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SOLICITANTE: CPL 
INTERESSADAS: LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, TEN TAVARES 
ENERGIA E CONSTRUTORA EIRELI e ALTANET SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

 

PARECER 

 

  Vieram para parecer desta Assessoria Jurídica os autos da 

Concorrência Pública tombada sob o nº 001/2022, cujo objeto é a construção do 

Hospital Materno Infantil de Altamira, em virtude da impugnação ao edital 

convocatório apresentada pelas empresas Interessadas, sob semelhante 

fundamento quanto a exigência de qualificação técnica, no sentido de que não 

encontra amparo na Lei nº 8.666/93, quando exige comprovação de capacidade 

técnico profissional especificamente quanto ao tamanho da área. 

 

  A impugnante LITHIUM CONSTRUÇÕES acrescentou na impugnação 

que a exigência de balanço contida no edital, não encontra amparo legal. 

 

  Feito este brevíssimo relato dos fatos, passasse doravante a análise 

jurídica de cada item das impugnações, conforme a seguir: 

 

1. Capacidade/aptidão técnico-profissional. 

 

  Aduzem as impugnantes nas razões da impugnação, em apertada 

síntese, que a exigência de capacidade técnico-profissional deve se ater às parcelas 

de maior relevância da obra ou do serviço, não sendo apropriada a exigência de 

quantidade mínima para parcelas do objeto da licitação, conforme limites do art. 30 

da Lei nº 8.666/93. 

 

  A Lei de Licitações, para comprovação da aptidão referida no inciso II 

do art. 30, no caso das obras e serviços, diz que deve ser feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
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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. 

 

  Em arremate, o § 2º, do mesmo dispositivo legal, estabelece que: 

 

“As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas 

no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório” 

 

  Portanto, a exigência e a demonstração de capacidade técnica por 

meio dos atestados têm o escopo de resguardar a Administração Pública de que o 

licitante possui expertise e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e 

venha a ser contratado, prestigiando-se, logicamente, a teleologia (finalidade) dos 

documentos para a consecução do interesse público. 

 

  Nesta senda, deve o edital convocatório definir de forma minudente 

quais são as parcelas de maior relevância da licitação para obras e serviços, 

justificando tecnicamente as exigências eleitas, nos precisos termos do art. 30, § 1º, 

I, e §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

  É neste sentido, há muito, a orientação jurisprudencial, senão vejamos: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS 
NOTARIAIS E REGISTRAIS – IMPUGNAÇÃO DE EDITAL – 
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE, IGUALDADE E COMPETITIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 30, II, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 –  
1. Recurso ordinário em Mandado de Segurança interposto contra v. acórdão 
que denegou segurança referente à aduzida ilegalidade de exigências 
contidas em edital de licitação pública.  
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2. Não se comete violação ao art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, quando, em 
procedimento licitatório, a Administração Pública edita ato visando a 
cercar-se de garantias o contrato de prestação de serviços de grande 
vulto e de extremo interesse para os administrados. 3. Tendo em vista o 
elevado montante dos valores objeto de futura contratação, é dever do 
administrador público realizar todas as etapas do processo seletivo do 
prestador de serviço com grande cautela, pautando-se rigorosamente 
pelos preceitos legais aplicáveis, especialmente o art. 30, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, e outros pertinentes.  
4. ‘O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, em sua 
parte final, referente a ‘exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’ revela que o 
propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o 
Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas, 
sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições 
para executar aquilo a que se propõe’ (Adilson Dallari).  
5. Recurso não provido.  
 
(STJ – RO-MS 13.607/RJ – 1ª T. – Rel. Min. José Delgado – DJU 10.06.2002 
– p. 144) 
 
