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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 

5.3.4. Acervo técnico da equipe técnica:  

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 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. Para o arquiteto urbanista: com experiência em trabalhos na 

formulação, elaboração ou acompanhamento de plano diretor;  

5.3.4.1.3. Para o profissional na área de Infraestrutura: Engenheiro Civil co-

oresponsavel: com experiência comprovada como corresponsável pela equipe 

técnica para a elaboração/revisão de Plano Diretor Municipal – PDM;  

5.3.4.1.4. Para o profissional na área de Infraestrutura: Engenheiro Civil, 

com experiência em trabalhos na formulação, elaboração ou acompanhamento 

de plano diretor;  

5.3.4.1.5. Para o profissional da área Econômica: Economista com 

experiência em trabalhos na formulação, elaboração ou acompanhamento de 

plano diretor;  

5.3.4.1.6. Para o profissional na área de Direito: Advogado com experiência 

em trabalhos na formulação, elaboração ou acompanhamento de planos de 

plano diretor;  

5.3.4.1.7. Para o 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;  

5.3.4.1.7.1. 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 qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do 

licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo possui 

pleno conhecimento técnico para a execução do contrato, caso se sagre 

vencedor do certame. 

Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a “Administração 

Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles 



    
 
dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente 

para satisfazer o contrato administrativo.” 

A Lei de Licitações, por sua vez, indicou em seu art. 30 que podem ser 

exigidos atestados com o objetivo de comprovar a aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da licitação, bem como a qualificação da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

 

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. 

Cabe aqui trazer ensinamento colhido dos dizeres de Marçal Justen Filho:  

“A Administração não tem liberdade para impor exigências 

quando a atividade a ser executada não apresentar 

complexidade nem envolver graus mais elevados de 

aperfeiçoamento. Especialmente em virtude da regra 

constitucional (art. 37, XXI), somente poderão ser impostas 



    
 

exigências compatíveis com o mínimo de segurança da 

Administração Pública.” [...] “O ato convocatório tem de 

estabelecer as regras necessárias para seleção da 

proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não 

rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o 

particular deverá assumir. Respeitadas as exigências 

necessárias para assegurar a seleção da proposta mais 

vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda 

indiretamente, prejudiquem o caráter "competitivo" da 

licitação."  

 

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a 

Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro 

alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra 

oportunidade e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança e 

segurança à Administração licitadora de o aludido licitante possuir expertise 

técnica. 

Marçal Justen Filho enaltece a relevância do atestado ao discorrer que 

“em todo o tipo de contratação pode cogitar-se da exigência de experiência 

anterior do licitante como requisito de segurança para a contratação 

administrativa. Aliás até se pode afirmar que em muitos casos a capacitação 

técnica operacional se evidencia como a única manifestação de experiência 

anterior relevante e pertinente. 

Convém destacar que a interpretação do artigo 30 no que concerne aos 

atestados, deve ser cautelosa e primar pela finalidade precípua da exigência, 

qual seja: a demonstração de que os licitantes possuem condições técnicas para 

executar o objeto pretendido pela Administração caso venha a sagrar-se 

vencedor. 

Portanto, a apresentação de atestados visa demonstrar que os licitantes 

já executaram, anteriormente, objetos compatíveis em características com 

aquele definido e almejado na licitação. A finalidade da norma é clara: resguardar 

o interesse da Administração - a perfeita execução do objeto da licitação -, 



    
 
procurando-se, com a exigência de demonstração de capacidade, preservar a 

competição entre aqueles que reúnam condições de executar objeto similar ao 

licitado. 

A própria Constituição da República assevera no inciso XXI de seu art. 

37, in fine, que somente serão permitidas as exigências indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

A exigência de capacidade técnica, nos termos definidos no edital, 

praticamente inviabiliza a consecução do objeto, pois segmenta, de forma 

incontornável o universo dos prováveis profissionais interessados, que, embora 

não comprovem experiência especificamente na elaboração e/ou revisão de 

Planos Diretores, possam possuir outras experiências no serviço público, 

capazes de serem comprovadas por entes públicos e estarão da mesma forma, 

habilitados a executar os serviços ora licitados, tendo participado da elaboração 

de outros instrumentos urbanísticos, como por exemplo: Plano de Habitação de 

Interesse Social, elaboração de legislação municipal e prestação de serviços ao 

poder público no planejamento e gestão. Impõe-se, assim, expungir dos itens 

acima, os dispositivos grifados ou possibilitar que outras experiências possam 

ser comprovadas pelos referidos profissionais, visando ampliar a concorrência e 

por não possibilitar possíveis direcionamentos em proveito de apenas poucos 

profissionais, o que se mostra flagrantemente contrário ao interesse público. 

