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MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ECOPORANGA --
ESPÍRITO SANTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 00007/2021/PME/ES 

VIAÇÃO NORTE LTDA,  empresa privada, devidamente inscrita e 
registrada no C.N.P.J. sob o n. 10.393.291/0001-89, com sede na 
Rua Jacinto Antônio, 372 - Bairro Benedita Monteiro - Município de 
Ecoporanga - Estado do Espirito Santo - CEP n. 29.850-000, através 
de seu representante legal, o Sr. PEDRO NETO RODRIGUES 
SALOMÃO,  brasileiro, casado, empresário, portador do C.P.F./MF 
inscrito e registrado sob o n. 030.972.547-06 e da Cédula de 
Identidade sob o n. 1.337.107 - SSP/ES, residente e domiciliado na 
Rua Jacinto Antônio Dias, 372 - Bairro Benedita Monteiro - Município 
de Ecoporanga - Estado do Espirito Santo - CEP n. 29.850-000, 
doravante denominada IMPUGNANTE, vem respeitosamente 
presença de Vossa Senhoria, com fundamento na Lei Federal n. 
8.666/93, apresentar a presente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Pelos motivos a  lc°  e d&diYeito a seguir aduzidos: 
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I 	TEM PESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O Pregão Eletrônico n. 007/2021/PME/ES está agendado para abertura da 
sessão pública em 28 de abril de 2021. A legislação dispõe que a 
Impugnação ao Edital deve ser de até, 03 (três) dias úteis antes da 
abertura do Pregão Eletrônico, nos termos do  art.  24, do Decreto Federal n. 
10.024 (Regulamenta o Pregão Eletrônico), que dispõe,  in  verbis:  

"Art.  24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do 
pregão eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
§ 10. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao 
pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e 
dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 
§ 2°. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do 
processo de licitação. 
§ 3°. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e 
publicada nova data para realização do certame." 

Destarte, nesse diapasão, fica evidenciada a tempestividade da presente 
Impugnação ao Edital, nos termos da legislação aplicável ao Pregão 
Eletrônico. 

II OBJETO DA IMPUGNAÇÃO 

Constitui objeto da presente Impugnação ao Edital, a disposição solicitada 
no item 9.3.5.1, do Edital de Pregão Eletrônico n. 0007/2021/PME/ES,  in  
verbis: 

"9.3.5.1. Para fins de qualificação técnica, deverá ser apresentado 
no mínimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante 
para prestar serviço pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação conforme o § 
40, do  art.  30, da Lei n. 8.666/93." (Grifos Nossos) 

Exposto o objeto desta Impugnação, cumpre à Impugnante adentrar as 
suas respectivas razões.  

III - RAZES DA  IMPUGNAÇÃO 

Que há algo de estranho está evidenciado, haja vista que houve alteração 
tão somente no referido tópico, quanto ao Edital de Pregão Eletrônico n. 
0007/2021/PME/ES, ao qual, o tópico em questão, anterior, assim 
dispunha,  in verbi_:,,v401P,.. 
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"9.3.5.2. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 	 ... Routica 
a) Comprovacão de Possuir em seu guadro permanente, na 	 , 

condição de empregado ou prestador de serviço, um 
profissional Administrador na função de Responsável Técnico, 
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica na execução 
de serviços de características semelhantes ao objeto licitado, 
devidamente registrado ou visado no CRA-ES." (Grifos Nossos) 

Fica evidenciada, que anteriormente era necessário a apresentação de 
Atestado de Capacidade Técnica do profissional habilitado. Agora, requer-se 
Atestado de Capacidade Técnica da empresa (licitante), o que contraria a 
legislação aplicável em comento. 

Inicialmente, cumpre salientar que a licitação visa, por meio de processo 
público que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
selecionar a proposta mais vantajosa à Administração. 

Esta pode ser considerada a síntese da finalidade da licitação, produto da 
interpretação combinada do inciso XXI do  art.  37 da CRFB/88 com o  art.  30  
da Lei Federal n. 8.666/93,  in  verbis:  

"Art.  37. (...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de gualificacão técnica e econômica indispensáveis  
garantia do cumprimento das obrigacões.  

Art.  3°. A licitação destina-se a garantir a observância do principio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos." (Grifos 
Nossos) 

Assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes e selecionar a 
proposta mais vantajosa à Administração, são ações que a um só tempo 
satisfazem tanto o interesse dos licitantes quanto o interesse público, 
consistente na capacidade de contratar e empregar bem o dinheiro público. 

Um dos princípios que regem o processo de Licitação é o principio da 
vinculação ao instrumento convocatório, entretanto não menos verdade é 
que ele não é o único, nem o mais importante principio do sistema 
licitatório, tampouco goza de supremacia ou qualquer hierarquia em relação 
aos demais princípios informadores. 

Bem assim, as situações concretas, a serem sanadas durante um processo 
de licitação, devem ser definidas em harmonia com todos esses princípios e 
não somente com base num ou noutro. 
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A interpretação dos fatos e a solução das controvérsias devem sempre se 
realizadas com especial atenção aos fins visados pela ordem jurídica ou pela 
própria norma de regência do instituto jurídico pertinente. 

 

Para que o exame se faça adequadamente, deve se ter em mira a efetiva 
finalidade do instituto - e nesse caso o instituto referido é o da licitação - 
para que se avalie o fim pretendido e se busque a interpretação que mais se 
mostre consentânea ao objetivo perseguido, ainda que isso requeira a 
mitigação deste ou daquele principio por parte do intérprete. 

