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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO A. GONÇALVES – 
M. D. SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL 
 
EM CÓPIA AO ILMO. SR. JEFFERSON LUSTOSA MACIEL – M. D. PREGOEIRO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS – DPE/TO 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 
 C/C  

DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 – DPE/TO 

PROCESSO Nº 22.0.000000334-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO PAULO DE CASTRO, cidadão brasileiro, solteiro, documento de 

identidade nº 93017021308 SSP/CE e CPF nº 445.215.703-30, com endereço na Rua Dr. Hermes 
Lima,  nº 15, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, CEP nº 60.611-570, telefone (85) 997493211 e-mail  
fcopaulodecastro@gmail.com, vem, à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar 
IMPUGNAÇÃO C/C DENÚNCIA RELATIVO AOS TERMOS DO EDITAL  DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 023/2022 – DPE/TO, por conter cláusulas e exigências ILEGAIS, 
ABUSIVAS E RESTRITIVAS, conforme se demonstrará: 
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1) Síntese do objeto desta impugnação 
 

A Comissão de Licitações da Defensoria Pública do Estado de Tocantins/DPE-TO 
publicou o edital de Pregão Eletrônico nº 023/2022, com o seguinte objeto:  

 
2.1. O objeto do presente pregão consiste na fixação de preços dos Itens 
descritos no ANEXO I – Termo de Referência, do Edital, pelo Sistema de 
Registro de Preços, visando eventual e futura, aquisição de 11 (onze) 
Unidades administrativas modulares adaptadas tipo container da DPE/TO, 
sendo compostos por 03 (três), 04 (quatro) ou 05 (cinco) módulos 
adaptados em estruturas metálicas, cada um deles medindo 12,00 metros 
de comprimento e 2,78 metros de largura e 3,14 metros de altura, 
produzidos em estruturas de pilares e vigas metálicas e fechamento externo 
em chapas de aço pintadas, conforme projetos e cadernos de 
especificações, fabricados de acordo com as normas pertinentes. As 
unidades administrativas serão instaladas nos municípios de Ananás, 
Araguaçu, Augustinópolis, Colméia, Cristalândia, Goiatins, Itaguatins, 
Natividade , Novo Acordo, Taguatinga e Wanderlândia. 

 
Referido certame está com sessão de abertura prevista para acontecer dia 27/06/2022, 

às 08:30 horas, portanto, tempestiva a presente peça impugnatória, nos termos do item 25.1 do 
edital, c/c o Art. 41, §2º da Lei nº 8.666/1993, quando protocolada até o dia 22/06/2022. É o caso! 

 
No entanto, em que pese a presente peça seja absolutamente TEMPESTIVA, 

REGULAR e APTA a cumprir com todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos atinentes, caso, 
por alguma razão - que se desconhece, mas apenas para não deixar de prever - não for conhecida 
na condição de impugnação, que então seja recebida e analisada com fundamento no constitucional 
DIREITO DE PETIÇÃO, preconizado no Art. 5, XXXIV, alínea “a” da Constituição Federal de 
1988, ante os relevantes e jurídicos motivos aqui expostos, que tanto contribuem e prezam pela 
legalidade dos atos da Administração Pública.  

 
Dito isto, destaca-se que, ao analisar referido instrumento convocatório, 

principalmente as absurdas exigências de qualificação técnica, vislumbrou-se cláusulas e 
condições que afrontam disposições legais, o que será esclarecido nos tópicos seguintes. 

 
Resta-nos esclarecer que, no presente caso, a impugnação ora apresentada se constitui 

em instrumento inegavelmente benéfico à Administração Pública, na medida em que permite traz 
ao conhecimento dos agentes, responsáveis pelo certame, as possíveis falhas e inadequações que 
precisam ser corrigidas. 

 
A análise prudente, imparcial e responsável desta peça pela entidade promotora da 

licitação gera, comprovadamente, o aumento da competitividade e, por consequência, do número 
de propostas vantajosas que resultam em economia ao Erário, até porque grande parte das 
impugnações visam corrigir equívocos em parecer técnico ou condições de habilitação que 
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invariavelmente cerceiam, ainda que não intencionalmente, a participação de empresas do ramo 
do objeto licitado. 

 
A existência de ilegalidades, acaso não sejam analisadas em tempo hábil, fatalmente 

ensejarão no fracasso do certame licitatório nas suas fases sucessivas ou até mesmo no decorrer 
do contrato dela decorrente, fazendo com que o ente licitante não atinja seus objetivos. Por essas 
razões, é sempre preferível que a Administração Pública se esforce para assegurar a legalidade do 
certame licitatório, não ignorando eventuais falhas que possam existir. 

