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DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

 

Referência: Tomada de Preços nº 002/2021-PMSN 

Objeto: Contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de 

MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

SANTARÉM NOVO, compreendendo a execução de serviços de manutenção 

permanente, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos 

e ferramental necessários, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas 

orçamentárias, neste município. 

Processo Administrativo: 01901001/21 

Recorrente(s): JOAO PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO 95915788220 

Recorrida: Prefeitura Municipal de Santarém Novo / Presidente da CPL. 

 

 

I.  RELATÓRIO  

O Edital de Tomada de Preços nº 002/2021-PMSN foi publicado em Diário 

Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios e no Jornal Amazônia, em 15 de 

fevereiro de 2021, período a partir do qual também ficou disponível no Mural de 

Licitações do TCM/PA, pelo prazo não inferior a 15 (quinze) dias, em conformidade 

com que preceitua a legislação.  

 A referida licitação é do tipo Menor Preço por empreitada global, com 

sessão de julgamento de Habilitação e Propostas marcada para o dia de 02 de 

março de 2021, às 10 horas. 

Em 24/02/2021, a empresa JOAO PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO 

95915788220 interpôs impugnação ao edital, tempestivamente, na forma no § 2º 

do art. 41 da Lei 8.666/93.  

Recebida as razões interpostas, a Comissão de Licitação deu ciência às 

empresas que efetuaram a retirada do edital. 

 

 É o relatório. 

  

II. DO MÉRITO  

Insurge-se a empresa recorrente, a impugnação do edital alusivo à Tomada 

de Preços nº 002/2021-PMSN, que discorda das exigências dispostas nos subitens 

7.9, 7.11, alínea “a” do subitem 7.17, subitem 7.18 e 7.21 do edital, bem como do 

item 3 da planilha orçamentária, alegando em síntese, ipsis litteris, o exposto 

abaixo. 

A Impugnante constatou que o Edital padece de vício que compromete a 

legalidade do procedimento licitatório.  

No que se refere à apresentação de comprovação de vínculo com 

profissional técnico, que no caso em tela, a exigência do inciso III que trata da 

qualificação técnica do edital, conforme transcrito abaixo: 
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7.8 - No caso de o responsável técnico não constar na 

relação de responsáveis técnicos junto ao CREA/CAU, o 

acervo do profissional será aceito, desde que o licitante 

demonstre que este profissional pertence ao quadro 

permanente da empresa através de um dos seguintes 

documentos:  

7.9 - O empregado, comprovando-se o vínculo 

empregatício através de cópia da “Ficha ou Livro de 

Registro de Empregado” registrada no órgão regional 

competente do Ministério do Trabalho e Emprego, ou 

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social –CTPS; 

ou pela Certidão de Registro da Licitante no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia CREA, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo CAU, se nela constar o nome do 

profissional indicado.  

7.10 - O sócio, comprovando-se a participação societária 

através de cópia do Contrato Social;  

7.11 - Qualquer das outras modalidades que demonstrem 

o vínculo empregatício.  

Parágrafo Único - Fica estabelecido que para o 

cumprimento de que trata a alínea 7.8, não serão aceitos 

mero Contrato Particular de Prestação de Serviços, feitos 

com profissionais, uma vez que, tal situação não configura 

o mesmo como sendo do “quadro permanente” da 

empresa. 

 

Denota-se que o edital da licitação em comento elenca várias opções para 

comprovação de vinculo do profissional técnico com a empresa, cabendo a 

licitantes escolher a opção que melhor convém para comprovar que possui corpo 

técnico. 

Ainda nesta esteira, é comum que os órgãos ou entidades da Administração 

Pública elaborem seus editais exigindo a qualificação do Profissional Técnico 

responsável da empresa (engenheiro ou arquiteto), pois eles detêm o 

conhecimento, devendo a empresa apresentar comprovação de vínculo com o 

profissional, seja por meio de contrato de prestação de serviço, bem como pela 

comprovação de que aquele profissional pertence ao quadro societário da 

mesma.  

