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PR 

 

 

 

 

Ref: Tomada de Preços N° 01/2021 – Processo Administrativo nº 46/2021. 

Município de Honório Serpa - PR 

Impugnante: CMM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E PROJETOS LTDA 

 

 

 

 

 

CMM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E PROJETOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1561, Sala 02-A, 

Condomínio Empresarial Office One, Centro, na cidade de 

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85601-030, 

inscrita no CNPJ sob nº 27.015.954/0001-24, neste ato 

representada por sua sócia administradora, Sra. Marijani 

Blasius Ribeiro, brasileira, casada, advogada, inscrita no 

CPF/MF n° 580.928.979-72 e do RG n° 3.665.445-7 

SSP/PR, vem, respeitosamente, perante a essa Comissão 

Permanente de Licitação apresentar IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL de Tomada de Preços em epígrafe, com fulcro no 

artigo 109, § 3°da Lei n° 8.666/93, pelos fundamentos 

demonstrados nesta peça. 

 

 

1- TEMPESTIVIDADE 

 



    
 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado 

que no cabeçalho no mencionado Edital: 

 

 

 

 

 

Assim, com fulcro no artigo 41, §1º, da Lei 8666/93, resta 

tempestiva a presente Impugnação. 

 

2 – OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

A Tomada de Preço de N° 01/2021 tem por objeto: “CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA REVISÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL – PDM 

DO MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA, QUE VISA DEFINIR OBJETIVOS, 

DIRETRIZES E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. ". 

 

 



    
 

3 – FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

3.1 - ESCLARECIMENTO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS NA QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE.  

 

 

Antes de adentrar ao mérito da presente impugnação, importante destacar 

os preceitos dos princípios norteadores dos processos licitatórios, quais devem 

sempre prevalecer em qualquer contratação a ser realizada pela administração 

pública, vejamos:  

Tais princípios encontram sua essência na consagrada Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, mais especificamente em seu Art. 5º e 

Art. 37º, no entanto, é o Art. 3º da renomada “Lei das Licitações” Nº 8.666/93, 

cujo teor se transcreve abaixo que se encontra destacada sua forma e aplicação 

nas licitações:  

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração 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 lhe são correlatos.  

§1º. É vedado aos agentes públicos:  

I – Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos da 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo 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. (grifo nosso) 



    
 

 

 O objetivo de a empresa impugnante apresentar seu inconformismo por 

meio da presente impugnação é pelo fato de não estar evidente o edital em 

apreço a observância dos referidos princípios, haja vista que as exigências 

contidas nos editais devem ser isonômicas, garantindo a participação de todas 

as empresas interessadas, além de serem razoáveis e proporcionais ao objeto 

licitado. 

A empresa impugnante demonstra interesse em participar do certame, 

todavia, de posse do referido edital, constatou-se a existência de irregularidades 

contidas no texto editalicio, e entende que as exigências contidas em alguns 

itens do edital violam o princípio da ampla competitividade, uma vez que 

restringe de forma significativa o número de participantes na licitação. 

 

A impugnante, ao tomar conhecimento do Edital da Tomada de Preços n° 

01/2020 e analisar detalhadamente os seus termos, observou a existência de 

questão, que se continuada poderá afrontar os pressupostos legais da Lei n.° 

8.666/93. 

 

Pois bem.  

 

Consta no item abaixo relacionado do Edital de Tomada de Preços de 

n° 01/2021, concernente aos requisitos de qualificação técnica: 

 

1. Da Equipe Técnica 

 

5.3.3 A Equipe Técnica (modelo ANEXO XI deverá ser composta de, no 

mínimo:  

5.3.3.1. 02 (dois) profissionais graduado em Arquitetura e Urbanismo, para 

coordenar a Revisão do Plano Diretor.  

5.3.3.2. 01 (um) profissional graduado em Engenharia Civil;  

5.3.3.3. 01 (um) profissional graduado em Economia;  

5.3.3.4. 01 (um) profissional graduado em Direito;  



    
 

5.3.3.5. 01 (um) geólogo;  

5.3.3.6. 01 (um) profissional graduado em Biologia, ou Engenharia Ambiental, ou 

Engenharia Florestal, ou Engenheiro Agrônomo;  

5.3.3.7. 01(um) facilitador(a) com curso superior, todos com comprovação de 

registro nos respectivos órgãos de classe.  