Pondo os olhos no sistema jurídico licitatório tem-se nítida a finalidade 
precipua da licitação, consistente na possibilidade de selecionar a proposta 
mais vantajosa à Administração Pública. 

A seleção dessa proposta mais vantajosa pressupõe, entretanto, uma série 
de outras ações. 

Nesse sentido, tem-se que medidas que impliquem ampliação da disputa, 
afastamentos de formalismos exagerados, condutas razoáveis e 
proporcionais, são medidas que favorecem a Administração e, 
consequentemente, favorecem ao próprio interesse público, porquanto se 
subsumem às normas jurídicas e com os princípios que lhes dão suporte. 

V8-se, com isso, que se de um lado uma decisão pode ser orientada pelo 
principio da vinculação obrigatória ao instrumento convocatório, outra 
decisão pode - e deve - ser orientada pelos princípios da competitividade, 
da economicidade, da proporcionalidade, do interesse público. 

Com efeito, enquanto a preferência da aplicação do principio da vinculação 
obrigatória ao instrumento convocatório leva a uma decisão que restringe a 
disputa e reduz a possibilidade de a Administração conseguir selecionar a 
proposta mais vantajosa, a aplicação dos princípios da competitividade, da 
economicidade, da proporcionalidade, do interesse público, conduzem a 
uma solução que amplia a disputa, aumenta o número e a qualidade das 
propostas e, consequentemente, favorece a realização da finalidade da 
licitação consistente na seleção da proposta mais vantajosa e na celebração 
do contrato que melhor atende ao interesse público. 

Não se trata, portanto, de negar validade ao principio da vinculação 
obrigatória ao instrumento convocatório, porquanto se o reconhece como 
principio da mais alta relevância, mas sim de empregar-lhe a interpretação 
mais consentânea diante da finalidade da licitação. 

Conquanto as regras procedimentais devam ser seguidas, até para 
assegurar a isonomia entre os licitantes, não menos verdade é que o 
procedimento e o processo não podem se transformar no próprio fim da 
licitação, mas sim apenas em meio para sua realização, mantendo-se como 
instrumento tão somente. 

Hely Lopes Meirelles define habilitação ou qualificação como sendo "o ato 
pelo qual o órgão competente, examinada a documentação, 
manifesta-se sobre os requisitos pessoais dos licitantes, 
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habilitando-os ou inabilitando-os" (Licitação e Contrato Administrativ 
7.  Ed.,  Revista dos Tribunais, p. 106). 
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No caso em apreço, basta compulsar os ensinamentos e a própria 
legislação, para demonstrar a ilegalidade no ato ao qual se está 
impugnando, diante do descumprimento das normas da Lei Federal n. 
8.666/93, de forme evidente e irrefutável. 

Maria Adelaide de Campos França, em sua obra "Comentários à Lei de 
Licitações e Contrato", p. 113, assim dispõe,  in  verbis: 

"Qualificação técnica, por sua vez, é definida pelo citado mestre 
como conjunto de requisitos profissionais que o licitante apresenta 
para executar o objeto da licitação." 

No entanto, cabe-nos informar que o teor dos artigos 27 a 29 tratam dos 
requisitos essenciais para dar inicio à um processo licitatório; no entanto, o 
artigo 30 dispõe sobre qual a documentação é pertinente para a 
comprovação da habilitação técnica, a seguir,  in  verbis:  

"Art.  30. A documentação relativa A qualificação técnica limitar-se-
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. 
§ 10. A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 
deste artigo, no caso das licitacões pertinentes a obras e servicos.  
será feita par atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
I - capacitacao técnico-profissional: comprovação do licitante de 
Possuir em seu auadro 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 par execucão de obra ou servico de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente As 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos." (Grifos Nossos) 

Logo, com a análise do referido artigo 30 é clara a possibilidade do Órgão 
exigir o atestado de capacidade técnica, no entanto, a própria lei de 
licitação veda qualquer exigência de declaração ou atestado que extrapole 
as determinações em  le  
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É evidente que no presente caso, a competitividade e consequente 
participação entre as empresas será prejudicada em razão desta limitação 
quanto ao atestado e, a negativa de acolhimento da presente Impugnação, 
ensejará as medidas legais cabíveis, com Denúncia junto ao MPES - 
Ministério Público do Espirito Santo, Representação junto ao TCE-ES - 
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, bem como, a busca pela 
tutela jurisdicional. 

Assim, tendo a lei estabelecido as exigências e condições a serem 
cumpridas pelos licitantes, não pode o Edital pretender a instituição de 
obrigação não prescrita pelo legislador, sob pena de manifesta afronta ao 
principio da legalidade e, consequente, contaminação do procedimento 
licitatório respectivo. 

Ora, evidenciado pela própria legislação, em seu  art.  30, § 10, inciso I, que 
no caso de obras e serviços (e o caso em tela configura-se serviços), o 
Atestado de Capacidade Técnica é do profissional e não da empresa 
(licitante), como tentou fazer crer o Pregoeiro em seu Edital alterado. 

Ainda que a Prefeitura de Ecoporanga, suscitasse a existência de qualquer 
norma interna para justificar a legalidade da apresentação do comprovante 
requerido, o argumento não merece guarida, pois deve ser de conhecimento 
do próprio órgão, que uma norma interna, não pode prevalecer sobre uma 
legislação federal, como é o caso das leis 8.666/1993 e 10.520/2002. 