A título de demonstração sobre o tema, efetuamos uma pesquisa no site TJPA 

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará), referente a um edital para a construção 

de um novo Fórum da Comarca de Alenquer, o Tribunal promoveu um processo 

licitatório nº 003/TJPA/2017 na modalidade Concorrência Pública, Processo PAPRO-

2017/02672. Extrairmos do edital os subitens 9.2.8 e 9.2.9 (Qualificação Técnica) 

conforme transcrito abaixo.  
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9.2.8. A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-

PROFISSIONAL de que possui em seu quadro, na data prevista 

para a entrega da proposta, no mínimo 01 (um) profissional de 

nível superior com formação em engenharia civil ou arquitetura 

e 01 (um) profissional de nível superior com formação em 

engenharia elétrica, devendo os mesmos serem detentores de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente 

registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(s) 

de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que 

comprovem que os profissionais tenham executado obra em 

prédio público ou comercial, conforme abaixo:  

 

A- Construção de prédio público ou comercial  

 

B- Execução de subestação de energia elétrica  

 

9.2.9. Na data da licitação, A LICITANTE deverá apresentar a 

comprovação do vínculo empregatício dos profissionais 

responsáveis técnicos com a licitante, detentores dos acervos 

técnicos apresentados para comprovação do item acima, 

deverá ser feita mediante apresentação da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social - CTPS ou Ficha de Registro de 

Empregado. No caso de profissional contratado sem vínculo 

empregatício, deverá ser juntada a documentação 

comprobatória pertinente. Em todas as hipóteses, deverá ser 

comprovada a responsabilidade técnica do profissional por 

meio de certidão do CREA ou CAU. 

 

Conforme vislumbra-se nas transcrições acima, é comum que as 

Administrações exijam em seus editais comprovação de que possui corpo técnico 

para atender ao objeto licitado.  

Nesta seara, deve ser acentuado que o Estatuto das Licitações, em especial 

o inciso I do art. 30, do qual prevê as seguintes exigências: 
 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á 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 relevância 

e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as 

exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos; (grifamos). 
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Ora! É cristalino a obrigatoriedade de a licitante possuir em seu quadro 

permanente, profissional devidamente capacitado, tal exigência, visa garantir a 

execução da obra sob a supervisão de um técnico qualificado, garantido desta 

forma, segurança e qualidade dos serviços. Deste modo, constata-se que não 

houve erro por parte da Comissão Permanente de Licitação em assegurar no edital 

esta exigência, pois tal ação, está devidamente amparada pelo estatuto das 

licitações. 

Ademais, o próprio edital faculta que esta comprovação poderá ser 

demonstrada por meio de vínculo trabalhista ou obrigacional, entre a empresa e 

seu contratado, conforme demonstrado nos subitens 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11. 

Salienta-se que a Comissão Permanente de Licitação se ateve em facultar 

as licitantes a escolha da comprovação de vinculo, podendo ser demonstrada 

nos moldes da CLT, mediante a apresentação de Carteira de Trabalho 

devidamente assinada, ou através de outros meios que comprovem vínculo. 

No que tange a exigência do subitem 7.17, alínea “a” que trata da relação 

nominal da equipe mínima de trabalho, a ser composta por engenheiro civil e/ou 

arquiteto, bem como a exigência do subitem 7.18 que trata visita técnica. A 

licitante alega em síntese que tal exigência não condiz com a natureza do objeto, 

pois trata-se de licitação para contratação serviços de manutenção da 

iluminação pública, o que remete a possibilidade de a equipe mínima também 

ser composta por engenheiro eletricista, assim como a visita técnica ser realizada 

por engenheiro eletricista. 

Analisando as razões da impugnante, com o objetivo de ver retificado o 

edital de licitação da Tomada de Preços nº 002/2021-PMSN, que dificulta a 

habilitação da mesma, passamos ao julgamento.  

