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PARECER JURÍDICO 

 

 

PE PMCA Nº 007/2022 

Impugnação ao Edital  

Impugnante: AJA Assessoria e Projetos Ltda. 

 

 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação   

 

Trata-se de impugnação tempestiva ao Edital do Pregão Eletrônico PMCA 

007/2022, para fins de acrescentar nas exigências do certame, a qualificação técnica 

concernente na apresentação de Atestado Técnico comprovado pelo CREA/CAU, que a 

empresa e o engenheiro arquiteto prestou serviço de Assessoria, Consultoria, Fiscalização e 

Projeto na área de engenharia civil em obras na área pública, com monitoramento junto ao 

SISMOB (Ministério da Saúde), em número não inferior a 03 (três) monitoramentos, 

juntamente com Certificado de Registro da Licitante no órgão Responsável (CREA/CAU).  

 

A respeito da qualificação técnica, estabelece a Lei nº 8.666/93: 

 
“Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

I - ... 

II - qualificação técnica; 

... 

 

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; 

... 

 

§ 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: 

 

 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 
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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. 

 

... 

§ 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. 

... 

 

§ 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.”     

 

 

Como se observa, a Lei estabelece no seu art. 30, um rol exaustivo de documentos 

para comprovar a qualificação técnica para a realização do objeto da licitação; e no Edital de 

processo licitatório PE PMCA 007/2022, foi exigido somente o registro ou inscrição na 

entidade profissional competente. (inciso I), concernente na prestação de serviço de 

engenharia, não tendo sido exigida a comprovação de aptidão para o desempenho da 

atividade.  

 

O § 1º do art. 30 estabelece que a aptidão referida é feita por atestados, e o § 3º 

admite também a comprovação através de certidões. 

 

Ou seja, assiste razão ao impugnante quanto à inexistência no Edital, do requisito 

legal de exigência de comprovação de aptidão para desempenho da atividade, objeto da 

licitação, merecendo, pois, ser acolhida sua alegação, nesta parte. Entretanto, o que não pode 

se admitir, é que o licitante queira determinar à Administração, a espécie e/ou quantidade de 

atestados a serem exigidos no processo licitatório, uma vez que a própria lei estabelece a 

admissão da comprovação da aptidão tanto por atestados como por certificados, além de vedar 

a exigência de quantidades mínimas (inciso I do § 1º do referido art. 30).  

 

Outra questão a ser aqui levantada, é quanto à modalidade de licitação adotada, 

através de pregão eletrônico, repetindo-se o que já foi sugerido no parecer jurídico inicial, que 

por se considerar a complexidade do objeto concernente na prestação de serviços complexos, 

o certame deveria ser feito através de tomada de preços. 
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Desta forma, considerada a ausência de requisito legal no Edital, o que gera 

nulidade do processo licitatório, sugere-se seja acolhida parcialmente a impugnação 

apresentada, mas que seja declarada a nulidade do certame e aberto outro procedimento com as 

correções necessárias quanto à exigência de qualificação técnica, mas desta vez sob a 

modalidade de tomada de preços. 

 

Ressalta-se que a Administração Pública pode, nos termos do art. 49 da Lei nº 

8.666/93, com ou sem provocação, revogar ou anular o ato administrativo, sem que isso se 

constitua em ato de ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido: 

 
“Art. 49 – A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá 

revogar licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado.  

 

§ 1º - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 

obrigação de indenizar ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

...” 

 

E, conforme entendimento já sedimentado pelo STF através das Súmulas 346 e 473, 

in verbis, respectivamente: 

 
Súmula 346 - STF 

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. 

 

 

Súmula 473 - STF 

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 
 

 

Assim, constatada a irregularidade no Edital, de ausência de requisito legal para a 

realização do certame, qual seja, exigência de qualificação técnica para realização do objeto 

licitado,  e considerando as ponderações acima sobre a inadequação da modalidade licitatória 

escolhida, sugere-se seja acolhida parcialmente a impugnação apresentada, mas que seja 

declarada a nulidade do certame e aberto outro procedimento com as correções necessárias 

quanto à exigência de qualificação técnica e sob a modalidade de tomada de preços. 

 

 

É o Parecer. 
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Capão Alto, 15 de fevereiro de 2022.  

  

 

 

 

Claudenize N. Varela Moraes 

OAB/SC 11.964-B 

Assessora Jurídica 

Matrícula 1380 
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