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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: LICITAÇÃO INTERNACIONAL SMOBI 016/2020 - RDC 

 

CONTRATAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SMOBI, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 
ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA E 
MOBILIDADE NAS INTERSEÇÕES DA AVENIDA CRISTIANO MACHADO COM AS AVENIDAS SEBASTIÃO DE BRITO, 
WALDOMIRO LOBO E SARAMENHA. 

 

 

A empresa METRICS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., com sede na Rua Pirapetinga, 322 - 8º 
andar, bairro Serra, Belo Horizonte - MG, CEP 30.220-150, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.283.144/0001-84, licitante 
interessada no procedimento licitatório em epígrafe, neste ato representada por seu Representante Legal, com fulcro no 
art. 45 da Lei Federal n.º 12.462/11 e, subsidiariamente, art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, vem tempestivamente, à 
presença de V.Sa., apresentar IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO 
INTERNACIONAL SMOBI 016/2020 - RDC, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:  

 

I. DA TEMPESTIVIDADE DESTE RECURSO 

A priori, antes do enfrentamento do mérito da questão em comento, cumpre destacar a tempestividade das 
presentes alegações, que nos termos do art. 45 da Lei Federal n.º 12.462/11, bem como previsão editalícia, em seu item 5, 
o prazo para impugnação é até o 5º dia útil que anteceder a abertura das propostas, uma vez tratar-se de licitante.  

Restando, por conseguinte, tempestivo o presente instrumento que visa sanar possíveis ilegalidades, falhas e vícios 
que podem acometer o processo de julgamento para o processo licitatório em tela, apresentado antes do termo a quo que 
ocorrerá no dia 25 de agosto de 2020, considerando que a data prevista para a abertura da licitação é 01 de setembro de 
2020. 

 

II. DAS RAZÕES PARA A IMPUGNAÇÃO  

O instrumento convocatório em discussão possui cláusulas que, por apresentarem vícios, comprometendo a 
disputa e trazendo prejuízos não só às licitantes, mas também a própria Municipalidade de Belo Horizonte, que fica 
impedida de analisar ofertas que poderiam ser mais vantajosas economicamente e no que se refere a qualidade dos serviços 
apresentados. 

A motivação da presente impugnação decorre da exigência descabida de capacidade técnico-operacional através 
exclusivamente de Atestados em nome das empresas licitantes, em dissonância com a própria legislação, o CREA/CONFEA, 
a posição dos Tribunais pátrios e até mesmo com a posição adotada pelos Tribunais de Contas, conforme demonstrar-se-á́ 
a seguir. 

O art. 14. da Lei Federal n.º 12.462/11, a Lei do RDC, define que na fase de habilitação das licitações realizadas em 
conformidade com a referida Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
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de 1993. Já a Lei Federal n.º 8.666/93, também conhecida como Lei das Licitações, estabelece expressamente em seu artigo 
30 os limites para comprovação técnica das licitantes. Com toda a certeza, não há previsão legal/regulamentar exigindo a 
comprovação de capacidade técnico-operacional das licitantes por meio de Atestados registrados no conselho profissional 
competente, em nome da pessoa jurídica da licitante.  

Há um bom tempo se discute em doutrina e jurisprudência quanto à possibilidade de se exigir em processos 
licitatórios a comprovação da capacidade técnico-operacional, tema que ganha ainda mais relevância em se tratando de 
licitações para obras e serviços de engenharia. A opinião majoritária é a de que há, sim, a possibilidade de se exigir 
documentação comprobatória da capacidade operacional, no entanto, não é legal a exigência de atestados de experiência 
anterior para tal fim. 

Vejamos o que diz a Lei: 

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 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 deste artigo, no caso de licitações 
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional 
competente, limitadas as exigências a: 

a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior 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; 

b) (VETADO) 

§ 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: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

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; 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

a) (Vetado).  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

b) (Vetado).  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo, mencionadas no 
parágrafo anterior, serão prévia e objetivamente definidas no instrumento convocatório. 

§ 2º  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.                        (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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§ 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. 

§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 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. 