 
As leis administrativas são de ordem pública e seus preceitos não podem ser 

descumpridos, uma vez que contêm verdadeiros poderes - deveres, irrenunciáveis pelos agentes 
públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que 
seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Tais 
poderes, conferidos à Administração Pública para serem utilizados em benefício da coletividade 
não podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador, sob o risco de violação ao 
princípio da legalidade. 

 
Com isto, o que se roga é que esse edital possa ser inteiramente REVISADO, excluindo 

as cláusulas abusivas e ilegais, garantindo que a contratação seja realizada com observância estrita 
da LEI, e independente da vontade própria de quem quer que seja. 

 
Não sendo esta a posição desta Colenda Comissão, o que não se espera, indica de logo 

que este licitante representará nestes exatos termos ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 
já copiados, para que as providências aqui requeridas sejam atendidas, vez que é inadmissível a 
perpetuação de ilegalidades tais como as que ora se combate! 

 
2) Das alterações necessárias ao edital e da republicação: 

	
2-A) Mácula ao Art. 33 da Lei 8.666/1993 c/c Decisões do TCU – Da restrição à 
competividade em razão da ausência de motivação para vedar a participação de empresas 
sob a forma de Consórcio 

	
Esclarece-se que uma contratação de grande monta, tal como a que se pretende, que se 

estima pelo relevante valor mais de R$ 5.200.000,00 (Cinco Milhões e Duzentos mil de Reais), 
precisa revestir-se da máxima segurança jurídica e técnica a fim de evitar ou mesmo minimizar os 
potenciais riscos que esta dita contratação poderá vir a apresentar. 

 
Sobre isto, tem-se a dizer que comumente as licitações que representam maior 

complexidade em sua execução, bem como grande disponibilização financeira e de recursos 
materiais e humanos, tal como a que ora se discute, são vencidas por empresas 
CONSORCIADAS. 
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E isto se justifica em razão da necessidade de união de esforços seja estes de recursos 
financeiros, técnicos ou de pessoal, para que o objeto contrato seja perfeitamente cumprido, 
garantindo maior afastabilidade dos riscos à descontinuidade dos serviços para a Administração 

 
No entanto, no edital de Pregão Eletrônico de nº 002/2021 – SEL/DF, faz expressa 

VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO, senão 
vejamos o subitem 5.2.6 do edital: 

 
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
[...] 
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
[...] 
5.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 
 

Com efeito, o que se demonstra ainda mais irracional é a ausência de qualquer razão, 
fundamento ou motivação legítima no próprio instrumento convocatório que justifique tal 
inacertada e restritiva decisão de vedar a participação de empresa sob a forma de consórcio, 
diga-se, para um certame que pretende contratar produto específico que consolida num “mesmo 
pacote” várias especialidades das mais diversas competências e atribuições técnicas, isso tudo com 
orçamento previsto em mais de R$ 5.200.000,00 (Cinco Milhões e Duzentos mil de Reais). 

 
A vedação à participação de empresa sob a forma de consórcio, quando não 

justificada e motivada de forma legítima e específica no próprio instrumento convocatório, 
representa vício de nulidade, ante o inegável comprometimento do caráter competitivo do 
certame, uma vez que restringe o objeto licitado apenas às empresas de altíssimo poder 
econômico. 

 
Destarte, faz-se imprescindível que a Administração reforme o instrumento 

convocatório para o fim de PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA 
DE CONSÓRCIO, ou, se assim não for entendido, o que não se acredita, que a decisão de VEDAR 
SEJA DEVIDAMENTE MOTIVADA de forma específica e legítima para este objeto, em atenção 
aos princípios da ampla competitividade, moralidade e motivação dos atos administrativos. 

 
Neste sentido, inúmeros e uníssonos os precedentes do Tribunal de Contas da União 

que refutam a vedação da participação de empresas em editais do processo licitatório, sem que 
haja a devida e expressa motivação para tanto, observa-se: 

 
1) Sempre que possível, é recomendável a divisão do objeto e a aceitação 
da participação de consórcios em licitação para contratação de serviços 
de manutenção predial, a fim de viabilizar a participação de maior 
número de interessados e de selecionar a proposta mais vantajosa. 
Acórdão 1104/2007 Plenário (Sumário) 
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2) Embora discricionária, nos termos do caput do art. 33 da Lei nº 
8.666/1993, quando houver a opção da Administração pela restrição à 
participação de consórcios na licitação, tal escolha deve ser precedida 
das devidas justificativas no respectivo processo administrativo, 
especialmente quando a vedação representar risco à competitividade do 
certame. Acórdão 1636/2007 Plenário (Sumário) 
 