5.3.3.8 Os profissionais que compõe a equipe técnica, deverão apresentar, sob 

pena de desclassificação da proponente, registro no órgão de classe a qual 

pertence;  

 

Veja-se que, da forma como consta no Edital, o ente público considera 

como responsável (Coordenador) para execução dos serviços de Revisão de 

Plano Diretor, apenas os profissionais formados em Arquitetura, Contudo, não 

há justificativa plausível para essa exigência restritiva, mormente porque 

profissionais com Formação em Engenharia Civil também podem ter 

competência para realizar as atividades licitadas.  

Logo, essa exigência de dois profissionais de arquitetura e urbanismo 

para coordenar a Revisão do Plano Diretor, mostra-se excessiva, e 

consequentemente restringe o caráter competitivo da licitação, uma vez que 

diversas empresas do ramo de atividades que está sendo licitada trabalham com 

profissionais em outras formações, mas que igualmente tem competência para 

supervisionar os trabalhos.   

Todavia, o item 5.3.3.1 do edital em questão, prevê que o Arquiteto deverá 

ser o coordenador da equipe técnica, em contradição aos artigos 3º e 4º da Lei 

Federal nº 12.378/2010 – que regulamentou o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo no país e estabelece que elaboração ou revisão de Plano Diretor é 

atividade do campo de atuação do Arquiteto e Urbanista.  

 

O Poder Judiciário já decidiu no mesmo sentido, senão vejamos a decisão 

do TRF da 4ª Região: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO 

DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO. REVISÃO DE 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL. ARQUITETOS E ENGENHEIROS. 



    
 

EQUIPARAÇÃO LEGAL. 1. A participação de engenheiros civis na 

composição da equipe técnica necessária ao desenvolvimento dos 

trabalhos demonstra que não há restrição ao exercício profissional da 

categoria, tampouco ato abusivo ou ilegal na previsão de que a 

coordenação da equipe seja exercida por arquiteto, exclusivamente. 

2. Embora em alguma medida haja possibilidade de sobreposição 

de conhecimentos, é o profissional Arquiteto que se encaixa nas 

pretensões da autoridade impetrada, de revisão do plano diretor 

municipal, o que justifica que o posto de coordenador da equipe 

de consultoria seja reservado a um profissional da referida área. 

3. Sentença mantida. (TRF4, AC 5000562-21.2019.4.04.7012, 

TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, 

juntado aos autos em 07/07/2020) 

 

A previsão editalícia restringe a participação  no certame licitatório e 

desconsidera a atividade de outros profissionais que possuem a mesma 

capacidade técnica para o desempenho dos trabalhos necessários e que 

possuem certidão de acervo técnico para as atividades licitadas.  Assim, faz-se 

necessária a alteração no edital, atribuindo  a responsabilidade de coordenação 

para o Arquiteto e Urbanista e de Co-responsável para o Engenheiro Civil, não 

sendo necessário dois arquitetos para a coordenação.  

 

2. DO ACERVO TECNICO: 

5.3.4. Acervo técnico:  

5.3.4.1. Os profissionais abaixo deverão apresentar no mínimo 01 (um) 

atestado, certificado ou acervo que comprove a participação na 

elaboração/revisão do Plano Diretor Municipal- PDM:  

5.3.4.1.1. Para o arquiteto(a) urbanista coordenador: arquiteto com 

experiência comprovada como coordenador(a) de equipe técnica para a 

elaboração/revisão de Plano Diretor Municipal – PDM;  

5.3.4.1.2. Profissional na área de Infraestrutura: Engenheiro Civil, com 

experiência em trabalhos na formulação, elaboração ou acompanhamento de 

plano diretor;  



    
 

5.3.4.1.3. Profissional da área Econômica: Economista com experiência em 

trabalhos na formulação, elaboração ou acompanhamento de plano diretor;  