 
LICITAÇÃO – ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – EXIGÊNCIA 
EDITALÍCIA – APRESENTAÇÃO – NECESSIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO 
– POSSIBILIDADE – “Agravo de instrumento. Licitação. Verossimilhança e 
fumus boni juris. Ausentes. Edital. Ausência de demonstração qualificação 
técnica. Recurso conhecido e desprovido.  
1. ‘O fulcro do trabalho de julgamento da habilitação dos licitantes consiste 
em examinar a conformidade da documentação apresentada por cada 
licitante às exigências do edital, conforme bem esclarece o art. 43, IV, [da Lei 
nº 8.666/1993], dispositivo que incompreensivelmente faltava ao direito 
anterior. Examinará a CJL [Comissão de Julgamento da Licitação], então, um 
a um, os documentos apresentados, confrontando os documentos de cada 
licitante com a lista equivalente dos exigidos. [Omitido]. Quais devem ser 
apresentados, isto é questão que o edital precisa esclarecer de modo mais 
absoluto’ (RIGOLIN, Ivan Barbosa; BOTTINO, Marco Tullio. Manual prático 
das licitações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 382/383). Precedente desta 
Primeira Câmara.  
2. A exigência editalícia de comprovação pela empresa proponente da 
experiência de engenheiro eletricista, em cada item posto no subitem ‘b’, 
do item ‘XII”, através de dois atestados, bem como a apresentação de 
atestado(s) emitido(s) em nome da pessoa jurídica de direito privado, 
acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico (CAT) emitida 
pelo conselho regional de engenharia, agronomia e arquitetura (CREA) 
(cf. art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666/1993) se mostra razoável e de acordo 
com a legislação em vigor para a seleção de licitantes idôneos, 
sobretudo, com o fito de demonstrar quem possui a melhor aptidão 
técnica para a execução da obra.  
3. A não demonstração pela empresa concorrente dos preenchimentos dos 
requisitos especificados no edital de licitação autoriza a Administração 
Pública promover sua desclassificação do certame.  
4. Recurso conhecido e desprovido.”  
(TJES – AI 0900732-40.2012.8.08.0000 – Rel. Fabio Clem de Oliveira – DJe 
05.11.2012 – p. 37) 
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  No caso em tela, as parcelas de maiores relevâncias técnica é de valor 

significativo foram definidas em anexo ao edital, e, como bem transcreveu a 

impugnante TEN TAVARES, constam também expressamente do Item 6.8.2 do 

Edital, como sendo “Execução de edificação hospitalar com área mínima de 

3.500m2, é que contenha os seguintes serviços e características:”, quando são 

enumerados serviços como Centro Cirúrgico, UTI, UCI e IT-Médico, instalações de 

gases medicinais em no mínimo 90 (noventa) pontos, dentre outras exigências 

próprias de hospitais, que não se confunde com obras de construção civil de 

natureza diversa. 

 

  Dessa forma, especificamente quanto às impugnações genéricas, sem 

indicação de um item de maior relevância desnecessário ou incompatível com o 

objeto deste certame licitatório, com a devida vênia, esta Assessoria entende que 

não procedem, porquanto a construção de hospital é de tamanha relevância para o 

ente municipal, não havendo que se falar em ilegalidade, formalismo excessivo e/ou 

restrição em virtude desse fato. 

 

  Ademais, não se pode olvidar que a obra de construção do Hospital 

Materno Infantil se dará em uma área de 8.600m2, enquanto que a exigência 

editalícia de qualificação/aptidão técnica é de apenas 3.500m2, evidenciando que 

não é desarrazoada e desproporcional, ao contrário. 

 

  Logo, embora a construção de hospital possa parecer obra de 

simplicidade para as empresas impugnantes, não o é para o ente municipal licitante, 

e, seguramente, a exigência de qualificação técnica para essa parcela da obra não é 

restritiva à participação do maior número de interessados. 

 

  Assim sendo, não assiste razão às impugnantes quando aduzem que é 

excessiva a exigência de qualificação técnica-profissional para construção do 

Hospital Materno Infantil de Altamira, porquanto é parcela relevante nominada no 

objeto da licitação. 
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  Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na exigência contida 

no subitem 6.8.2 do Edital, quando, ao contrário, encontra previsão legal § 1º e 

inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto aliado ao fato que não restringe a 

participação de interessados no certame licitatório sub ocullis, não violando o 

disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93. 

 

2. Exigência de Balanço Patrimonial, na forma da lei. 

 

  A impugnante LITHIUM se opôs às exigências editalícias relativas a 

apresentação do balanço patrimonial, na forma da lei, acusando-as de 

desnecessárias, excessivas e de ultrapassar as normas legais pertinentes, 

entretanto, em nenhum momento apontou, ainda que brevemente, qual exigência 

entende viciada ou ilegal. 