3) Permita o consórcio, quando o contrário representar restrição à 
competitividade do certame, em observância ao art. 3º, § 1º, inciso I, da 
Lei nº 8.666/1993. Acórdão 1672/2006 Plenário 
 
4) Em geral, entende-se que o art. 33 da Lei nº 8.666/1993 deixa à 
discricionariedade do gestor a decisão de admitir, ou não, a participação de 
empresas organizadas em consórcio na licitação. No entanto, se as 
circunstâncias concretas indicarem que o objeto apresenta vulto ou 
complexidade que tornem restrito o universo de possíveis licitantes, 
fica o Administrador obrigado a prever a participação de consórcios 
no certame com vistas à ampliação da competitividade e à obtenção da 
proposta mais vantajosa. Acórdão 1094/2004 Plenário (Voto do Ministro 
Relator) 
 
5) Explicite as razões para a admissão ou a vedação à participação de 
consórcio de empresas, uma vez que o princípio da motivação exige que 
a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito 
de suas decisões, inclusive das discricionárias. Acórdão 1453/2009 
Plenário 
 
6) A aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do 
poder discricionário da administração contratante, conforme o art. 33, 
caput, da Lei nº 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opção seja 
sempre justificada. Acórdão 566/2006 Plenário (Sumário) 
 
7) Proceda, nos casos de processos licitatórios relativos à TI cujo objeto 
demonstre-se técnica e economicamente divisível, a licitação e a 
contratação separada dos serviços, utilizando-se do parcelamento, da 
adjudicação por itens ou de outros mecanismos (permissão de consórcios 
ou subcontratações, como a forma de obter o melhor preço entre os 
licitantes, de acordo com o previsto nos arts. 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666/93, apresentando justificativas pormenorizadas caso julgue 
inviável efetuar a contratação em separado dos objetos distintos da 
licitação. Acórdão 265/2010 Plenário 
 
 
8) A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas 
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união 
de esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto 
impeçam a participação isolada de empresas com condições de, sozinhas, 
atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em 
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que a participação em consórcio ampliaria o leque de 
concorrentes.[...]. Acórdão 1240/2008 Plenário (Sumário) 
 

Destaques nosso 
	

Ademais, cumpre ressaltar que por força da Súmula nº 222 do Tribunal de Contas da 
União, as decisões deste órgão fiscalizador relativas às licitações devem ser respeitadas e acatadas 
pelos demais entes da federação, incluindo o Estado do Ceará, como in casu, senão vejamos:  

	
Súmula do TCU nº 222 de 08/12/1994 

 
As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de 
normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União 
legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
	

Assim, impõe-se necessária a reformulação do instrumento convocatório para 
garantir a ampliação da competividade ao certame, passando a PERMITIR A 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIOS, ou, em hipótese 
remota, acaso mantida a inacertada decisão de vedar a participação de consórcios – o que não 
se acredita – que referida DECISÃO SEJA DEVIDAMENTO MOTIVADA, a fim de prezar 
pela motivação dos atos administrativos. 

	
2-B) Mácula aos Art. 3º c/c 30 da Lei 8.666/1993 c/c Decisões do TCU – Da inovação em 
exigência de art’s de fiscalização como critério de habilitação técnica. 

 
Fora o disposto no tópico acima, que inegavelmente comprovou-se ser ILEGAL, não 

há no edital qualquer justificativa TÉCNICA ou JURÍDICA prévia que indique a plausibilidade, 
legalidade ou motivação para a imposição de critérios de qualificação técnica ABUSIVOS e 
RESTRITIVOS tais como os constantes nos subitens relativos às exigências de qualificação 
técnica do edital e termo de referência, abaixo repetidos: 

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.11.1. Qualificação Técnico-operacional 

[...] 

10.11.1.3.3. Os atestados operacionais, deverão conter o número do 
contrato, os nomes do contratado, contratante e profissional(is), 
discriminação dos serviços, valores, prazo de execução, data de conclusão 
e estarem acompanhados dos seguintes documentos: 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
responsabilidade Técnica (RRT) pela Execução, inicial e uma 
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complementar para cada aditivo que alterar o valor ou prazo do 
contrato, devidamente assinada pelo profissional e contratante; 

b) Contrato de Obra ou Serviço e eventuais Termos Aditivos; 

c) ART/RRT de Fiscalização, quando se tratar de obras públicas, exceto 
nos casos de laudo técnico e subcontratação, ou Laudo Técnico com 
respectiva ART, no caso em que a contratante não possua em seu quadro 
técnico profissional legalmente habilitado nas profissões do Sistema 
Confea/Crea; 

Observa-se que o instrumento convocatório faz exigências esdrúxulas e desarrazoadas, 
principalmente quando se exige que o LICITANTE apresente ANOTAÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO como condição de qualificação técnica, 
o que é notoriamente ILEGAL, inclusive com posicionamento jurisprudencial uníssono do 
Tribunal de Contas da União – TCU em sentido contrário. 

