458, Editora 

Dialética, 15ª Edição, 2012). (grifos nossos) 

 

Conforme se extrai da leitura do art. 30 da Lei nº 8.666/93, o legislador quis limitar os requisitos de 

habilitação passíveis de serem exigidos na licitação, visto que são inadmissíveis cláusulas e 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo ou que se mostrem 

impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato, consoante o disposto no § 1º, do 

artigo 3º, da Lei de Licitações. Diante disto, não há que se falar em obrigação da Administração de 

exigir todos os documentos previstos nos aludidos artigos.  

 

Convém destacar que como afirmado no Parecer do Órgão Demandante, este entende que as 

exigências estabelecidas no edital são suficientes para garantir a correta execução do serviço. 

Acrescenta-se ainda, que o Instrumento Convocatório possui diversas regras e obrigações que 
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visam garantir a correta execução do objeto licitado e das obrigações ali contidas ao longo de toda 

vigência contratual. 

 

Por fim, lembramos que o Município não estará de forma alguma descoberto no contrato em 

questão, uma vez que está previsto no item 19 do edital a prestação de garantia no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor contratual, podendo a Administração utilizar-se dela total ou 

parcialmente para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato, para pagamento de obrigação, 

inclusive indenização a terceiros e outros motivos previstos na legislação. 

 

Assim, e diante do Parecer exarado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, julgo 

improcedente a impugnação. 

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Em conformidade com o Parecer exarado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, 

conheço da impugnação apresentada pela empresa Esperança Serviços Ltda., para, no mérito, 

negar-lhe provimento, mantendo o edital impugnado em seus exatos termos. 

 

 

Belo Horizonte, de 15 de abril de 2021. 

 

 

 

Rogério Ferreira Cabral 

Pregoeiro 

 

 

De acordo,  
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