A respeito, o ilustre José Augusto Delgado manifestou-se,  in  verbis: 

"Deve observar, apenas, que no âmbito da legislação concorrente 
(ou vertical) há uma hierarquia de normas: a lei federal tem 
prevalência sobre a estadual e municipal, e a estadual sobre a 
municipal." (DELGADO, José Augusto. Direito Ambiental e 
Competência Municipal  in  Revista Forense) 

Para dirimir quaisquer dúvidas, podemos esclarecer o tópico em referência, 
através de jurisprudência do próprio ICE-ES - TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que são afinadas, remansosas, 
pacificas e reiteradas no mesmo diapasão, senão vejamos,  in  verbis: 

"ACÓRDÃO TC-062/ 2014 - PLENÁRIO 
PROCESSO - TC-2675/2013 
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 
DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - 
IRREGULARIDADES APONTADAS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
N° 044/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - 
1) EXTINGUIR 0 PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 
ANULAÇÃO DO EDITAL - 2) DETERMINAÇÕES -3) ARQUIVAR. 
[—] 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2675/2013, 
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Espirito Santo, em sessão Plenária realizada no dia dezoito de 
fevereiro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do 
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: 
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito em razão da 
anulaçãocici 
	

n orrência n° 04 /2012; 
for'rE 
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2. Determinar ao atual gestor que: 
2.1. Realize o parcelamento do objeto quando os serviços 	Robrica  
contemplados forem de naturezas distintas; 
2.2. Possibilite a participação de empresas em consórcio quando 
os serviços contemplados forem de naturezas distintas; 
2.3. Abstenha-se de exigir visita técnica obrigatória como condição 
para habilitação; 
2.4. Abstenha-se de exigir atestado de capacidade técnico- 
operacional como requisito para habilitacão; 
2.5. Abstenha-se de restringir inadequadamente o prazo entre a 
visita técnica e a abertura das propostas; 
3. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos." (Grifos Nossos) 

"ACÓRDÃO TC-142/2013 
PROCESSO -TC-2135/2013 
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - CERTAME LICITATóRIO - 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - INABILITAÇÃO DO REPRESENTANTE - 
DETERMINAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL REMOVENDO 
EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS RESTRITIVAS AO COMPETITÓRIO. 
[...1 
Na Instrução Técnica de Engenharia, a  area  técnica afirma que as  
exiqências habilitatórias não podem ultrapassar os limites da  
razoabilidade, além de não ser permitido o estabelecimento de  
cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo.  
Devem restringir-se apenas ao necessário para o cumprimento do  
objeto licitado. 
VOTO 
Em consonância com o entendimento da  Area  Técnica na Instrução 
de Engenharia Conclusiva - IEC no 6/2013 e com a manifestação 
do Ministério Público de fls. 212, julgo PROCEDENTE a presente 
REPRESENTAÇÃO e DETERMINO: 
a) Que a autoridade competente republique o edital em análise  
removendo a exigência de atestados de capacidade técnico-
operacional; 
b) Caso não sejam efetuadas as mudanças apontadas, devido As 
impropriedades apontadas na Instrução de Engenharia Conclusiva 
no 6/2013, que seja declarada a nulidade do procedimento 
licitatório; 
c) Que em futuros certames análogos, ou seja, na contratacão  
para obras de baixa complexidade, os responsáveis abstenham-se 
de exigir atestados de capacidade técnico-operacional  corm)  
requisitos de habilitação técnica. Cientifique-se, ainda, a parte 
representante do teor da decisão. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2135/2013, 
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Espirito Santo, em sessão realizada no dia vinte e três de abril de 
dois mil e treze, A unanimidade, nos termos do voto do Relator, 
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: 
1. Julgar procedente a presente Representação em face da 
Prefeitura Municipal de Colatina, referente ao Edital de 
Concorrência Pública no 001/2013, sob a responsabilidade dos 
Srs. Leonardo Deptulski, Prefeito Municipal, e  Victor  Araújo  
Venturi,  Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Colatina; 
2. Determinar à Prefeitura Municipal de Colatina: 
2.1 Que a autoridade competente republique o edital em análise 
removendo a exigência de atestados de capacidade técnico-
operacional; 
2.2 Caso não sejam efetuadas as mudanças apontadas, devido As 
impropriedades apontadas na Instrução de Engenharia Conclusiva 
no 6/2013, • 	-clarada a nulidade do procedimento 
licitatório; 	wiz/  

400 0741  "7)1 
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2.3 Que em futuros certames análogos, ou seja, na contratação 
para obras de baixa complexidade, os responsáveis abstenham-se 
de exigir atestados de capacidade técnico-operacional como 
requisitos de habilitação técnica. (Grifos Nossos) 

Dessa forma, a exigência de apresentação de atestado de capacidade 
técnica, no tocante ao ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL 
(ATESTADO DA EMPRESA LICITANTE), nos termos do edital, constitui-se em 
excesso de formalismo que não deve ser prestigiado, tendo em vista que a 
própria legislação que regula o procedimento licitatório não o exige. 
Conforme acima alhures demonstrado, é legal a requisição de ATESTADO 
DE CAPACIDADE PROFISSIONAL, que constitui tão somente o Atestado do 
Profissional. 