Isso decorre da vedação expressa contida na Constituição Federal, mas 

também presente nos princípios do processo licitatório constantes da Lei de 

Licitações, que preceituam que o Administrador deve se abster de inserir no 

instrumento convocatório quaisquer cláusulas que comprometam ou restrinjam 

a competitividade do certame.  

Nesse sentido, importante verificar a redação do §1º do artigo 3º da Lei nº 

8.666/93, nos seguintes termos:  

Art. 3º[...]  

§ 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;  

 

Em comentário ao dispositivo, Jessé Torres Pereira Junior2 elucida:  

A nenhum servidor da Administração Pública é dado, por 

qualquer modo, violar o caráter competitivo da licitação. 

Este é da sua essência, é a razão de existir do instituto. 

Deveria figurar entre os princípios referidos no caput do art. 

3º, embora se possa presumir sua presença entre os 

correlatos, tanto que será inexigível a licitação "quando 

houver inviabilidade de competição" (art. 25).  

 

Neste mesmo norte assinala Toshio Mukai [...] tão essencial à matéria 

que, se num procedimento licitatório, por obra de conluio, faltar a competição (ou 

oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, posto que esta é 

sinônimo de competição.  

Fica claro, portanto, que o edital não pode trazer formalidades e 

exigências desnecessárias, que prejudiquem o caráter competitivo do certame, 

bem como a isonomia do procedimento licitatório, vindo a acarretar numa 

escolha que não necessariamente será a mais vantajosa à Administração.  

Logo, tais exigências não trazem benefício técnico algum ao certame, ao 

contrário, apenas impossibilitam a competitividade, ferindo em absoluto o 

princípio constitucional e administrativo da isonomia. 

O Tribunal de Contas da União já se manifestou a respeito das vedações 

nos atestados, quanto à limitação de tempo, época e locais específicos: 

Requeira, ao estabelecer exigências para comprovação de 
aptidão para prestar os serviços, a apresentação de atestados 
ou certidões, vedadas as limitações de tempo, época, locais 



    
 

específicos ou quaisquer outras não previstas em lei, que inibam 
a participação da licitação, a exemplo da fixação de experiência 
mínima dos profissionais sem justificativa técnica que a ampare, 
em cumprimento ao disposto nos §§ 1º, 3º e 5º do art. 30 da Lei 
nº 8.666/1993. Acórdão TCU 890/2007 Plenário (Sumário)  
(grifos nossos) 

 

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 pertinentes a elaboração de Plano Diretor.  

 

Vejamos. 

 

O objeto do atestado precisa ser similar ao objeto da licitação. É isso 

que determina o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93: 

“II – comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação […]” 

 

Portanto, seu atestado de capacidade técnica precisa ser compatível em 

características, quantidades e prazos com o que está sendo contratado por 

meio da licitação. 

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 na execução de Plano Diretor.  Lembramos que “pertinente e compatível” 

não é igual. Portanto, para aferir a capacidade técnica, a exigência dos atestados 

com relação ao objeto deverá ser feita de forma genérica e não específica, pois 

tais exigências, que são restritivas, ferem o caráter competitivo do certame 

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. 

 Nesta mesma linha de afastar possíveis formalismos excessivos nos 

atestados, o Tribunal de Contas da União tem posicionamento sólido e inclusive 

determina que havendo qualquer dúvida nos atestados é dever da Administração 

Pública realizar a competente diligência: As exigências para o fim de habilitação 

devem ser compatíveis com o objeto da licitação, evitando-se o formalismo 

desnecessário 

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. 

Não se devem excluir quaisquer licitantes por equívocos ou erros formais 

atinentes à apresentação do atestado, até porque, relembrando escólios de 

Benoit, o processo licitatório não é uma verdadeira gincana ou comédia. 



    
 

Portanto, a exigência e a demonstração de capacidade técnica por meio 

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

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

venha a ser contratado. Neste prisma, os documentos apresentados no envelope 

de habilitação deverão ser apreciados e interpretados sempre preconizando a 

teleologia (finalidade) do documento para a consecução do interesse público. 

Neste sentido deve ser considerado as atividades semelhantes e compatíveis.  

 

DOS PEDIDOS:  

 

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 ITEM 5.3.4 do referido edital para permitir da 

participação de outros participantes, de forma ISONÔMICA e / ou apresentar 

atestado de capacidade técnica com atividade semelhante ou compatível, 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, 08 de Julho de 2021. 

 

 



    
 

 

CMM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E PROJETOS LTDA 

MARIJANI BLASIUS RIBEIRO 

SÓCIA-ADMINISTRADORA 
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