
 

 

 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

 

Referência: EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, Altamira/PA. 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

TEN TAVARES ENERGIA E CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita sob o CNPJ nº 08.458.916/0001-00, e sede na cidade de Belém/PA, na Travessa Timbó, 

nº 1021, Altos, Bairro da Pedreira, CEP 66085-650, Belém, Estado do Pará, neste ato 

representada por seu sócio majoritário, Sr. João Lauro Araújo Tavares, CPF nº 004.449.102-63, 

vem, perante Vossa Senhoria, tempestivamente, com fundamento no artigo 41 e seus 

parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, oferecer IMPUGNAÇÃO AO EDITAL supramencionado, 

no regime de execução indireta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para futura e eventual Contratação 

de empresa PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

O §1º do artigo 41 da Lei 8.666/93 assevera os prazos estabelecidos para impugnar os 

termos do Edital licitatório perante a Administração, in verbis: 

 

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 

concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 

tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

Tendo em vista que a data para apresentação das propostas está marcada para dia 02 de 

junho de 2022, verifica-se tempestiva a impugnação ora proposta. 
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2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

O instrumento convocatório em questão encontra vícios que colidem com os termos 

dispostos na Lei de Licitações e Contratos, interferindo assim primordialmente na elaboração 

das propostas das licitantes, acarretando como consequência a inobservância ao Princípio da 

Legalidade, senão vejamos. 

 

A impugnante TEN TAVARES, visando participar do Edital de Concorrência Pública em 

epígrafe, obteve o edital da licitação supracitado. 

 

No entanto, ao analisar os termos do referido, vislumbrou cláusula ou item que fere a lei 

licitatória e ao edital convocatório, posto que este se mostra, em alguns pontos, contraditórios 

em seus próprios termos. 

 

2.1. IMPUGNAÇÃO AO ITEM 6.8.2 

 

Abaixo a transcrição do ITEM impugnado: 
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Antes de adentrarmos no mérito, cabe-nos aqui observar o que dispõe a Lei 8.666/93, 

em seu artigo 30, o qual impõe os limites a serem exigidos dos licitantes, no que tange à 

documentação apresentada para comprovação da 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; 

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 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: ...omissis... 
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Pois bem, ultrapassada a questão, note-se que as exigências da lei de licitação são claras 

no que concerne o fornecimento de atestados para demonstração da aptidão técnica do 

licitante. Nesse sentido, importa destacar que a exigência da capacidade técnica, porém, deve 

ser feita com cautela, de modo a não comprometer desnecessariamente a competitividade do 

certame, conforme entendimento apresentado pelo Tribunal de Contas da União, no 

julgamento em plenário do processo 000.056/2018-9, que postulou o seguinte: 

 

É vedada a imposição de limites ou de quantidade certa de atestados ou 

certidões para fins de comprovação da qualificação técnica. Contudo, 

caso a natureza e a complexidade técnica da obra ou do serviço mostrem 

indispensáveis tais restrições, deve a Administração demonstrar a 

pertinência e a necessidade de estabelecer limites ao somatório de 

atestados ou mesmo não o permitir no exame da qualificação técnica 

do licitante.1 

 

Percebe-se, de outra monta, que o presente edital impugnado, não apresenta qualquer 

pertinência quanto a qualificação técnico-profissional exigida, de modo que tais critérios 

funcionam apenas como uma imposição de limites arbitrária, que limita a participação no 

certame de diversas empresas com qualificação e expertise necessárias à execução das obras, 

tal qual é o caso da impugnante. 

 

Não é outro, senão este o entendimento dos Tribunais Pátrios. Vejamos: 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LIMPEZA URBANA. 

IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS. REGISTRO 

DE ATESTADO PELO CREA. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E 

TÉCNICO-PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO. - Ao dispor sobre 

licitações, a Constituição Federal estabeleceu que apenas podem ser 

exigidas pela administração pública as qualificações técnicas que se 

mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da 

licitação (art. 37, XXI, CF)- Conforme dispõe a legislação do CREA e 

 
1 Dispoível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/*/NUMACORDAO%253A1095%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%252
2Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse. Acesso em 26 de maio de 
2022. 
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CONFEA acerca do registro de atestados, será registrado pela entidade 

profissional apenas os atestados relativos à capacitação técnico-

profissional - Hipótese na qual resta demonstrada a conformidade dos 

documentos apresentados pelas empresas vencedoras às exigências do 

edital, sendo certo que, em razão da baixa complexidade do objeto da 

licitação, demandar a comprovação de capacidade técnico-profissional 

se mostra medida excessiva capaz de impor restrição injustificada à 

competição no certame. 

(TJ-MG - AI: 10414180001219001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data 

de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 27/11/2018) 

 

De igual modo, o entendimento já há muito sedimentado do Superior Tribunal de Justiça 

é salutar em dizer que a inserção de exigências desta natureza, devem ser VINCULADAS AO 

OBJETO DO CONTRATO, E ASSENTADAS EM CRITÉRIOS MÍNIMOS DE RAZOABILIDADE. In 

verbis: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. 

LICITAÇÃO. CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE 

EXPERIÊNCIA ANTERIOR ASSENTADA EM CRITÉRIO QUANTITATIVO. 

POSSIBILIDADE. 1. O acesso à via excepcional, nos casos em que o 

Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não 

soluciona a omissão apontada, depende de alegação, nas razões do 

recurso especial, de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 

Precedentes da Corte. 2. A melhor inteligência da norma ínsita no art. 

30, § 1º, I (parte final), da Lei de Licitações orienta-se no sentido de 

permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou 

de prazos máximos quando, vinculadas ao objeto do contrato, estiveram 

assentadas em critérios razoáveis. 3. Recurso especial parcialmente 

conhecido (violação do art. 30, § 1º, inc. I, da Lei n. 8.666/93) e, nessa 

parte, não-provido 

(STJ - REsp: 466286 SP 2002/0108735-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2003, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 20.10.2003 p. 256) 
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Assim, não estando caracterizada tal razoabilidade no objeto do certame, impugna-se o 

item 6.8.2 do edital, uma vez que a presente execução depende da comprovação de 

capacitação TÉCNICO-OPERACIONAL. NÃO HAVENDO QUALQUER RAZOABILIDADE DA 

IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO PELA EXIGÊNCIA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL NOS 

TERMOS DO EDITAL. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, resta claro que o edital fere preceitos legais e é contraditório em 

seus próprios termos, razão pela qual requer seja dado provimento ao presente, no intuito 

primordial de que seja republicado o Edital, com as modificações pertinentes, devolvendo-se os 

prazos para reabertura do Processo Licitatório, vez que as alterações afetarão a formulação das 

propostas, lembrando sempre que as ilegalidades aqui apresentadas trarão máculas aos 

princípios basilares dos processos licitatórios, redundando em decretação de nulidade de todo 

o certame e dos demais atos que a ele sucederem. 

 

Sendo o que se propõe para o momento e certos do espírito de justiça que norteia essa 

unidade administrativa, principalmente na obediência aos princípios basilares da Administração 

Pública. 

 

 Termos em que, 

 Pede e Espera Deferimento. 

 

 Belém/PA, 30 de maio de 2022. 
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