§ 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.                       (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 11. (Vetado).  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 12. (Vetado).  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

Costuma-se dividir a qualificação técnica em duas modalidades. A primeira é a qualificação técnico-profissional, 
que diz respeito a comprovação pela licitante de que dispõe, para a execução da obra ou serviço, de profissional 
especializado e com experiência anterior comprovada em objetos de características assemelhadas ao do que está sendo 
licitado. Enquanto a segunda é a qualificação técnico-operacional, a qual se refere à capacidade da pessoa jurídica em 
desempenhar o objeto, demonstrando possuir aparelhagem, pessoal e demais elementos materiais para a execução da 
obra ou serviço. 

Pois bem, ocorre que a SMOBI exige em sua licitação a comprovação tanto de capacidade técnico-profissional 
quanto técnico-operacional por meio de Atestados de experiência anterior fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, nos moldes do § 1º, do art. 30, da 
Lei de Licitações. No entanto, trata-se de conduta ilícita, no que se refere aos Atestados de capacidade técnico-
operacional. 

Para que seja melhor compreendida a questão, é necessário atentar-se ao veto do Inciso II do § 1 º do art. 30º, 
que se referia justamente à capacidade técnico-operacional, descartando de vez a exigência de qualificação técnico-
operacional, quando a licitação for PERTINENTE A OBRAS E SERVIÇOS, literalmente dando um fim a este tema. Observe, 
então, que o dispositivo, pela leitura combinada entre § 1º e inc. I, é bastante claro ao prescrever que a comprovação por 
Atestados registrados em entidades profissionais se restringe à capacitação técnico-profissional.  
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O que de fato podemos afirmar quanto capacitação técnica em licitações de obras e serviços de engenharia é: (a) 
a empresa licitante deve ter seu registro no CREA, por motivo da sua atividade; (b) o profissional que é responsável técnico 
também deverá ter registro no CREA; e (c) quem deverá registrar Atestado no CREA é o profissional responsável técnico.  

Parte do equívoco da exigência de Atestados para comprovação de capacitação-operacional decorre do 
entendimento de que a interpretação literal desses dispositivos levaria à proibição da Administração exigir qualquer 
comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante. No entanto, é ilegal, tão somente, que a comprovação se dê 
por meio de Atestados de experiência anterior, especialmente registrados em entidades profissionais, como o CREA. Tal 
afirmação não afasta a prerrogativa do ente público exigir provas da capacidade técnico-operacional por outros meios, tal 
como dispõe o § 6º do artigo 30 em análise:  

 

“§ 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.”  

 

Portanto, somente é lícito e recomendável que a Administração exija a comprovação de que a licitante possui 
aparelhagem e mão de obra suficientes à boa execução do objeto do contrato por meio da relação explícita desses 
elementos, que poderá ser provada pela apresentação de notas fiscais, recibos de aquisição de equipamentos, ou ainda, 
contratos de aluguel ou comodato, além dos contratos de trabalho e/ou de prestação de serviços. Todavia, repita-se, não 
é lícita a exigência de Atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, especialmente registrados 
em entidades competentes.  

Os referidos Atestados podem ser exigidos apenas para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, 
nos moldes do inc. I do § 1º do artigo em análise. Por exemplo, no caso de obras e serviços de engenharia, se exigir-se-á 
dos profissionais responsáveis, Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), ou ainda, Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
ambos devidamente registrados no CREA competente. 

Ocorre que o instrumento convocatório caminha em sentindo contrario ao da Lei 8.666/93, restringindo a 
participação de empresas capacitadas para execução dos serviços, quando fixa as regras de qualificação técnica necessárias 
à habilitação das licitantes, no subitem 12.1.3.3.  