A Administração deve sempre preservar seus interesses quando exigir, no 
Edital, a apresentação de documentação. Deve sempre lembrar que a 
finalidade do processo licitatório, dentre outras, é dirigida ã seleção da 
proposta mais vantajosa à Administração e ao interesse coletivo. 

Não podemos deixar de considerar, ainda, o Principio da Legalidade 
protegido pelo inciso II do artigo 50  da Constituição Federal que "ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei". 

0 Principio da Legalidade possui atividade totalmente vinculada, ou seja, a 
autoridade administrativa não tem liberdade para praticar atos ou impor 
condições a apresentação de documentos que não estão estabelecidos na 
Lei de Licitações. 

Desse modo, a Impugnante requer que a redação do Edital seja 
harmonizada com essa realidade da legislação, de modo que não venha 
contrariá-la, nos termos em que o Edital se encontrava anteriormente, 
conforme o Edital de Pregão Eletrônico n. 0007/2021/PME/ES, datado de 
25/02/2021, ou seja, só permanecer como Qualificação Técnica, a 
requisição de Atestado de Capacidade Profissional, nos termos legais. 

IV - DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer de Vossa Senhoria: 

a) Que a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL seja 
inteiramente ACOLHIDO, a fim de excluir a exigência 
constante no item 9.3.5.1., constando tão somente a 
apresentação de Atestação de Capacidade Profissional, 
em conformidade com a legislação vigente, excluindo a 
exigência de Atestado de Capacidade Operacional, 
retornando, dessa feita, ao Edital conforme se encontrava 
em 25 de fevereiro de 2021, que não possuía nenhuma 
ilegali 	e  sr  impugnada, nos termos legais. 
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Fis n  	°   

Processo 	 

Rubrica 

Nestes Termos, 
Pede e Espera Deferimento. 

Ecoporanga (ES), 20 de Abril de 2021. 

VIAÇA0 NORTE LTDA 
PEDRO NETO RODRIGUES SALOMÃO 

Representante Legal 
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PREFEITURA DE ECOPORANGA FOLHA N° 

Encaminha-se ao Setor de Licitação para providências legais. 

Ecoporanga, 22 de Abril 2021 

PREFEITO MUNICIPAL 



Prefeitura de Ecoporanga 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ANALISE DA IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO: 2735/2021 
REFERENCIA: Pregão Eletrônico no 00007/2021 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação De Serviços de Limpeza e 

Conservação. 

RECORRENTE: VIAÇÃO NORTE LTDA 

Trata-se a presente resposta da IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela 
empresa VIAÇÃO NORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
no 10.393.291/0001-89, a empresa aduz, em síntese, em suas razões de 
impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico no 00007/2021 que sua peça 
impugnatória é tempestiva e, no mérito, alega que o item 9.3.5.1. do Edital ferem os 
princípios da licitação. 0 inteiro teor da peça impugnatória ora referenciada  
encontra-se anexa aos autos processuais, razão pela qual, por eficiência  
administrativa, não a reproduziremos na presente decisão.  

Para tanto, requer o licitante o recebimento da impugnação apresentada, bem como, 
o seu respectivo julgamento como procedente para alterar as previsões do Edital na 
forma questionada. 

É o relatório. 

1. DA TEM PESTIVIDADE DO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre observar que nos moldes do Titulo 21 do Edital, o prazo 
para a apresentação de impugnação  é de até 03 (três) dias  úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública  (VIDE ITEM 21.1 DO EDITAL1,  conforme  

art.  24, do Decreto no 10.024/2019. 

Portanto, a presente impugnação é tempestiva, conforme, analogicamente, 
explicita o  art.  24 do Decreto no 10.024/219.  

"Art.  24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 
meio eletrônico na forma prevista no Edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública." 
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Pois bem. 

Conforme já exposto, a questão de mérito posta em debate pelo impugnante, se 
refere a CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL estabelecida no item 9.3.5.1 do 
Pregão Eletrônico em apreço. 

2. DOS ITENS IMPUGNADOS 

A impugnante insurge contra o item 9.3.5.1. alegando, que anteriormente era 
necessário a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica do profissional 
habilitado e que agora, requer-se o Atestado de Capacidade Técnica da empresa 
(licitante), o que contraia a legislação aplicável em comento. 

A questão que está sendo enfocada gira em torno da licitude da exigência editalicia 
da comprovação da capacidade técnica especifica da empresa, que é feita por meio 
de atestados de sua experiência anterior, medida pelo histórico de suas atuações em 
outros contratos, e pela existência de aparelhamento e pessoal adequados para a 
execução do objeto da licitação. 

Bom, primeiro temos que considerar que a licitação visa selecionar os mais bem 
preparados para atenderem as diversas necessidades da sociedade, manifestados 
pelos diversos órgãos que compõe a estrutura da Administração Pública. Logo, há 
que existir requisitos mínimos, indispensáveis e razoáveis dos interessados de modo 
a que não haja, ou pelo menos, que seja minimizado, os riscos de uma má 
contratação, o que o poderia acarretar em sérios danos às pessoas e ao patrimônio 
público, conforme o caso. 

0  art.  30 da Lei 8.666/93, ao elencar as exigências habilitatórias afetas à capacitação 
técnica dos licitantes, estabelece a possibilidade de ser comprovada a capacidade 
técnica operacional do licitante (pertinente à empresa), bem com a capacidade 
técnica profissional (relativa ao profissional integrante dos quadros permanentes da 
empresa e indicado como responsável técnico pela obra ou serviço). 