 
E corrobora ainda mais com o reconhecimento da ilegalidade as exigências destes 

documentos junto ao necessário atestado de capacidade técnica, que este sim, é o documento 
legalmente exigível para fins de comprovar a qualificação técnico-operacional da licitante. 

 
A unidade licitante se avocou de um poder de Conselho Profissional, exigindo do 

licitante até mesmo as ART`s de FISCALIZAÇÃO DA OBRA. Ora, o licitante não detém qualquer 
atribuição, competência nem muito menos responsabilidade por este documento, isto é de 
competência da relação Conselho Profissional com Agente Público, sendo desarrazoável atribuir 
ao licitante este encargo, que, para dizer pouco, é abusivo e ilegal! E o pior, assim o fez como 
condição de provar a qualificação técnica da empresa, ou seja, ou o licitante corre atrás de buscar 
um documento que não lhe compete, ou sequer pode participar e cumprir com essa exigência 
ILEGAL do instrumento convocatório. 

 
Para além disto, a exigências de ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) de 

execução, cópia do contrato e demais pechas que acompanham, não são documentos elencado no 
ROL TAXATIVO do Art. 30 da Lei nº 8.666/1993, ou seja, constituindo inovação ilegal da 
Administração licitante. 

 
O que a unidade licitante pretende é exigir, pela via transversa, é a própria CAT com 

Registro de Atestado, ou, se não for apresentada, são exigidos todos esses demais documentos, 
que são justamente os documentos necessários para o registro de atestado no CREA/CAU. Sabe-
se ainda que a exigência de CAT com registro de atestado é ilegal, pois contraria o Art. 55 da 
Resolução nº 1.025 do CONFEA, vez que não é admitido o registro de ATESTADO para formar 
CAT em nome de pessoa jurídica. Sobre isto o TCU tem posicionamento consolidado no sentido 
de vedar a exigência de CAT COM REGISTRO DE ATESTADO para a capacidade técnico-
operacional, senão vejamos alguns: 

 
Acórdão 1542/2021 Plenário 
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(Denúncia, Relator Ministro Marcos Bemquerer) 
 
É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de 
empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada 
junto ao Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a 
emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica. A 
exigência de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve 
ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas 
indicadas pelas empresas licitantes.  
 

Acórdão 3094/2020 Plenário 
(Representação, Relator Ministro- Substituto Augusto Sherman) 

 
É irregular a exigência de que o atestado de capacidade técnico-operacional de 
empresa participante de licitação seja registrado ou averbado no Crea 
(art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009), cabendo tal exigência apenas para fins 
de qualificação técnico-profissional. Podem, no entanto, ser solicitadas as 
certidões de acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade 
técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos 
profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir autenticidade e 
veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das 
licitantes.  

 
Acórdão 1849/2019 Plenário 

(Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro) 
 
É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de 
empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada 
junto ao Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a 
emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica. A 
exigência de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve 
ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas 
indicadas pelas empresas licitantes.  
 
 

Acórdão 655/2016 Plenário 
É irregular exigir que a comprovação de aptidão técnica da empresa para 
executar o objeto da licitação (capacidade técnico-operacional) esteja registrada 
no crea. 

 
 

Acórdão 7260/2016 2ª Câmara 
Na aferição da capacidade técnica das pessoas jurídicas, é irregular a rejeição de 
atestados de capacidade técnico-operacional que não possuam registro no 
conselho profissional. A exigência de atestados registrados nas entidades 
profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-
profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas 
licitantes. 
 

Acórdão 1674/2018 Plenário 
É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional 
de empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada 
junto ao Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução – Confea 1.025/2009 veda a 
emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica. 

 
 

Os processos licitatórios devem ser revestidos da maior LEGALIDADE possível e 
isentos de todos e quaisquer sentimentos pessoais. É o que se roga! 
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Neste contexto, esclarece que o edital ora impugnado padece de vício de nulidade, 

tendo em vista o conflito entre as exigências de qualificação técnica acima do permissivo, 
tornando-as nulas. 

 
Além disto, cumpre-se de logo refutar e apontar a ilegalidade nas exigências previstas 

no EDITAL, pois afrontam e extrapolam ao que preconiza os Arts. 27 a 33 da Lei de Licitações, 
além de ser vedado impor ao licitante custos desnecessários nesta fase da licitação (Sumulas 263 
e 272 TCU).  