“12.1.3.3. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a Licitante executou 
diretamente serviços de similares aos descritos no Projeto Básico de Licitação – ANEXO I 
com, no mínimo, as parcelas de relevância técnica e valores significativos abaixo indicados: 

12.1.3.3.1. Elaboração de estudo de transporte e/ou tráfego em áreas urbanas com 
uso de software de simulação, com soluções de engenharia onde constam Obras de 
Arte Especial (solução para interseção viária em desnível onde ocorrem cruzamentos 
de correntes de tráfego em níveis diferentes e ramos de conexão entre vias);  
12.1.3.3.2. Elaboração de estudos de capacidade viária e nível de serviço utilizando 
o Highway Capacity Manual (HCM); 

12.1.3.3.3. Coordenação de pesquisas de tráfego de Contagem Classificada de 
Veículos com suporte de registro de imagem; 

12.1.3.3.4. Coordenação de Pesquisa de Velocidade e Retardamento utilizando GPS; 

12.1.3.3.5. Elaboração de estudos de tráfego utilizando macrossimulação e 
microssimulação, rede de simulação com, no mínimo, 20 (vinte) unidades de 
simulação; 

12.1.3.3.6. Elaboração de projeto de sinalização para vias urbanas; 

12.1.3.3.7. Elaboração de planos semafóricos para redes de tráfego urbano, rede 
semafórica com, no mínimo, 30 interseções semaforizadas; 

12.1.3.3.8. Dimensionamento e elaboração de projeto de fundações para Obra de 
Arte Especial (pontes e/ou viaduto) com área mínima do tabuleiro de 2550 m²; 
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12.1.3.3.9. Elaboração de cálculo e projeto estrutural para Obra de Arte Especial 
sujeita a cargas móveis (pontes e/ou viadutos) com área mínima do tabuleiro de 
2550 m²; 

12.1.3.3.10. Elaboração de projeto de infraestrutura urbana viária que inclua solução 
para interseção viária em desnível (interseção onde ocorrem cruzamentos de 
correntes de tráfego em níveis diferentes e ramos de conexão entre vias); e 

12.1.3.3.11. Elaboração de projeto executivo de infraestrutura viária de vias arteriais 
com extensão mínima de 300 m. 

12.1.3.4. Não serão aceitos atestados que não atendam às formalidades expressas nos 
§§1º e 3º, do art. 30, da Lei n.º 8.666/1993. 

12.1.3.5. Quando em consórcio, a comprovação a que se refere o item 12.1.3.3 poderá ser 
efetuada através do somatório dos quantitativos de cada promitente consorciante, 
conforme preconiza o inciso III, do art. 33, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

Não só contrario aos limites da Lei 8.666/93, o descabimento dos subitens mencionados, é claramente traduzido 
pelo fato de que sequer é possível registrar atestados de capacidade técnica no conselho de classe competente (CREA) em 
nome de pessoas jurídicas.  

A capacidade técnica-operacional via atestado em nome de licitantes não tem respaldo legal e nenhuma segurança 
jurídica, uma vez um atestado sem registro na entidade fiscalizadora perde totalmente sua eficácia e validade. 

A garantia da validade e veracidade de um atestado é feita pelo seu registro um uma associação e/ou institutos 
quase-públicos, dotados de uma real competência institucional para fiscalização da atividade profissional técnica. Daí vem 
a exigência legal de registro de atestados, e verdadeira mens legislatoris quanto a expressão "devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes", encontrada no §1º do art. 30 da Lei de Licitações: resguardar a segurança da 
contratação pública e não apenas burocratizar o procedimento licitatório. Agora, se o próprio conselho profissional, 
regulado por Lei Federal, não reconhece e sequer registra atestados conforme os exigidos, não podemos falar em perda da 
segurança e confiança da contratação, mas sim de exigência restritiva.  

O artigo 48 da Resolução n.º 1.025/2009 do CONFEA define a que a capacidade técnico-operacional de uma 
pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.  

O equivoco da D. Comissão, é proveniente do fato de que antigamente era possível o registro de atestados técnicos 
em nome das licitantes. Mas, esclarecemos que, desde o ano de 2009 o CREA não registra atestado em nome de pessoa 
jurídica, por vedação imposta pelo artigo 55 da Resolução no 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia – CONFEA. O referido artigo ainda é explícito ao determinar que as CATS se prestam  a comprovar a capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica, desde que a pessoa física responsável pela obra ou serviço de engenharia pertença 
ao seu quadro técnico. Vejamos: 

“Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.  

Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante 
de seu quadro técnico.” 