5.3.4.1.4. Profissional na área de Direito: Advogado com experiência em 

trabalhos na formulação, elaboração ou acompanhamento de planos de plano 

diretor;  

5.3.4.1.5. Profissional da área Ambiental: Biólogo, ou Engenheiro 

Ambiental, ou Engenheiro Florestal, ou Engenheiro Agrônomo, com 

experiência em trabalhos na formulação, execução ou acompanhamento de 

planos, programas ou projetos ambientais;  

5.3.4.1.5.1. Entende-se como Planos Ambientais: Plano de Saneamento, Plano 

de Arborização, Plano de Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, entre outros similares. 

 

A licitação constitui um procedimento que se destina, precipuamente, a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, garantindo 

aos potenciais contratados o respeito aos princípios insertos no artigo 30 da Lei 

n.° 8.666/93: 

 

Art. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração 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. 

 

O artigo acima foi vinculado ao artigo 37 da Constituição Federal, onde o 

princípio da Legalidade é específico para Administração Pública, ao estabelecer 

que o administrador público somente possa exigir qualificações técnicas e 

econômicas indispensáveis daquilo que é previsto e autorizado por lei. Por essa 

razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame 



    
 

licitatório, além de justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite 

a lei, face ao princípio da legalidade. No mais, devem ser evitados formalismos 

e requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma restrição ainda maior 

à competitividade. 

 

Conforme o comentário de Marçal Justen Filho, buscou a Lei nº 8.666/93:  

 
“evitar que as exigências formais e desnecessárias acerca da 
qualificação técnica constituam-se em instrumento de indevida 
restrição à liberdade de participação em licitação. (...) A regra geral é 
sempre a mesma: não poderão ser impostas exigências e excessivas 
ou inadequadas.” 

 

Da análise do instrumento convocatório em questão, não resta dúvida que 

se consigna cláusulas manifestamente comprometedoras e restritivas do caráter 

competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. A presente impugnação 

aponta que o item 5.3.4 são aptos a fragilizar a competitividade pretendida pelo 

certame, devido ao fato de exigir que a empresa proponente possua atestado de 

capacidade técnica de todos os profissionais que apresenta para a execução dos 

serviços. 

 

Vejamos. 

 

A Carta Magna de 1988 traz em seu artigo 37 os princípios que devem 

reger a administração pública brasileira, tanto no âmbito federal, como estadual 

e municipal, mais especificamente, no inciso XXI, as regras balizadoras dos 

procedimentos licitatórios, in verbis: 

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: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

(...) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37


    
 

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. 

 

Da análise do dispositivo legal acima colacionado, temos que para fins 

de garantir o cumprimento das obrigações, somente poderão ser adotadas 

exigências suficientes a demonstrar a capacidade da futura contratada na 

execução do objeto que se pretende contratar. 

Desta forma, a Lei das Licitações ratifica a determinação constitucional 

de exigir somente o indispensável para comprovar a qualificação técnica 

necessária à execução do objeto, visando impedir barreiras desnecessárias à 

participação de possíveis interessados. 

 

Desta forma, fica claro que a exigência de atestado de capacidade 

técnica de todos os profissionais mencionados é exorbitante, conforme 

disposições expressas no artigo 30 da Lei 8.666/93, eis que a Administração 

deve apenas certificar-se que a proponente está apta a realizar o objeto a ser 

contratado e, apenas exigir comprovação de sua aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, sem qualquer outra exigência que venha 

extrapolar o dispositivo legal, sob pena de restringir a participação de 

interessados.  

 

O  Tribunal de Contas da União – TCU tem demonstrado 

com clareza que a aludida habilidade necessita ser provada unicamente 

mediante a demonstração de serviços análogos, sendo impedido o ultimato de 

comprovação com quaisquer entraves não previstos em lei que inibam a 



    
 

participação na licitação, e assim está amplamente demonstrado no Acórdão 

TCU de nº. 2882/2008-Plenário. 

 

Tais exigências ferem as disposições na CF/88 e na Lei 

8.666/93, já que restringe o caráter competitivo do processo de licitação e deixa 

de atender o interesse público na contratação mais vantajosa para a 

administração. 