O Edital no seu item 7.17, em especial alínea “a”, que trata sobre a 

“composição da equipe mínima de trabalho”, assim dispõe abaixo, in verbis: 

 
“7.17 - Relação nominal da equipe mínima de trabalho do 

Licitante, com compromisso de participação do pessoal 

técnico qualificado conforme atribuições profissionais 

discriminadas abaixo, no qual os profissionais indicados pelo 

Licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-

profissional, declarem que participarão a serviço do Licitante, 

das obras objeto desta licitação, conforme Relação de Equipe 

Técnica, admitindo-se no decorrer da obra a substituição destes 

profissionais por outros de experiência equivalente ou superior, 

com apresentação da Certidão de Acervo Técnico-CAT do 

novo profissional, atendidas as exigências anteriores quanto a 

capacitação técnico-profissional desde que aprovada pela 

Contratante:  

a) Engenheiro Civil e/ou Arquiteto”. 

7.18 - A Visita Técnica acima mencionada será do dia 

22/02/2021 ao dia 26/02/2021 das 08:00 às 12:00 no local da 
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Obra e/ou serviço, previamente agendada, com a 

obrigatoriedade da presença do Engenheiro Civil, e/ou 

Arquiteto com suas credenciais registrado no CREA/CAU. 

(Grifamos). 

 Observando os argumentos da impugnante, não restam dúvidas de que a 

exigência da apresentação de equipe técnica composta de Engenheiro Civil e 

Arquiteto somente, restringe a participação de licitantes, tendo em vista que o 

objeto em comento trata de manutenção do parque de iluminação pública, 

subentendendo-se que o objeto também pode ser acompanhado por 

engenheiro eletricista. Deste modo, as manutenções destas exigências 

prejudicam a participação de licitantes, cujo os corpos técnicos são compostos 

somente por engenheiros eletricistas.  

 Isto posto, verifica-se notadamente que o edital mantendo-se as exigências, 

restringe o caráter competitivo. Neste sentido, vale ressaltar a observação e 

questionamento da empresa JOAO PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO 

95915788220, no que tange o item 7.17 e 7.18, são válidos e precisam ser 

retificados pelo departamento de licitação para que haja uma isonomia entres 

os pretensos licitantes. Portanto, não é demais lembrar que a vinculação dos 

participantes aos exatos termos estipulados no Edital de Licitação é princípio 

fundamental do procedimento licitatório. 

Em relação ao subitem 7.21 do edital, pleiteia a impugnante, em suas razões, 

a supressão da Certidão Indicativa e Negativa de Protesto, uma vez que o edital 

estaria limitando a participação de empresas interessadas na presente licitação, 

com exigências desnecessárias. 

Do corpo do edital, colhemos: 

 
“7.21. Certidão indicativa dos cartórios de protesto e letras da 

sede/jurisdição da licitante, com data dos últimos 30 (trinta) dias 

ou com prazo de validade expresso na mesma, juntamente 

com a(s) certidão(ões) negativa(s) de protesto da 

sede/jurisdição da licitante;”   

  

A Constituição Federal, ao versar sobre a Administração Pública, direta ou 

indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

determinou a obrigatoriedade de sujeição à licitação pública nos casos previstos 

no art.37, inciso XXI. 

Por sua vez, esta determinação está implicitamente ligada a dois princípios, 

dentre outros, o da moralidade e o da igualdade. 

O Princípio da Moralidade estabelece que os administradores públicos 

laborem de forma honesta e proba, coerente com o interesse público, vedando 

qualquer possibilidade de o administrador utilizar-se do cargo que ocupa para 

beneficiar uma ou outra pessoa, de acordo com sua conveniência pessoal. 

O Princípio da Igualdade, aplicado às licitações públicas, preceitua a 

qualquer pessoa que pretenda contratar com o Poder Público, igualdade de 
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condições, dentro dos critérios definidos pela Administração, dando ensejo a que 

esta escolha a proposta mais vantajosa. 

O ilustre Hely Lopes Meirelles (Licitação e Contrato Administrativo, 13ª 

Edição, Ed. Malheiros, pg.25) assevera que: 

 
“Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 

para o contrato de seu interesse. Visa a propiciar iguais 

oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, 

dentro dos padrões previamente estabelecidos pela 

Administração, e atua como fator de eficiência e moralidade 

nos negócios administrativos” 

 

Portanto, licitação sendo um procedimento administrativo, se sujeita a uma 

série de atos, que finda com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor 

do certame. 