 

Atestado para fins técnico-operacional além de não ser reconhecido pelo sistema CONFEA/CREA, também não é 
previsto na Lei 8.666/93. 

O próprio registro de Atestados em nome de pessoas jurídicas, na verdade, tratou-se de entendimento antigo e 
equivocado do Conselho, e portanto só operacionalizado até o ano de 2009.  

No caso de serviços de engenharia, o edital deve apenas exigir o atestado de capacidade técnica por Atestados em 
nome dos responsáveis técnicos da licitante (capacidade técnico profissional), uma vez que o CONFEA por intermédio da 
Resolução 317/86, dispõe: 

“Art. 1º - Considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida 
ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada 
a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia. 
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(...) 

Art. 4 º - O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos 
dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente 
contratados. 

Parágrafo único - O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica variará em função de 
alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores.” 

 

Ressaltamos que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) é uma autarquia pública, responsável 
pela regulamentação das atividades profissionais relacionadas ao objeto licitado. 

Sendo assim, em respeito ao princípio da legalidade e obediência às normas legais e principalmente à 
transparência pública e ampliação da disputa entre os licitantes, a Resolução n.º 1.025/2009 do CONFEA deve ser 
respeitada, excluindo-se a exigência de apresentação Atestado em nome da licitante para fins de comprovação de 
capacidade técnica-operacional. 

Ao analisar dita Resolução, e o entendimento do Conselho frente as exigências da Lei de Licitações, fica claro que 
a capacidade técnica-operacional (capacidade técnica de uma pessoa jurídica) é comprovada pela certidão do CREA que 
comprove a empresa possuir responsáveis técnicos, detentores de acervo técnico registrado no CREA, compatíveis com o 
objeto contratado. Fato este comprovado pela pacificação, na maioria dos editais por todo território nacional, da exigência 
de documentação técnico-operacional em nome dos Responsáveis Técnicos das licitantes e não mais em seus próprios 
nomes jurídicos.  

O Manual de Procedimentos Operacionais para a aplicação da Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
elaborada pelo próprio CONFEA, não deixa dúvidas quanto ao tema, inclusive mencionando a interação com as exigências 
licitatórias: 

“CAPÍTULO III 

(...) 

1.5.2. Da capacidade técnico-operacional 

Da leitura do art. 30, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, observamos que inexiste dispositivo 
legal na Lei de Licitações que obrigue o Crea ao registro do atestado para comprovação da 
capacidade técnico operacional, uma vez que esta exigência, constante do art. 30, § 1o, 
inciso II, foi vetada pelo Presidente da República por meio da Lei no 8.883, de 1994, 
fundamentado nos argumentos de que esta exigência contrariava os princípios propostos 
no projeto de lei, como demonstra o extrato do veto abaixo transcrito: 

Razões do veto Assim se manifestou a Advocacia-Geral da União sobre estas disposições: 

“Reconhecidamente, a competição entre possíveis interessados é princípio ínsito às 
licitações, pois somente ao viabilizá-la o Poder Público pode obter a proposta 
economicamente mais vantajosa, barateando, assim, os preços de suas obras e serviços. 
Ora, a exigência de “capacidade técnico-operacional”, nos termos definidos no primeiro 
dos dispositivos supra, praticamente inviabiliza a consecução desse objetivo, pois 
segmenta, de forma incontornável, o universo dos prováveis competidores, na medida 
em que, embora possuindo corpo técnico de comprovada experiência, uma empresa 
somente se habilita a concorrer se comprovar já haver realizado obra ou serviço de 
complexidade técnica idêntica à que estiver sendo licitada. 

Impõem-se, assim, expungir do texto os dispositivos em foco, que, por possibilitarem 
possíveis direcionamentos em proveito de empresas de maior porte, se mostram 
flagrantemente contrários ao interesse público. (...)” 

Apesar do veto, contudo, é praxe os editais de licitação exigirem a comprovação da 
capacidade técnico- operacional das empresas, muitas vezes solicitando a emissão da 
CAT em nome da empresa contratada, situação que apenas dificulta a participação das 
empresas nos certames. 