De fato, assim preceitua o Diploma Legal Licitatório: 

"  Art.  30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

l—(...) 

- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
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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". 

O §10  do mesmo artigo dispõe que a comprovação de aptidão referida 
no inc. 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 no 
CREA. 

Existe, ainda, a capacidade técnico-profissional, prevista no inc. I do §1° do  art.  30, 
que é a "comprovação do licitante 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 
(entendemos quantidades de atestados) e prazos máximos". 

Portanto, nos termos da lei, subsiste a viabilidade de se exigir tanto a capacidade 
técnica operacional, quanto a capacidade técnica profissional da licitante. 

A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao asseverar a possibilidade de exigir-se 
a capacidade técnica operacional da empresa. Até porque, não fosse esta a exegese 
teríamos exigências muito mais severas para as empresas em relação à compra de 
bens pela Administração Pública, do que aquelas atinentes à licitações para obras e 
serviços de engenharia, o que seria, ao menos em regra, incoerente. 

Esclareceremos de inicio a questão da capacidade técnica profissional: 

Além da aptidão da empresa, comprovável em função de sua experiência, a 
Administração deve exigir comprovação da "capacitação técnico-profissional", nos 
termos do § 10 do mesmo  art.  30. 

Também não é outro o entendimento de  JESSE  TORRES PEREIRA  JUNIOR, in  
Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 1994, 
p.30, que assim preleciona: 

"Os parágrafos do  art.  30 preocupam-se sobretudo com a prova da qualificação 
técnica nos casos de obras ou serviços. 

0 atestado de capacitação técnico-profissional cingir-se-6 a certificar que o 
habilitante possui, em seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação, que é 
a da entrega dos envelopes pelos licitantes, profissional de nível superior em cujo 
nome haja sido emitido atestado de responsabilidade técnica (necessariamente 
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registrado no órgão de controle do exercício profissional) por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes às do objeto da licitação; a 
semelhança se estenderá às parcelas significativas para o objeto da licitação. 

Inspira a vedação a quantidades mínimas (de atestados) e a prazos máximos, a 
épocas e locais específicos. 

Interpretação restritiva superará o aparente excesso da nova lei. 0 que esta em 
verdade proscreve é a exigência de experiência anterior em "locais específicos", e, 
não, a exigência de experiência anterior. Esta parece indispensável a que da licitação 
resulte como a mais vantajosa proposta formulada por empresa capaz de dar 
integral cumprimento às obrigações que contratará, como quer a Constituição da 
República". 

Quanto a questão da capacidade técnica operacional: 

0 saudoso mestre Hely Lopes Meirelles,  in  Direito Administrativo, 20a ed., 1995, p. 
270, assim preleciona: 

"A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo exigível, não 
obstante o veto aposto à letra "h" do § 10 do  art.  30. Na verdade, o dispositivo 
vetado impunha limitação a essa exigência e a sua retirada do texto legal deixou a 
critério da entidade licitante estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis 

garantia do cumprimento das obrigações, exigências, essas, que devem ser 
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação" 

Carlos Pinto Coelho Motta,  in  Eficácia nas Licitações e Contratos, 1994, p. 149, para 
reforçar a sua interpretação do  art.  30, cita na integra as seguintes conclusões do  
Prof.  Antônio Carlos Cintra do Amaral, no seu parecer intitulado "Qualificação Técnica 
da empresa na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos", separata da 
Revista Trimestral de Direito Público, no 5, Malheiros Editores: 

"Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a Administração deve, 
com base na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica, com 
vistas à "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação"  (art.  
30, II). 

"A Lei 8.666/93 não estabelece limites para exigências quanto à capacitação técnico 
operacional de empresas licitantes, devendo tais limites, portanto, ser estabelecidos 
em cada caso, levando-se em conta a pertinência e compatibilidade a que se refere o 
inciso II do  art.  30, bem como a noção de indispensabilidade, contida no inciso XXI 
do  art.  37 da Constituição Federal. Quanto à "capacitação técnico profissional", a lei 
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estabelece limites para exigências referentes às características (parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação) e veda exigências referentes a 
quantidades mínimas (de atestados) ou prazos máximos (§ 10  do  art.  30)". 

Nesse sentido são as palavras de Margal Justen Filho,  in  Comentários a Lei de 
Licitações e Contratos Administrativo, 1994, p. 174, verbis: 

"Na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, a Lei veda expressamente a exigência 
de prazo mínimo no exercício de atividades, desempenho de atividades em certos 
locais,  etc  (§ 5°). Isso não significa vedar a exigência de experiência anterior na 
execução de contratos similares." 

Impende ressaltar que exercendo o seu mister, o Egrégio Tribunal de Contas da 
União ao apreciar o Processo n° TC 009.987/94-0, referente à Representação 
apresentada pelo CREA-SP, prolatou a Decisão n° 395/95 — Plenário, publicada no 
D.O.U. de 28.08.95, abordando o tema de maneira percuciente, e com proficiência 
firmou entendimento do qual reproduzimos alguns pontos da indigitada Decisão: 

"0 que se quer garantir é a segurança jurídica dos contratos firmados pela 
administração pública, inclusive, para que não haja solução de continuidade na 
prestação dos serviços públicos." 

Todavia, é importante considerar certos fatores que integram, de forma absoluta, a 
finalidade de determinadas licitações e, nesse contexto, estão incluídos os casos em 
que para a realização de obras ou serviços de grande complexidade não podem ser 
dispensados o conhecimento técnico especializado nem a comprovação de 
experiência e capacitagão operativa para cumprir o objeto do contrato". 