O edital, que é a lei da licitação, traça as diretrizes a serem obedecidas 

pelos interessados na seleção, não se podendo olvidar que nos pontos omissos, 

haverá regência supletiva da Lei de Licitações e Contratos, Lei nº. 8.666/93. 

A habilitação, que é uma fase do procedimento licitatório, objetiva agrupar 

elementos para avaliar a idoneidade do licitante e a possibilidade concreta de 

cumprimento das obrigações a serem compactuadas com a Administração. 

Nessa fase a Administração formula exigências de habilitação preliminar 

que, conforme o objeto por licitar e o grau de complexidade ou especialização 

de sua execução, serão reputados indicadores seguros de que o licitante reúne 

condições para bem e fielmente realizar tal objeto, nos termos do contrato, caso 

lhe seja adjudicado. 

Portanto, deve o licitante preencher os requisitos de habilitação previstos 

no Edital, caso contrário, restará obstada a apreciação das propostas pela 

Comissão de Licitação. 

A Lei 8666/93, mais precisamente em seu artigo 27, diz que: 

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

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

I - Habilitação jurídica; 

II - Qualificação técnica; 

III - Qualificação econômico financeira; 

IV - Regularidade fiscal”. 

 

Pelo artigo 37, XXI da Carta Magna, apenas deve ser exigido documentos 

referentes à “qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações”. 

No entanto, isto não veda que se possa exigir documentos concernente à 

capacidade econômica e financeira do licitante, uma vez que, a Administração 

Pública não pode celebrar contratos com pessoas físicas ou jurídicas que não 
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comprovem ser titulares de direitos e obrigações na ordem civil, por segurança 

do próprio ente Contratante. 

Nesse sentido decidiu o TJ/RS: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. EDITAL. EXIGENCIA DE 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 

Não é ilegal a exigência de certidão negativa de protesto em 

edital de licitação, diante do que dispõe o artigo 31, I e § 4º. 

Trata-se de instrumento objetivo e adequado para a verificação 

da capacidade econômico financeira dos licitantes. AGRAVO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70062502687, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

12/11/2014). 

(TJ-RS - AI: 70062502687 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data 

de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014)”. 

 

Sendo assim, a exigência de certidão negativa de protestos visa evitar a 

participação de empresas com problemas de caixa no certame, de forma a 

evitar que serviços iniciados não viessem a ser concluídos, haja vista que o ingresso 

de outra empresa para concluir o contrato acarreta atrasos pela necessidade de 

rigoroso levantamento do executado e nem sempre a empresa seguinte aceita 

dar continuidade dos serviços. 

Portanto, tal exigência merece atenção especial, visto que, o município 

procurou ao máximo proteger o ente público e garantir que somente empresas 

idôneas pudessem concorrer a licitação. 

Ressalte-se ainda, que o mesmo dispositivo supracitado prescreve que deve 

o procedimento licitatório assegurar a igualdade de condições a todos os 

concorrentes, ressalvados os casos previstos em lei. 

Assim, entende esta comissão que é facultada a Administração nos editais 

de convocações à exigência quanto à regularidade junto aos cartórios de 

protestos títulos e documentos, cuja exigência tem o condão de salvaguardar 

Poder Público de futuros prejuízos se acaso o licitante com títulos protestados 

venha a posteriori ser demando em uma falência ou concordata. 

Acresce-se, ainda que não seja justo um licitante com títulos protestados 

concorrer de igual modo com licitante sem essa mácula, assim sendo, estar-se-ia 

ferindo um dos princípios que rege a própria lei de licitação, qual seja o “princípio 

da igualdade”. 

O Tribunal de Contas da União, através do Enunciado de Decisão nº 351, 

assim se posicionou: 
"A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter 

competitivo da licitação não constitui óbice a que a 

Administração estabeleça os requisitos mínimos para 

participação no certame considerados necessários à garantia 

da execução do contrato, à segurança e perfeição da obra ou 

https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
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do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento 

de qualquer outro interesse público (fundamentação legal, art. 

3º, § 1º, inciso I, Lei 8.666/1993)." (Destaca-se). 

 

É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer 

exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim garantir 

ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior número possível 

de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para 

garantir o cumprimento das obrigações. 