(...) 

CAPÍTULO IV. 

(...) 
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1.3. Recomendação 

Esclarecer às comissões de licitação, aos profissionais e às empresas que:  
(...) 

o Crea não emitirá CAT em nome da pessoa jurídica contratada para prova de 
capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo legal que o autorize a fazê-lo.” 

 

Como o próprio manual deixa claro, trata-se de ausência de dispositivo legal. Não há que se falar de uma 
particularidade do Conselho, mas sim de uma adaptação ao ordenamento jurídico pátrio. Qualquer exigência que não esteja 
previsto na Lei de Licitações, configura ilegalidade e inobservância da norma. 

Sendo assim, conforme determinação do CONFEA, do CREA, do TCU e da AGU, por ser impossível registrar no CREA 
um Atestado de capacidade técnica em nome da licitante pessoa jurídica, deve-se somente exigir o atestado de capacidade 
técnica para fins de capacidade-profissional e em nome do Responsável Técnico. 

Afinal de contas, a capacidade técnica de uma empresa está diretamente relacionada aos profissionais que a 
compõe e não a figura intangível de um nome e registro jurídico. Estes últimos mais ligados a sua regularidade fiscal, 
tributaria e econômica.  

Convém destacar que existem diversas decisões já proferidas quanto ao tema, conforme passaremos a expor. 

O Tribunal de Contas da União esposa o mesmo entendimento do BNDES, conforme se depreende da leitura do 
Acórdão n.º  128/2012 – TCU, em cuja parte dispositiva foi recomendado à UFRJ, in verbis: 

“Este tema tem sido amplamente discutido, sendo que o Tribunal de Contas da União 
esposa o mesmo entendimento do BNDES, conforme se depreende da leitura do Acórdão 
no 128/2012 – 2a Câmara - TCU, em cuja parte dispositiva foi recomendado à UFRJ, in 
verbis: 

“1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de empresa para a 
execução de obra de engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados para 
comprovação da capacitação técnica operacional das licitantes, tendo em conta a 
recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do 
Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução 
CONFEA no 1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA no 085/2011.” 
(Destacamos.)” 

 

A ilegalidade de apresentação de capacidade técnico-operacional, além de latente, no presente caso, já foi objeto 
de apreciação por este Tribunal Federal, conforme jurisprudência abaixo: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO - CAT. INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA COMPROVADA. 
ILEGALIDADE. I - Em sendo a certidão de acervo técnico - CAT documento hábil a 
comprovar a qualificação técnica do licitante, não se afigura legítima, na espécie, a 
inabilitação da impetrante, em razão da ausência de apresentação de atestado de 
capacidade técnico-operacional, na espécie. II - Apelação e remessa oficial desprovidas. 
Sentença confirmada. 

(AMS 0000217-73.2009.4.01.4200 / RR, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA 
PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.848 de 30/08/2013) 

 

Mesmo se fosse permitido por lei exigir a comprovação de capacidade técnico-operacional, no caso de serviços de 
engenharia, conforme regulamentação, esta deveria ser comprovada pelo conjunto de profissionais que compõe o quadro 
técnico da empresa (conforme CONFEA) e não por meio de apresentação de atestados em nome da licitante (como exige 
o Edital). 

A exigência de atestado de capacidade técnica em nome da licitante configura uma exigência não prevista na 
norma. Ademais, por falta de previsão legal que autorize o administrador fazer a referida exigência, constar no edital a 
exigência em questão gera nulidade dos atos subsequentes face à inobservância da norma. 
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Assim, a exigência de atestado de capacidade técnica em nome da licitante, configura uma exigência editalícia 
restritiva da competição, nos termos do art. 3 º, §1 º, inc. I da Lei 8.666/93. Com efeito, proclama o mencionado artigo: 

§1 º do art. 3 º. É vedado aos agentes públicos: 

I-admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas e condições 
que comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e 
estabalecem preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede, ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato" (grifo nosso). 