0 texto extraído do parecer do Procurador Paulo Soares Bugarin, nos autos alusivos 
Decisão no 395/95 também é esclarecedor: 

"Assim, não restam dúvidas que, apesar do veto, a Lei no 8.666/93 continua 
permitindo a exigência de comprovação de aptidão para o 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...", conforme 
inscrito no inc. II do  art.  30 da Lei no 8.666/93". 

A execução de obras, trata-se de serviço eminentemente técnico e, como tal, deve 
exigir a participação de profissionais especializados aliada à capacitação operativa da 
empresa a ser contratada, principalmente em se tratando de Administração Pública, 
quando há desdobramento de problemas econômicos e administrativos, ligados ao 
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fluxo de recursos disponíveis ou à liberação de áreas físicas, ou, ainda, a prioridades 
de atendimento ou a problemas estruturais do órgão ou entidade estatal. 

Conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, há 
permissão, nas licitações públicas, de exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, pois caracterizam-se 
como instrumentos eficazes de garantia para a boa conservação das obras públicas. 

0 exame do disposto no  art.  37, XXI da Constituição Federal, e sua parte final, 
referente à "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. 

0 Egrégio TCU proferiu a Decisão n° 285/2000-TCU-Plenário, referente ao TC-
011.037/99-7, DOU Seção de 04.05.2000, págs. 105/107, em que o Relator Min. 
ADHEMAR PALADINI GHISI, revendo o seu posicionamento, assim se expressou em 
"A verificação da qualificação técnica, conforme consta do  art.  30 da Lei n° 8.666/93, 
bem como da econômica, tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a 
dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do  art.  
37, inciso XXI, da Constituição Federal, não podendo a sua comprovação ser feita 
mediante a formulação de exigências desarrazoadas, que comprometam a 
observância do principio constitucional da isonomia. 

Com efeito, na linha defendida pela Decisão n° 767/98 — TCU — Plenário, há que ser 
entendido que o inciso II do  art.  30 da Lei n° 8.666/93 pode ser dividido em duas 
partes. Uma relativa ao licitante e outra ao pessoal técnico que integra o seu corpo 
de empregados. A primeira, que cuida da comprovação de aptidão do interessado 
para o 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 refere-se, pois, no presente caso, ià pessoa jurídica. A outra, 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos, dirige-se especificamente aos seus profissionais. 

Prosseguindo, a limitação contida no § 1° do  art.  30 da Lei n° 8.666/93 aplica-se 
exclusivamente à comprovação da qualificação técnica dos profissionais que se 
responsabilizarão pelos trabalhos. Por conseguinte, a comprovação de aptidão do 
interessado, conforme mencionado no item anterior, há que ser exigida e feita com 
base em parâmetros distintos, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações 
assumidas, na forma estabelecida no inciso XXI do  art.  37 da Constituição Federal. 
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Considerando, pois, que a indicação do pessoal técnico e as exigências da 
comprovação de sua qualificação são necessárias, porém não suficientes, a habilitar 
tecnicamente o interessado, cabe identificar a melhor forma de atender aos 
comandos constitucional e legal que determinam a aferição da capacidade de o 
licitante cumprir as obrigações assumidas. 

Citando, a seguir, Margal Justen Filho, concluiu o Relator que a exigência de atestado 
de capacitação técnica da empresa "6 perfeitamente compatível e amparada 
legalmente". 0  art.  30 teve sua racionalidade comprometida em virtude de seus 
vetos. Logo, é impossível afirmar com certeza, que determinada interpretação é a 
única (ou melhor) comportada pela regra. Trata-se de uma daquelas hipóteses em 
que a evolução social (inclusive e especialmente em face da jurisprudência) 
determinará o conteúdo da disciplina para o tema... 

(...) Em última análise, não se busca apenas a solução objetiva para impasses, mas 
se percebe a capacidade subjetiva de enfrentá-los e resolvê-los — especialmente 
quando novos e desconhecidos. Presume-se que a capacidade de resolver problemas 
é ampliada através da experiência. Aquele que dispõe de conhecimento técnico, de 
natureza teórica, está preparado para resolver as dificuldades conhecidas e descritas 
nos livros. Mas estará pouco habilitado para enfrentar o desconhecido, resultado da 
riqueza das circunstâncias do mundo em que vivemos. 

0 futuro não é mera repetição do passado e a experiência se torna relevante não 
porque o sujeito já conheceria todos os problemas, mas porque desenvolveu a 
capacidade de encontrar soluções. Para indicar esse ângulo da questão, pode-se usar 
a expressão experiência-qualificação. 

É evidente que a questão da habilitação na licitação se relaciona com a "experiência-
qualificação". Não se trata de investigar se os licitantes seriam titulares de 
"conhecimento técnico". ... A exigência de experiência anterior, alicerçada na regra 
do  art.  30, inc. II, da Lei no 8.666, não se restringe à titularidade de conhecimento 
técnico para executar o objeto. A disposição autoriza limitar o acesso ao certame 
apenas aos licitantes titulares de experiência-qualificação. (...) 

Mas experiência-qualificação não apresenta natureza jurídica idêntica à da 
inteligência. Enquanto essa é qualidade intrínseca do ser humano, a experiência-
qualificação pode ser adquirida por organizações empresariais. Não apenas as 
pessoas físicas, mas também as empresas acumulam potencial para enfrentar e 
vencer problemas. 