Destarte, inexiste violação ao princípio da igualdade entre as partes se os 

requisitos do edital, quanto à capacidade financeira, são compatíveis com o 

objeto da concorrência. 

In casu, a exigência, prevista no edital, de apresentação de certidão 

negativa de protesto não é abusiva ou ilegal, pois é uma forma de demonstrar 

sua capacidade econômica/financeira segundo os critérios discricionariamente 

estabelecidos pela Administração para a execução a contento dos serviços. 

Sendo assim, entendemos perfeitamente prudente a exigência de 

regularidade junto aos cartórios de títulos, como requisito de habilitação, isso 

porque, tal comprovação, somada aos demais requisitos exigidos na fase de 

habilitação, ajudará a Administração para traçar um perfil do licitante, que lhe 

permita concluir pela sua idoneidade e aptidão para cumprir um futuro contrato 

administrativo. 

 

No que concerne o subitem 3.1 da planilha orçamentária que trata da 

exigência de dispor 01 (um) veículo tipo FIORINO – PICKUP para dá suporte aos 

serviços de manutenção, constatou-se de fato equívoco na confecção da 

planilha, tendo em vista que o cronograma físico-financeiro prevê um 

atendimento que perdurará pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

Deste modo, faz-se necessário o encaminhamento do orçamento para que seja 

realizada a devida retificação. 

Nesta ótica reconhecemos que a planilha orçamentária em especial ao 

subitem 3.1 apresenta quantitativo incompatível. Portanto, constata-se a 

necessidade de retificação desses pontos. 

Em relação ao tipo do veículo, verifica-se que a planilha possibilita a 

apresentação de veículo tipo Fiorino e/ou veículo tipo pick-up ficando a critério 

da licitante apresentar em sua proposto o veículo que lhe melhor convém.  

Acreditamos que o licitante deva ter interpretado erroneamente tal exigência, 

logo não há necessidade de alteração.  

   

III. CONCLUSÃO  

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que este Departamento de Licitação 

adota a Minuta do Edital aprovado, atendendo determinação hierárquica, 

restando estreita margem para alterações dos Instrumentos Convocatórios pelo 

Presidente da Comissão responsável pela sua elaboração. Ressalta-se, ainda, que 
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a Minuta do Edital utilizada foi previamente analisada pela Assessoria Jurídica da 

Prefeitura Municipal, com respaldo daquela, a quanto aos requisitos de 

legalidade das cláusulas ali dispostas. 

 

Além do que, alguns dos Itens contestados pela licitante estão respaldados 

legalmente, e que também atende ao entendimento do Tribunal de Contas da 

União sobre o assunto, o que demonstra solidamente a legalidade da maioria dos 

Itens impugnados. 

Entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla 

concorrência, entretanto, tal princípio não pode ser tomado isoladamente, antes, 

deve ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros importantes 

princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas 

contratações.  

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade ou alegação da existência 

de cláusula “comprometedora ou restritiva do caráter competitivo”, mas apenas 

o primado pela melhor proposta, e consequente contratação que garanta o 

atendimento do Interesse Público.    

 

IV. DECISÃO FINAL  

  Pelo exposto, em respeito à igualdade de condições e em estrita 

observância aos demais princípios da licitação, CONHEÇO da impugnação 

apresentada pela empresa JOAO PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO 

95915788220, tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, DAR 

PROVIMENTO, no que se refere a: 

 
A) Alterar os itens 7.17, alínea “a” e 7.18 do Edital pois maculam os 

princípios da legislação licitatória, Constituição Federal 
conforme explicitados nesta impugnação. 
 

B) Alterar o item 3.1 da Planilha Orçamentária do Projeto Básico do 
Edital, somente no que tange a quantidade da demanda de 1 
para 12, tendo em vista que serão 12 meses de aluguel do 
veículo para execução do contrato. 

Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à Autoridade 

Administrativa Superior para apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do 

duplo grau de jurisdição e conforme preceitua o art. 109, § 4º da Lei 8.666/1993. 

 

Santarém Novo, 24 de fevereiro de 2021. 

 
 

 

Thaylo Pires do Nascimento 

Presidente da CPL 
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