 
Para citar o básico, relembra-se que a Lei de Licitações adota um ROL TAXATIVO 

das exigências permitidas pelo Administrador, proibindo que sejam criadas exigências que ali não 
estejam previstas, nem muito menos EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS, é o que se vê da leitura dos 
arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666/1993. Vejamos como diz o TCU: 

 
SÚMULA TCU 272: No edital de licitação, é vedada a inclusão de 
exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo 
atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam 
necessários anteriormente à celebração do contrato. 

 
As exigências colacionadas acima denotam clara inovação ilegal e restritividade à 

competição, posto que totalmente imotivada e dissonante com os termos preconizados no Art. 37, 
inciso XXI da Constituição Federal de 1988, senão vejamos: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
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 qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações.   
 

 
Na mesma toada, a Lei Geral de Licitações de nº 8.666/1993 traz expressa menção 

quanto à proibição dos agentes públicos de incluírem cláusulas restritivas e abusivas em editais de 
licitação, tal como a que ora se combate. Como se vê: 

 
 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
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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. 
 
§ 1º  É vedado aos agentes públicos: 
 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991 
 

 
Já os artigos 27 e 30 da Lei nº 8.666/1993 assim preconizam: 
 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
 
[...] 
 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:... 

 
Restou cabalmente demonstrado que tanto a Legislação (Constitucional e 

Infraconstitucional), como a Corte de Contas posicionam-se pela impossibilidade de a 
Administração fazer exigências desarrazoadas e em conflitos ao estabelecidos na Lei de Licitações 
e nos posicionamentos consolidados pelo próprio TCU. 

 
Portanto, como se viu da farta jurisprudência e legislação suso colacionadas, não há 

necessidade de utilizar de eufemismos, esta cláusula ora combatida é ILEGAL e, como tal, deve 
ser expurgada do edital nulo e viciado como está! 

 
Do exposto, faz-se necessária a reformulação do edital para excluir as exigências 

técnicas ilegais de impor ao licitante a comprovação da qualificação técnica sem qualquer 
fundamentação ou embasamento jurídico e técnico prévio que possa vir a justificá-las, tais como 
a exigência de ARTs de Fiscalização, Execução e cópia do contrato com aditivos. 

 
2-C) Inobservância ao disposto no Art. 37, XXI da CF/88 e na Lei nº 8.666/1993 – Ausência 
de fundamentação e indicação da parcela de maior relevância 

 
Ao passo que o edital traz exigências técnicas restritivas e ilegais EXPRESSAS que 

extrapolam o rol taxativo do Art. 30 da Lei de Licitações, maculando o princípio da legalidade 
adstrita que rege a Administração Pública, conforme aventado no tópico anterior, o edital também 
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comete ilegalidade ao definir a parcela de a parcela de maior relevância técnica e valor 
significativo a ser demonstrado para fins de cumprimento das exigências de capacidade técnica 
operacional, sem a devida justificativa para tanto, ou seja, faltou a motivação desta definição 

	
Com efeito, destaca-se que se aplica à contratação o disposto tanto na CF/88 em seu 

art. 37, XXI quanto o Art. 30, II e §1 inc. I da Lei 8.666/1993, os quais estabelecem que será 
exigido do licitante a comprovação de qualificação técnica da parcela do objeto que for 
tecnicamente e financeiramente relevante.  

 
No entanto, o edital não traz em qualquer momento qual a motivação e 

justificativa técnica para impor estas exigências como parcela de maior relevância e valor 
significativo. Elas simplesmente brotaram no edital, em especial todas que constam dos subitens 
10.11.1.3.1 e 10.11.2.1 Edital e do Termo de Referência. Senão vejamos: 

 
10.11.1.3.1. A licitante deverá apresentar em seus atestados, quantidade 
mínima conforme quadro abaixo para cada lote que deseja pleitear. 

 
SERVIÇOS* REQUISITOS MÍNIMOS 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR TIPO 
CONTAINER (Comercial ou industrial) 

164,32 m² 

EXECUÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL 522,75 m² 
EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO 164,32 m² 
COBERTURA METÁLICA 164,32 m² 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 25,74 Kva 

 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

13 pontos 

 
10.11.2.1. O Responsável Técnico deverá comprovar experiência por meio 
da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, devidamente registrados no 
respectivo Conselho da região onde os serviços forem executados, 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT 
expedidas por estes conselhos, que comprovem que o Responsável Técnico 
tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresas privadas, os serviços conforme tabela a seguir: 
 

SERVIÇOS* 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR TIPO CONTAINER (Comercial ou industrial) 
EXECUÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL 
EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO 
COBERTURA METÁLICA 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 
 

O Edital padece de defeito ao não MOTIVAR e objetivamente FUNDAMENTAR 
quais as razões para impor estes itens e quantitativos como sendo a parcela de maior relevância a 
se exigir dos licitantes como comprovação de aptidão técnica,  para fins de possibilitar a aferição 
da capacidade técnica da empresa a ser futuramente contratada.  