Toda a doutrina reconhece que a conjugação de esforços permanente e a 
interiorização de valores comuns produz organizações estáveis, cuja existência 
transcende os indivíduos que a integram. ... (...) 0 desempenho profissional e 
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permanente da atividade empresarial conduz ao desenvolvimento de atributos 
próprios da empresa. Um deles seria sua capacidade de executar satisfatoriamente 
encargos complexos e difíceis. 

Pode-se utilizar a expressão "capacitação técnica operacional" para indicar essa 
modalidade de experiência-qualificação, relacionada com a idéia de empresa. Não se 
trata de haver executado individualmente uma certa atividade, produzida pela 
atuação de um único sujeito. Indica-se a execução de um objeto que pressupôs a 
conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade (maior ou menor) 
de pessoas físicas (e, mesmo, jurídicas). 

(...) Enfim, lei proibindo providências necessárias a salvaguardar o interesse público 
seria inconstitucional. Se exigências de capacitação técnico-operacional são 
indispensáveis para salvaguardar o interesse público, o dispositivo que as proibisse 
seria incompatível com o principio da supremacia do interesse público. Diante disso, 
deve-se adotar para o  art.  30 interpretação conforme a Constituição. 

A ausência de explicita referência, no  art.  30, a requisitos de capacitação técnico-
operacional não significa vedação a sua previsão. (...) A Lei  probe  requisitos de 
quantidades mínimas ou prazos máximos, o que tem que ser interpretado em 
termos. É claro que a vedação examinada não exclui o dimensionamento numérico 
da experiência anterior, para fins de fixação da equivalência ao objeto licitado. 

Ou seja, admite-se exigência de experiência anterior na execução de obras ou 
serviços similares. Isso envolve uma certa dificuldade, pois a similitude tanto envolve 
questões "qualitativas" quanto "quantitativas". Pode-se avaliar a experiência anterior 
quer tendo em vista a natureza (qualitativa) da atividade como também em função 
das quantidades mínimas ou dos prazos máximos na execução de prestações 
similares. 

A Lei consagrou preconceito insustentável, pois a boa execução de quantidades 
mínimas e (ou) com prazos máximos pode ser a única forma de evidenciação da 
qualificação técnico-profissional. Seria reprovável a exigência de experiência anterior 
com quantidades mínimas ou prazos máximos se isso fosse desnecessário para 
comprovação da qualificação técnica do sujeito, em função das peculiaridades do 
objeto licitado. 

Nesse aspecto, conforme salientado por Margal Justen Filho, a comprovação estará 
sempre relacionada a experiência anterior, nos limites consagrados no  art.  37, inciso 
XXI, da Constituição Federal. Caberá, assim, ao aplicador da lei fazê-lo, observando 
que as exigências não poderão ser de tal ordem que superem ou sejam 
desnecessárias ao objeto pretendido, sob pena de, aí sim, comprometer o principio 
da isonomia. 
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Na verdade, a exemplo do disposto no § 10, inciso I, e § 2° do  art.  30, o atestado 
pode ser solicitado fazendo referência às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação. Esta é a redação dos itens atacados, não 
representando, pois, afronta à Lei. 

Assim, o que se busca efetivamente através da licitação é uma disputa justa entre os 
interessados concorrentes, com o objetivo final de se obter a oferta mais proveitosa 
e lucrativa. 

Ora, ocorre que para se chegar a tanto por óbvio a Administração Pública deve se 
cercar de todas as garantias possíveis, pois é o dinheiro da comunidade que será 
gasto. Portanto, não basta selecionar o melhor prego, urge se saber, também, se a 
empresa-candidata se acha mesmo em condições econômicas, estruturais e técnicas 
para desenvolver os trabalhos que serão contratados. 

Destarte, e até porque as disposições legais não devem ser isoladamente analisadas, 
sob pena de se incorrer em interpretação final equivocada e sendo a referida 
demonstração de capacidade técnico-operacional é mesmo de suma importância, 
pois pouca valia terá a concorrente possuir em seu quadro de pessoal permanente 
um profissional nos moldes discriminados no  art.  30, § 1°, inc. I, se ela mesma, 
empresa, não tiver capacidade operacional para desenvolver os trabalhos que a 
Administração Pública busca executar". 

"Restando respeitados os limites legais e as fronteiras da sensatez, da prudência e 
da razoabilidade, e em defesa do indisponível interesse público, a argumentação 
expendida autoriza a ilação de que independentemente da comprovação da 
capacitação técnico-profissional não há como considerar esdrúxula ou discriminatória 
também a exigência da capacitação técnico-operacional especifica da empresa, que 
tem por finalidade verificar se a mesma tem aptidão para a execução da obra ou 
serviço, pois o interesse público não pode ser colocado em risco, sob pena do 
comprometimento da regular atividade da Administração. 

É oportuno ainda alertar para o fato de que, na prática licitatória, temos 
conhecimento de casos em que, sendo solicitado, por alguns órgãos públicos, apenas 
a comprovação de capacitação técnico-profissional da licitante, ocorreram inúmeros 
prejuízos à conclusão de obras dai decorrentes. Isso se deu porquanto algumas 
empresas, de má-fé, "compravam" o acervo técnico dos profissionais, contratando-os 
com data retroativa à da abertura da licitação e, por certo, não lograram êxito em 
concluir satisfatoriamente a obra, uma vez que não possuíam a qualificação técnica 
necessária. 
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exatamente para salvaguardar o interesse público de ocorrências dessa natureza, 
que a lei admite que se verifique a qualificação tanto da empresa, quanto de seu 
responsável técnico, para efeitos habilitatórios. 