 

  Sendo assim, com todas as vênias de estilo, a impugnação mostra-se 

ininteligível neste particular, inepta, dificultando sobremaneira a reavaliação desta 

Assessoria quanto às exigências para comprovação da qualificação econômico-

financeira para licitar e contratar com o Município de Altamira. 

 

  Outrossim, pode-se asseverar que a exigência de balanço patrimonial, 

na forma da lei, encontra previsão esculpida no art. 31, I, da Lei Federal nº 8.666/93, 

enquanto o edital apenas detalhou as normas legais aplicáveis na apresentação 

dessa importantíssima peça contábil, com o único fito de facilitar a compreensão dos 

interessados em participar deste certame licitatório, com a devida e inescusável 

demonstração de qualificação econômico-financeira. 

 

  É válido rememorar, antes de finalizar, que é crime impedir ou 

perturbar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, consoante art. 93 

da Lei nº 8.666/90, que apenas a título de ilustração e advertência transcreve-se:  

 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato 
de procedimento licitatório: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
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  Nesse diapasão, qualquer excesso no exercício do direito de defesa ou 

de recurso será objeto de apuração e, restando configurada essa prática, sobretudo 

de má-fé, serão impostas as sanções legais e encaminhados aos autos ao Ministério 

Público para responsabilização criminal.  

 

3. Quanto à impugnação apresentada por Altanet Serviços de 

Telecomunicações LTDA 

 

A empresa acima indicada apresentou, no dia 30.05.2022, impugnação 

ao Edital alegando diversas pretensas irregularidades. Entretanto, é caso expresso e 

claro de não conhecimento da impugnação apresentada, posto ser claramente 

intempestiva ou por parte ilegítima. 

 

O art. 41 da Lei nº 8.666/1993 assim dispõe: 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar 
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
§ 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.  

 

Portanto, há dois prazos distintos para impugnação do edital, que 

podem ser exercidos também, por agentes diversos. O parágrafo primeiro admite 

que qualquer cidadão poderá impugnar o edital, razão pela qual, prima facie, não se 

pode estender o entendimento de que uma empresa é um cidadão. 

 

A impugnante, neste ponto, é reconhecida na cidade como uma 

provedora de internet, portanto claramente não possui qualquer interesse comercial 

no processo licitatório em testilha, o que lhe retira a qualidade de licitante ou 

interessado, sob o ponto de vista comercial, no certame. 
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Portanto, mesmo que o entendimento da Administração fosse admitir a 

impugnação da empresa na qualidade de “cidadão”, o que se admite por amor ao 

debate, a impugnação estaria intempestiva, posto que deveria ser protocolizada 5 

(cinco) dias antes da abertura da sessão. 

 

De outra ponta, não há como considerar a impugnante um Licitante 

pela sua própria atividade comercial, posto que seria inimaginável um empresa 

dedicada ao ramo de prover serviços de internet participar ou se interessar pela 

construção de uma unidade hospitalar. 

 

Portanto, não há como, sob qualquer hipótese, sequer conhecer da 

impugnação apresentada pela empresa Altanet Serviços de Telecomunicações 

LTDA. 

 

EX POSITIS. 

 

  Ante o brevemente esposado ao norte, esta assessoria assim se 

manifesta, conclusivamente: 

 

1) que as exigências de qualificação técnico-profissional não restringem ou frustram 

indevidamente o caráter competitivo do certame licitatório, tampouco violam o 

princípio da legalidade, podendo ser mantidas nos termos em que se encontram 

redigidas; 

 

2) que as exigências de qualificação econômico-financeira, mediante apresentação 

de balanço patrimonial na forma da lei, com detalhamento das leis aplicáveis, não se 

mostram excessivas ou desnecessárias, motivos pelos quais devem ser mantidas no 

edital convocatório; 

 

3) que a impugnação apresentada pela empresa Altanet Serviços de 

Telecomunicações LTDA não seja sequer conhecida; 

 

4) que se são improcedentes as impugnações; e, 
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5) que se prossiga no procedimento em seus ulteriores de direito, com a notificação 

das impugnantes e dos demais interessados que adquiriram o edital a respeito da 

decisão. 

 

  São os termos do parecer que submeto a superior apreciação. 

 

Altamira (PA), 31 de maio de 2022. 

 

 

ORLANDO BARATA MILÉO JUNIOR 
ASSESSOR JURÍDICO – OAB/PA Nº 7039 
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