 
É consabido que a Administração tem a faculdade, ou seja, o poder discricionário de 

impor exigências de qualificação técnica que sejam simultaneamente de maior relevância técnica 
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e valor significativo, limitados em até 50% (cinquenta) por cento do quantitativo previsto. Isto é 
óbvio que se tem este conhecimento, e não estão sendo discutidas tais exigências por este prisma, 
mas sim pelo fator de não existir no edital qualquer justificativa técnica ou jurídica que indique e 
motive que estas exigências são absolutamente necessárias e relevantes para selecionar os 
pretensos concorrentes, posto que, na verdade, o edital, da forma que está GENÉRICO, acaba por 
não identificar o que se pretende provar, deixando margens para perigoso julgamento subjetivo 
por quem quer que seja. 

 
É necessário ter muito cuidado com eventual direcionamento destas esdrúxulas e 

desarrazoadas exigências técnicas do edital, pois também é fato público e notório na sociedade que 
o processo licitatório correspondente a este objeto é restrito para poucos, principalmente o 
fornecedor que já fez este mesmo serviço para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.  

 
É dever do agente público pautar-se pela MORALIDADE, IMPESSOALIDADE e 

LEGALIDADE, assim como é um direito do cidadão exigir e fazer com que assim seja respeitado, 
utilizando-se de todos os mecanismos legais existentes, incluindo representação e denúncia junto 
aos órgãos de controle (Tribunal de Contas, Ministério Público) e dos meios hodiernos mais 
convencionais, como mídias sociais, jornais e televisão. 

 
Será mesmo que só quem fez/faz o serviço IDÊNTICO E GLOBAL tem expertise para 

prestar esse serviço? Ou é incompetência técnica demais das outras concorrentes?  
 
É por óbvio que o atestado a ser apresentado deve guardar relação com o objeto, no 

entanto, o que se questiona neste caso específico do edital em voga é que NÃO HÁ QUALQUER 
MOTIVAÇÃ/FUNDAMENTAÇÃO para impor estas exigências como sendo a parcela de maior 
relevância e valor significativo do objeto, por isto não estão amparadas em qualquer justificativa 
prévia para ali constarem, o que vai ocasionar a restrição da competitividade para uma empresa, 
ainda que involuntariamente. Observa-se que não há qualquer RIGOR em estabelecer ou se 
justificar as exigências restritiva da qualificação técnica.  

 
O Tribunal de Contas da União – TCU já possui entendimento sedimentado no sentido 

de vedar ao Administrador a imposição de comprovação de qualificação técnica cujos itens 
de maior relevância não estão devidamente justificados no instrumento convocatório para 
que constem como tais, senão vejamos: 

 
Acórdão 2474/2019-Plenário (Relator Benjamin Zymler) 

 
A exigência de comprovação de experiência anterior, para fins de 
qualificação técnico- operacional, na prestação de serviços que não são, 
simultaneamente, de maior relevância técnica e valor significativo do 
objeto viola o art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 
12.462/2011 (RDC) e a Súmula TCU 263.  

 
Acórdão 2679/2018-Plenário (Relator Aroldo Cedraz)  
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A exigência, para fins de habilitação, de experiência anterior com relação 
a serviços que serão subcontratados é restritiva à competitividade da 
licitação.  
 
 

Acórdão 244/2015 Plenário  
(Representação, Relator Ministro Bruno Dantas)  

 
Licitação. Habilitação técnica. Atestados.  
 
A exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 
obras ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a 
capacidade técnico- operacional, deve guardar proporção com a 
dimensão e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre 
as parcelas de maior relevância e valor significativo. Como regra, os 
quantitativos mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% do previsto no 
orçamento base, salvo em condições especiais e devidamente justificadas 
no processo de licitação.  

 
 

Acórdão 6750/2018 Primeira Câmara 
(Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) 

 
Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Critério. Alteração. Edital de 
licitação. Republicação.  
 
A redefinição dos requisitos de qualificação técnica relativos às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto no decorrer da licitação, 
ainda que objetive o estabelecimento de parâmetros de avaliação mais 
adequados, além de infringir o art. 30, § 2o, da Lei 8.666/1993, ofende os 
princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade e da vinculação 
ao instrumento convocatório. A alteração desses critérios exige nova 
publicação do edital, observados os prazos e as exigências legais.  
 