 

Ora, a manutenção do subitem 12.1.3.3. exclui automaticamente todas as licitantes com menos de 11 (onze) anos 
de existência, tendo em vista que o CONFEA não registra Atestados em nome de pessoa jurídica desde 2009. Estariam de 
fora do certame também, todos os ilibados profissionais que nos últimos onze anos mudaram o rumo de sua carreira 
profissional e vincularam-se a outras pessoas jurídicas. Trata-se de completo absurdo.  

As exigências de qualificação técnica impostas pela Lei e adotadas nos instrumentos convocatórios devem se ater 
a garantir a segurança técnica da contratação e não criar regras para deliberadamente afastar licitantes aptas e que 
garantem essa mencionada segurança técnica.  

Por todo conjunto apresentado e com a finalidade de preservar o princípio da igualdade entre os licitantes e de 
seguir os mandamentos legais, respeitando a Lei, é imperioso a exclusão da exigência do atestado de capacidade técnica 
em nome da licitante. 

É inequívoco que o ato dessa ilustre Comissão de Licitação da PBH é considerado como ato administrativo formal, 
devendo, pois, enquadrar-se na moldura prescrita para tais atos jurídicos no sistema. 

Seguindo a regra do procedimento formal, é certo que Administração não pode deixar de cumprir as regras 
emanadas pela Lei Federal n.º 12.462/11, e Lei subsidiariamente da Lei 8.666/93, vez que são as que norteiam o certame 
licitatório em tela.  

Conforme demonstrado o Edital faz exigência em desacordo com a legislação, restringindo o rol de empresas 
participantes no pleito e deve ser reformado.  

 

 

III- PRINCIPIO DA LEGALIDADE 

É consabido que na área privada típica desfruta-se de ampla liberdade para eleger seus interesses e para dispor de 
seus bens e recursos como melhor lhe apeteça. Agora, tratando-se das contratações obrigadas pela via da licitação a busca 
do interesse institucional/público é um dever jurídico inafastável. É ela que legitima os atos do administrador e seus 
comportamentos, cuja validade e correção dependem do afinamento que mantenham com os objetivos normativamente 
estabelecidos e com as formas previstas como idôneas para procurá-los. 

Com efeito, os benefícios com que a ordem jurídica instrumenta e protege a administração não lhe são deferidos 
em homenagem a ela própria; não se constituem em deferências para com o sujeito, para com a pessoa estatal; são lhe 
outorgados em favor do interesse público entregue a sua compita e de que deve curar. 

Daí, a legislação aplicável às licitações estabelecer, minudeantemente, nos seus artigos iniciais (arts. 2º a 4º) as 
obrigações e responsabilidades a que se sujeitam todos, especialmente os que têm a função de agir e decidir em nome de 
determinada esfera da Administração Pública em quaisquer níveis e poderes do Estado. 

A visão de Administração com natureza pública foi sintetizada com precisão pelo renomado jurista Celso Antônio 
Bandeira de Mello: 

“A res pública não é propriedade pessoal dos administradores. É a atividade do que 
não é proprietário - do que não tem a disposição da coisa ou do negócio 
administrativo. Estes simplesmente geram-na. Nada mais lhes assiste que curar, 
do melhor modo possível, interesses de toda a coletividade. Os poderes que 
desfrutam justificam-se única e exclusivamente, como meios necessários ao 
cumprimento de certas finalidades que transcendem a interesses pessoais, 
individuais”. 
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Uma vez que, conforme essas lições invocadas, em administração não se privilegia a vontade mas a finalidade 
tutelada pelo direito, compreende-se que o Administrador no trato de contratações públicas não desfrute de poderes para 
decidir a seu alvedrio a procedimentalização da licitação que por sua natureza é estritamente vinculada à Lei. 

Objetiva a licitação alcançar o melhor contrato, assegurado de outro lado, aos licitantes o estrito cumprimento de 
todos os termos da lei especial incidente. 

Esses dois objetivos são indissociáveis, isto é, cumulativamente procurados - o atendimento de ambos resulta na 
proteção de um terceiro bem jurídico: probidade administrativa - valor consagrado na Carta Constitucional e descendem 
da índole do estado de direito transparente propugnado no mundo civilizado. 