Sequer poder-se-ia afirmar, neste caso, que as exigências editalicias seriam 
restritivas à competição, nos termos do  art.  3°, §10, inc. I da Lei 8.666/93. 
Com efeito, proclama o mencionado artigo: 

"§1° do  art.  3°. É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas e condições 
que comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e estabalecem 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede, ou domicilio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
especifico objeto do contrato" (grifo nosso). 

Assim sendo, não se pode, por amor à competição, deixar de prever requisitos que 
sejam pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto perseguido, ià luz do 
interesse público, porque não é essa a  ratio  leg/s. 

0 que o dispositivo visa coibir é a exigência infundada, dirigida exclusivamente a 
privilegiar alguns e afastar outros licitantes, sem qualquer justificativa. No entanto, 
não fere a competição a exigência de requisitos que, de fato, sejam necessários no 
caso concreto, face ao objeto a ser contratado". 

A jurisprudência do TCU "vem se firmando no sentido de que, nas contratações de 
serviços de terceirização (serviços  continuos  prestados mediante dedicação exclusiva 
da mão de obra), os atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a 
habilidade da licitante na gestão de mão de obra, a exemplo dos Acórdãos 
1.443/2014-TCU-Plenário e 744/2015-TCU-2a Câmara". 

Ementa do Acórdão 8.364/2012-2a Câmara: 

"Em processos licitatórios que se destinem a contratar quantitativo de 

terceirizados inferiores a 40 (quarenta) postos de trabalho, é válida a exigência 

de habilitação técnico-operacional de a licitante comprovar que gerencia, na 
data de publicação do edital, o min/mo de 20 (vinte) empregados tercefrizados 
no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada 

no seu contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no 

Cadastro de Pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil" 
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Há diversas experiências no TCU, especialmente nas Secretarias de Controle Externo 
nos Estados, demonstrando que empresas que gerenciam pequenos quantitativos de 
postos de trabalho não se sustentam ao longo do tempo, logo vão à falência e, não 
raro, são abandonadas pelos responsáveis/proprietários, que fogem de suas 
responsabilidades contratuais, deixando os empregados entregues à própria sorte. 

Nesses casos, a Administração é obrigada a intervir no contrato e buscar soluções 

tendentes a minimizar os prejuízos a que os empregados ficam sujeitos, efetuando, 

por exemplo, o pagamento direto dos salários, dos benefícios e das obrigações 

patronais relativamente às questões trabalhistas e previdenciárias. 

Quando a Administração contrata determinada empresa com capacidades técnico-

operacional, profissional e econômico-financeira frágeis, o prejuízo social, econômico 

e administrativo é certo e enorme. E é justamente desses prejuízos que a 

Administração deseja esquivar-se mediante a aplicação, dentre outras regras, da 

exigência editalicia aqui debatida e defendida." 

Por fim, consta no ACÓRDÃO No 1.214/2013 — TCU — Plenário: ACORDAM os 

Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento que incorpore os seguintes aspectos à IN/MP 2/2008: 

9.1.12 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, para a 

contratação de até 40 postos de trabalho, atestado comprovando que a contratada 

tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos e, para contratos de mais de 

40 (quarenta) postos, seja exigido um mil-limo de 50%; 

9.1.13 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, a 

obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha 

executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado 

por período não inferior a 3 anos; 

O próprio Tribunal de Contas do Espirito Santo, exige o atestado operacional, pode-
se observar no Pregão Eletrônico no 006/2020: 

5 — QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1 — Para fins de qualificação técnica, deverá ser apresentado no  minim,  1 

(um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
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comprove a aptidão da licitante para prestar serviço pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme o § 
40, do  art.  30, da Lei no 8.666/93. 

5.1.1 — 0(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s), preferencialmente, em papel 
timbrado da empresa contratante, assinado por seu representante legal, 
discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada; 
Comissão de Pregão — CPP 

5.1.2 — 0(s) atestado(s) devera(5o) contemplar a quantidade de pelo menos 
50% (cinquenta por cento) do quantitativo de pessoal previsto no Termo de 
Referência — ANEXO 1; 

5.1.3 — 0 Pregoeiro poderá promover diligências para averiguar a veracidade 
das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue 
necessário, estando sujeita à inabilitação, o licitante que apresentar 
documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, 
além de incorrer nas sanções previstas na Lei no 8.666/1993. 

Registre-se, ainda, que o mercado tem aceitado com bastante tranquilidade as 
exigências fixadas, pois apesar do grande número de concorrentes e de 
desclassificações por não preencherem os requisitos, um número reduzido de 
empresas questionaram as qualificações exigidas. Desse modo, entende-se como 
razoáveis as qualificações atualmente adotadas, inclusive a que trata do quantitativo 
de postos." 

3. DA DECISÃO 

Por todo o exposto, CONHECEMOS da impugnação interposta pela empresa 
VIAÇÃO NORTE LTDA, para no mérito julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo-se 
inalteradas todas as cláusulas do edital referente ao Pregão Eletrônico no 
0007/2021. 

Ecoporanga-ES, 23 de abril de 2021. 
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