 
Súmula nº 263 – TCU 

 
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

 
Veja-se bem que fazer indicações ao bel prazer, sem detalhamento técnico prévio e 

específico, capazes de JUSTIFICAR o que se exigiu e apontou como MAIOR RELEVÂNCIA 
PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA, pode denotar um claro direcionamento e restrição da licitação 
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a um ou outro fornecedor exclusivo, que já tenha a mesma experiência em contrato similar. É o 
que se deve ter muito cuidado. 

 
Nesta senda, é esta manifestação para rogar pela reformulação do instrumento 

convocatório, reabrindo-se o prazo de publicação, a fim de adequar-se para o cumprimento da 
determinação legal prevista na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.666/1993, corroborado 
com a jurisprudência do TCU, para que se faça constar as exigências de comprovação da 
capacidade técnica dos licitantes de acordo com as características, quantidades e prazos pertinentes 
ao objeto do edital, de forma DETALHADA e ESPECÍFICA quanto a parcela de maior relevância 
técnica e valor significativo, tudo devidamente justificado nos autos. 

 
3) Da Necessária Republicação do Edital com Reabertura do Prazo. 
 
Já se tornou do cotidiano de muitos órgãos a alteração de editais no transcurso do prazo 

de publicação sem qualquer republicação e reabertura de prazo, fato este que é NULO e ILEGAL, 
pois o Art. 21, P. 4º da Lei 8.666/93 estabelece claramente a obrigatoriedade de publicação e 
reabertura do prazo inicialmente previsto quando houver qualquer alteração no instrumento 
convocatório. 

 
Ressalta-se assim que o termo “exceto quando, inquestionavelmente, não afetar a 

formulação das propostas” diz respeito ao sentido AMPLO dos licitantes e não se restringe ao 
fato das propostas comerciais em si, mas sim a todo o universo dos licitantes potencialmente 
atingidos pelas mudanças em edital. Isto já está mais que unânime na jurisprudência do TCU. 

 

Portanto, quaisquer alterações a serem realizadas e simbolicamente disfarçadas de 
“ERRATAS” ou “adendos” que modifica as condições da proposta/habilitação do certame 
DEVEM ser devidamente PUBLICADAS e conferido novo prazo para reabertura do certame, 
conforme disciplina o parágrafo 4º do Art. 21 da Lei 8.666/93. 

 

Faz-se necessário refletir que as alterações do edital após sua publicação importam em 
possível restrição da competitividade. Imagina-se um licitante que, ao tomar conhecimento da 
publicação originária, verificou que não atendia o edital nas condições primárias e, assim, optou 
por não participar do certame. No entanto, com a alteração a posteriori sem a reabertura do prazo 
inicial, as cláusulas que poderiam impedi-lo foram retiradas, não existindo mais tempo hábil para 
preparar seus documentos. É algo injusto, e, como dito, ILEGAL! 
 

Com efeito, convém rememorar os inúmeros julgamentos do Tribunal de Contas da 
União em relação à impossibilidade/nulidade de alterar os termos do edital, sem dar a devida 
republicação com nova contagem de prazo, a saber: 

 
A alteração nas exigências de comprovação da qualificação técnica, sem a 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido pelo edital, não configura afronta 
ao art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993, desde que não afete inquestionavelmente a 
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formulação das propostas e, ainda, seja conferida publicidade e remanesça prazo 
razoável até a data da apresentação das propostas. 

Acórdão 2057/2013-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 
 

É necessária a republicação do edital nos casos em que as respostas aos pedidos 
de esclarecimentos de licitantes, ainda que publicadas em portal oficial, 
impactem na formulação das propostas, em conformidade com o disposto no art. 
21, § 4º, da Lei 8.666/1993. 

Acórdão 702/2014-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO 
 
 
O esclarecimento, pela Administração, de dúvida suscitada por licitante que 
importe na aceitação de propostas com exigências distintas das previstas no 
edital não supre a necessidade de republicação do instrumento convocatório 
(art. 21, §4º, da Lei 8.666/1993). 

Acórdão 548/2016-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO 
 
 
Qualquer modificação dos critérios inicialmente fixados no ato convocatório 
exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração nãoafetar a formulação das propostas. 

Acórdão 2898/2012-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE 
 

No caso de alterações no edital que levem a dúvidas interpretativas deve haver 
a republicação do instrumento convocatório. 

Acórdão 1914/2009-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER 
 
A alteração significativa de cláusulas editalícias acarreta necessidade de 
republicação do instrumento convocatório e de reabertura de prazos para 
apresentação de propostas. 