Assim, é intuitivo que o gestor da coisa pública, envolvido na procedimentalização das licitações e execuções 
contratuais deve ensanchar segurança jurídica aos seus licitantes e contratados, devendo os instrumentos convocatórios 
absoluta submissão aos “standards” da lei, sob pena de subversão da ordem e desvio de poder e finalidade. 

Então, o dever ético de dar transparência a essas contratações de natureza pública, sob a responsabilidade maior 
do agente público, corresponde também a um dever jurídico e um direito do licitante, enquanto pessoa jurídica de direito 
privado, tradicional colaboradora nas realizações públicas em sua área de atuação. 

É principiológico em matéria de licitações que o formalismo nas relações entre os entes públicos e os licitantes 
devem guardar o formalismo legal, sob pena de subversão do próprio instituto. Aliás, isso é a própria lei que estabelece em 
seu art.4º, parágrafo único: 

“O procedimento licitatório previsto nesta Lei caracteriza ato administrativo 
formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública”  (Celso 
Antônio Bandeira de Melo, RT,v.524 p.43). 

 

Decorre que as licitações em geral estão atreladas a essa legislação incidente que deve permear todo o seu 
procedimento. Esta a essência dessa atividade administrativa. De resto - nas palavras do jurista Cirne Lima - é o fim que 
domina todas as atividades de administração pública, com a preexistência de uma regra jurídica, reconhecendo-lhe uma 
finalidade própria. 

Jaz, consequentemente, a administração pública debaixo da legislação que deve enunciar e determinar a regra de 
direito. 

Já Diógenes Gasparini, em sua atualizada obra Direito Administrativo Brasileiro, assevera a importância do 
atrelamento à legalidade da atividade administrativa: 

“O princípio da legalidade...significa estar a administração pública, em toda a sua 
atividade presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena 
de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor”. 

 

De outro ângulo, o tema licitações, por sua importância à sociedade está lançado em nível de Carta Constitucional. 
São seus princípios nucleares: o julgamento objetivo, o da vinculação das partes ao ato convocatório, o formalismo 
procedimental, o tratamento isonômico dos licitantes e a legalidade. 

 

 

IV – PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE 

Vale esclarecer que os princípios aplicados às licitações públicas espelham os princípios do Direito Administrativo. 
Dessa forma, ao contratar com particulares, para fornecimento de bens ou prestação de serviços, a administração deve 
observá-los. 

Considerado um dos princípios basilares e peculiares da Licitação, o Princípio da Competitividade é a essência 
desse procedimento. Somente o procedimento em que haja efetiva competição entre os participantes, evitando 
manipulações de preço, será capaz de assegurar à Administração a obtenção de proposta mais vantajosa para a consecução 
de seus fins. 

Previsto no § 1º do art. 3º da Lei Federal 8.666/93, o Princípio da Competitividade ou da oposição quer significar 
que a Administração Pública, quando da licitação, não deve adotar providências ou, mesmo, criar regras que 
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comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter de competição, de igualdade da licitação. O procedimento administrativo, 
como vimos, almeja a seleção da proposta mais vantajosa, tanto no sentido qualitativo como quantitativo, e, por 
conseguinte, possibilitar a disputa e o confronto equilibrado entre os participantes. Como bem assevera o autor TOSHIO 
MUKAI, “se num procedimento licitatório, por obra de conluios, falta a competição (ou oposição) entre os concorrentes, 
falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto do mesmo”. 

A manutenção desta exigência pode resultar em fim contrário ao buscado pela via licitatória. Vejamos. 

O que se busca nos certames licitatórios é a ampla competição entre particulares para o melhor contrato de 
interesse público, sendo que questões pormenores que não maculem o princípio da isonomia entre os licitantes (de 
natureza adjetiva no contexto – como é o caso) devem ser arredadas do julgamento, em função da ampla competição 
propugnada pelo instituto. 

O procedimento licitatório se reveste também de bom senso e razoabilidade, nas decisões da Comissão Julgadora, 
desde que não se afete, por óbvio, os comandos principiológicos do instituto das licitações. 

