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ANÁLISE DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÕNICO URBEL/SMOBI Nº 007/2022 

 

Processo: n.º 01.058.958/22-13 

Objeto: Contratação de serviços para continuidade da execução do Projeto de Trabalho 

Técnico Social (PTTS) do Empreendimento Via 710 – Programa Pró-Transporte. 

Assunto: Análise das razões de Impugnação 

Impugnante: CIDE – Capacitação, Inserção e Desenvolvimento 

 

I. RELATÓRIO 

 

1. Trata-se de Impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico URBEL n°. 007/2022, 

apresentada pela empresa CIDE – Capacitação, Inserção e Desenvolvimento. 

 

2. O ato convocatório estipulou, em seu item 15.2.2.2.1, atinente à qualificação técnica, 

especialmente no que toca à capacidade técnico-profissional: 

 
15.2.2.2.1 A comprovação de inclusão no Quadro Permanente, ao qual se 
refere o item 15.2.2.1, deverá ser realizada pela apresentação de cópia(s) 
do(s) Contrato(s) de Trabalho do(s) profissional(is); ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS; ou cópia do Contrato Social da 
empresa em que consta(m) o(s) profissional(is) integrante(s) da 
sociedade; ou, ainda, através do(s) contrato(s) de prestação de serviços 
regido(s) pela legislação civil comum, conforme preconizam o art. 1º, 
da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o art. 45, da Lei Federal n.º 12.378/2010; 

 

3. Segundo a Impugnante, o instrumento convocatório, nesse ponto, padece de 

ilegalidade, ao prever exigência de qualificação técnica restrita a obras e serviços de 

engenharia, não se aplicando a este certame.  

 

4. Sustenta, também, que a comprovação da vinculação de profissionais ao licitante de 

forma antecipada, no momento da licitação, restringe indevidamente a 

competitividade. 
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5. Ao final, pede que a peça de irresignação seja recebida e julgada procedente, 

“observando que a manutenção dos itens que exijam a comprovação antecipada de 

equipe técnica violarão a competitividade, isonomia, legalidade e ao bom andamento 

do certame”. 

 

II. ANÁLISE DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

 

6. Inicialmente, verifica-se que as razões foram apresentadas em 29/11/2022, terça-

feira, portanto, no prazo assinalado no item 6.1 do Edital, reputando-se, de tal sorte, 

tempestiva. 

 

7. Constata-se, ainda, que Impugnação foi direcionada corretamente ao endereço 

eletrônico previsto no item 6.1 do instrumento licitatório, qual seja, 

soraya.mamede@pbh.gov.br, e que as vias originais de tal documentação não foram 

entregues, até a presente data, na Supervisão Administrativa e de Acervo – Protocolo 

Geral da Sede da URBEL, visto que ainda se encontra em curso o prazo previsto no 

item 6.2 do Edital.  

 

8. Contudo, a despeito do descumprimento, até então, do item 6.2, supracitado, em 

homenagem ao princípio do formalismo moderado, que, segundo o Tribunal de 

Contas da União – TCU, “prescreve a adoção de formas simples e suficientes para 

propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo 

extremo”1, serão conhecidas as razões de impugnação. 

 

9. Apreciadas e superadas as questões formais acima relatadas, passa-se à análise do 

mérito.  

 

10.  Inicialmente, cumpre expor que o disposto no art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, 

especialmente em seu parágrafo primeiro, não se restringe a obras e serviços de 

engenharia. Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho: 

 

 
1 TCU. Acórdão 357/2015 – Plenário. Rel. Min. Bruno Dantas. Data da sessão: 04/03/2015. 

mailto:soraya.mamede@pbh.gov.br
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A questão da qualificação técnica operacional não se põe exclusivamente 
a propósito de serviços e obras de engenharia. Em todo o tipo de 
contratação pode cogitar-se da exigência de experiência anterior do 
licitante como requisito de segurança para a contratação administrativa. 
Aliás, até se pode afirmar que em muitos casos a capacitação técnica 
operacional se evidencia como a única manifestação de experiência 
anterior relevante e pertinente. 
 

 
11. Tanto se exige tal prova em obras e serviços de engenharia que a aptidão nas 

licitações que envolvam fornecimento de bens é comprovada nos termos do parágrafo 

quarto do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12. Feito esse esclarecimento, cumpre expor que o art. 30, II, da Lei Federal nº 8.666/93 

preleciona que, entre os documentos relativos à qualificação técnica, deve haver 

"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 trabalho" (Grifamos).  

 
 

13. A capacidade técnico-profissional será comprovada nos termos do art. 30, §1º, da 

referida Lei, por meio da “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” (Grifo nosso).  

 

14. Nota-se que, por expressa previsão legal, o licitante deve comprovar a qualificação 

do pessoal responsável por desempenhar os serviços na data da entrega da proposta, 

tal qual exigido nesta licitação. 

 

15. Insta mencionar que a forma como se dará tal comprovação, presente no item 

15.2.2.2.1 do Edital, não se restringe a meios que atestem vínculos empregatícios, 
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