 

Como é notório, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do 

maior número de licitantes de todo território nacional como forma de fomentar a 

competitividade, na busca da proposta mais vantajosa para a Administração.  

Neste sentido, a exigência de profissional geólogo (item 5.3.3.5) na equipe 

técnica, além de ser excessiva, compromete a ampliação da disputa, impedindo 

a participação de outras empresas cadastradas, que possuam na sua equipe, 

profissionais altamente capacitados, com formação em outras áreas 

semelhantes e que serão responsáveis tecnicamente pelos serviços contratados 

com o Município. Assim, resta claro o ferimento contra os princípios da isonomia, 

impessoalidade e universalidade de participação que devem pautar os 

procedimentos licitatórios. 

Trata-se de função esporádica, cujas expectativas de trabalho não condizem 

com a exigência de integração a equipe técnica. Portanto, dúvidas não restam se tratar 

de função esporádica, totalmente dispensada da exigência de integração da equipe 

técnica. 

É flagrante a exigência excessiva no número de profissionais, eis que 

cerceia a participação de empresas que, apesar de não terem no seu Know how, 

ou seja, no seu conjunto de conhecimentos técnicos e práticos, especificamente 

a elaboração de Planos Diretores, porém os profissionais que a atendem 

possuem larga experiência nas atividades ora licitadas e são absolutamente 

responsáveis e capazes de executar com maestria as tarefas, para o pleno 

atendimento do objeto a ser contratado. 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/640873/lei-2882-08


    
 

O item 6.3 do Edital prevê como critérios para a comprovação da 

qualificação dos licitantes para fins de pontuação a comprovação da realização 

de cursos de pós-graduação (doutorado, mestrado e lato sensu), prova do 

exercício de magistério na área objeto da licitação e/ou publicações relacionadas 

com o tema (livros, artigo, etc). 

A previsão editalícia tem por finalidade privilegiar a busca de profissionais 

dotados de uma sólida formação profissional-acadêmica para fins da prestação 

dos serviços, assegurando, por via reflexa, a qualidade na prestação dos 

mesmos.  

Nesse sentido, parte da premissa de que tal finalidade pode ser alcançada 

– de forma objetiva - por meio da atribuição de uma pontuação diferenciada aos 

profissionais que demonstrem melhor formação técnica acadêmica nas áreas 

ligadas ao objeto da contratação, comprovada com base na apresentação da 

comprovação de títulos e publicações.  

A decisão de se pontuar a experiência acadêmica da equipe técnica 

constitui critério de exclusão dos licitantes, sendo nesse sentido, outra exigência 

exorbitante, e desnecessária.  

Por fim, resta claro que o edital fere os preceitos legais e jurisprudenciais 

acima transcritos, inviabilizando a participação de diversas empresas e 

profissionais no referido certame, caso mantidas as exigências contidas nos 

itens 5.3.3, item 5.3.4 e item 6.3. 

 

 

4 - REQUERIMENTOS 

 

Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, este 

Impugnante, requer, com supedâneo na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, bem como as demais legislações vigentes, o recebimento, análise e 

admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado no assunto ora 

impugnado DETERMINANDO-SE: 

A reformulação total do referido edital para permitir da participação de 

outros participantes, de forma ISONÔMICA e / ou apresentar relatório detalhado 



    
 

da impossibilidade da ampla participação e da necessidade de direcionamento 

da referida execução dos serviços, nos moldes exigidos pela jurisprudência. 

Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de 

parecer, informando quais os fundamentos legais que embasaram a decisão do 

Sr. Presidente.  

Informa, outrossim, que na hipótese, ainda que remota, de não 

modificado o dispositivo editalício impugnado, TAL DECISÃO CERTAMENTE 

NÃO PROSPERARÁ PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Francisco Beltrão-PR, 21 de Junho de 2021. 

 

 

 

 

CMM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E PROJETOS LTDA 

MARIJANI BLASIUS RIBEIRO 

SÓCIA-ADMINISTRADORA 
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