Acórdão 658/2008-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ 
 
No caso de supressão de exigências do edital que possam alterar a formulação 
das propostas das licitantes interessadas, deverá ocorrer a republicação do 
instrumento convocatório. 

Acórdão 2179/2011-Plenário | Relator: WEDER DE OLIVEIRA 
 
Devem ser reabertos os prazos estabelecidos em edital sempre que modificadas 
as condições de formulação das propostas, quer por acréscimo, alteração ou 
supressão de cláusulas diretamente no edital, quer pela divulgação de retificação 
ou interpretação que possa alterar a percepção dos potenciais interessados 
acerca de comandos contidos no instrumento convocatório e seus anexos. 

Acórdão 157/2012-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ 
 

Sumário: Denúncia. Ausência de republicação de edital de licitação em face de 
alterações cujo reflexo impactou a formulação das propostas. Fracionamento de 
despesas. Fiscalização deficiente de obras. Ausência de publicação de tomada de 
preços no diário oficial da união. Conhecimento. Procedência. Rejeição parcial de 
razões de justificativa. Aplicação de multa. Determinação. 
Acórdão 343/2009 – Plenário - Relator: AUGUSTO NARDES 
A alteração de critério de julgamento que modifique efetivamente a formulação 
das propostas e o resultado do certame, sem a republicação do edital e a 
abertura do prazo inicialmente concedido, infringe o art. 21, §4º, da Lei 
8.666/1993. 

Acórdão 1873/2014-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE 
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Alterações promovidas no edital que repercutam substancialmente no 
planejamento das empresas interessadas, sem a reabertura do prazo 
inicialmente estabelecido ou sem a devida publicidade, restringem o caráter 
competitivo docertame e configuram afronta ao art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993. 

Acórdão 2561/2013-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO 
 

 
Sendo assim, ante as alterações necessárias ao texto do edital, conforme explanado nos 

tópicos anteriores, faz-se necessária a republicação do edital, consolidando as alterações 
supervenientes e garantindo a reabertura do prazo legalmente imposto, a fim de viabilizar a 
ampliação da competitividade, sob pena de, assim não o fazendo, tornar NULO o processo 
licitatório e a pútrida contratação dele decorrente. 

 
4 – Dos Pedidos 

 
Ex positis, é a presente para REQUERER a Vossa Senhoria para que se digne em: 
 
a) Receber e Conhecer da presente impugnação tempestiva, para que seja 

provida em todos seus termos aqui defendidos, determinando a imediata suspensão do 
certame marcado para ocorrer na data de 27/06/2022, às 08:30 horas, haja vista a 
necessidade de reformulação do instrumento convocatório com posterior republicação para:  

 
b) Reformular o instrumento convocatório para garantir a ampliação da 

competividade ao certame, passando a PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 
SOB A FORMA DE CONSÓRCIOS, ou, em hipótese remota, acaso mantida a inacertada 
decisão de vedar a participação de consórcios – o que não se acredita – que referida 
DECISÃO SEJA DEVIDAMENTO MOTIVADA, a fim de prezar pela motivação dos atos 
administrativos, conforme dito no item 2-A) desta peça; 

 
c) Reformular o instrumento convocatório para o fim de excluir as exigências 

técnicas ilegais de impor ao licitante a comprovação da qualificação técnica sem qualquer 
fundamentação ou embasamento jurídico e técnico prévio que possa vir a justificá-las, tais como 
a exigência de ARTs de Fiscalização, Execução e cópia do contrato com aditivos, conforme 
explanado no item 2-B). 

 
d) Reformular o instrumento convocatório para o fim de excluir as exigências 

técnicas ilegais de impor ao licitante a comprovação da qualificação técnica (operacional e 
profissional) sem qualquer fundamentação ou embasamento jurídico e técnico prévio que possa 
vir a justificá-las, que então seja o edital reformulado para que possa incluir a fundamentação e 
motivação técnica prévia capaz de justificar a plausibilidade de impor a escolha dos itens como 
de MAIOR RELEVÂNCIA para o objeto da licitação, além de excluir as cláusulas conflitantes 
e exigências ilegais que extrapolem ao previsto na lei, conforme explanado no item 2-C). 
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e) Ao fim, atendido o postulado nas alíneas anteriores, que o instrumento 
convocatório seja republicado, cumprindo ao disposto no §4º do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, 
e que assim seja conferido a reabertura de prazo para a continuidade da contratação. 

 
T. P. D.  
Fortaleza-CE, 22 de junho de 2022. 
 

	
Francisco	Paulo	de	Castro	
CPF	nº	445.215.703-30	

 