Relevante ainda aduzir que na interpretação e aplicação das normas jurídicas, o princípio da razoabilidade há 
também que ser observado, em especial no Direito Administrativo, como de resto em todo o Direito. 

Colhemos, então, alguns ensinamentos de renomados juristas, sobre esse princípio. O administrativista Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto, assim se manifesta sobre a razoabilidade nas decisões administrativas, com a profundidade que 
lhe é peculiar: 

“A superação do formalismo axiológico e do mecanismo decisorial fica a dever da lógica 
do razoável, que pôs em evidência que o aplicador da Lei, seja o administrador, seja o juiz, 
não pode desligar-se olimpicamente do resultado de sua decisão e entender que cumpriu 
o seu dever com a simples aplicação silogística da lei aos fatos. 

.... 

À luz da razoabilidade, o Direito, em sua aplicação administrativa ou jurisdicional 
contenciosa, não se exaure num ato puramente técnico, neutro e mecânico; não se esgota 
no racional, nem prescinde de valorações e de estimativas: a aplicação da vontade da Lei 
se faz por atos humanos” (in Curso de Direito Administrativo, Forense. 10ª Ed, 1995, pg.72) 

 

Nesse sentido, lapidares e oportunas as ponderações de Cintra, Grinover e Dinamarco, aplicáveis ao processo 
administrativo: 

“A experiência secular demonstrou que as exigências legais, quanto a forma devem 
atender critérios racionais, lembrada sempre a finalidade com que são impostas e 
evitando-se o culto das formas como se elas fossem um fim em si mesmas”. (cit. De Odete 
Medauar, in Processualidade no Direito Administrativo, pág. 122, RT. 1993.) 

 

Busca-se aqui amparo na obra do brilhante jurista paranaense Marçal Justen Filho, que traça, com a precisão que 
lhe é característica, a linha objetiva que deve nortear o julgamento das licitações: 

“O exame da admissibilidade da proposta faz-se tanto sob a óptica formal como material, 
tendo em vista as exigências da Lei e do ato convocatório. Do ponto de vista formal, deve-
se verificar se a proposta atendeu ao modelo devido. Ou seja, examina-se se contém aquilo 
que é obrigatório e se omitiu aquilo que é proibido, adotando a forma adequada. O exame 
formal deve ser formulado a luz do princípio fundamental de que a forma não é um fim em 
si mesmo.”(in Comentários à Lei das Licitações e Contratos Administrativos, Rio, Aide. 
1994, pg.310) 

 

A exigência de comprovação de capacidade técnica-operacional em nome das licitantes não deve prosperar.  

 

 

IX- REQUERIMENTO 
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Ex positis, requer à Vossas Senhorias que as presentes razões de impugnação administrativa sejam apreciadas com 
base nos princípios basilares do Procedimento Licitatório, a fim de: 

RECONHECER DA NULIDADE DA LICITAÇÃO INTERNACIONAL SMOBI 016/2020 - RDC, uma vez que contraria o 
entendimento jurisprudencial, bem como destoa da legislação de regência da matéria e poderá conduzir a uma contratação 
que não será necessariamente a mais vantajosa ao interesse público primário. 

Receber a presente Impugnação, sendo autuada, processada e considerada na forma da lei, sendo atribuído o 
efeito suspensivo para que as ilegalidades sejam afastadas antes do prosseguimento do certame. 

Que sejam analisados e ponderados os fatos e fundamentos indicados, procedendo-se na exclusão da exigência 
de comprovação de qualificação técnica-operacional exclusivamente através de atestados em nome da licitante, ou da 
retificação, e suas consequentes adequações às exigências legais e fundamentos de razoabilidade vislumbrados pela 
aplicação das normativas vigentes; 

Que seja a ora Impugnante devidamente informada sobre a decisão desta Administração, conforme determina a 
legislação vigente, no termo legal. 

Registramos ainda, esta Recorrente confia plenamente na decisão imparcial e justa que advirá de parte de 
V.Senhorias, em decorrência das nossas razões recursais ora trazidas à colação. 

 

Termos em que, 

pede e espera deferimento. 

 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020. 
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