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RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
PROCESSO LICITATORIO nº 46/2021 
OBJETO: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que 
visa definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento 
municipal. 

 
IMPUGNANTE: CMM Assessoria Tributária e Projetos LTDA. 
 
 
 
 
I – DA ADMINISSIBILIDADE 
 
 
 A pretensa participante,  protocolou no dia 09 de julho de 2021, seu pedido de 
impugnação ao edital, portanto, tempestivo. 
 
 
II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
 
 O edital de Tomada de Preços para contratação de empresas para realizarem a 
revisão do plano diretor em nosso município, o qual foi republicado, devido a impugnações 
ao edital e remarcada a abertura dos envelopes para o dia 16 de julho de 2021 às 9h00min, 
na sala de licitações.  
 

A pretensa participante impugnou o edital alegando em suma irregularidades 
contidas no edital, os quais passam a expor:  

 
O questionamento apresentado pela recorrente em síntese, é quanto ao item  5.3.4 

acervo técnico,  alega a empresa que os atestados técnico podem ser apresentados 
serviços compatíveis ao solicitado no edital, embasados no art. 30 da Lei 8.666/93, 
conforme: 

 
 

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. 

 
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. 
 
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 
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ao objeto deverá ser feita de forma genérica e não específica, pois tais exigências, 
que são restritivas, ferem o caráter competitivo do certame. (grifos nossos) 

 
Ao encaminhar para o setor de planejamento o qual será o responsável pelo 

acompanhamento e execução do contrato e ainda, foi o responsável pela  elaboração do 
termo de referencia, este se manifestou, que:  

 

 
 Após análise da impugnação apresentada pela empresa interessada em participar 
da licitação, em destaque quanto ao acervo técnico da equipe com a participação 
em plano diretor e outros planos ambientais e similares, se faz necessário para 
garantir qualificação da equipe de profissionais que deverão executar os trabalhos 
de Revisão e atualização do Plano Diretor do nosso Município.  (grifos nossos)  

 

  
A legislação vigente apresenta: 

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

 
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; 
(grifos nossos) 

 
§ 1

o
  A comprovação de aptidão referida no inciso 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 nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a:               
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;   

 
Assim, fazendo uma analise quanto aos argumentos apresentados e o contido na 

legislação vigente, entende-se que os acervos a serem apresentados podem ser de 
atividades pertinentes e compatíveis em características, o que não ira influenciar na 
execução dos serviços, como fala a própria legislação, desde que, não alterem  

 
A decisão do  parecerista técnico é pela não modificação do item 5.3.4,  contidos no, 

ou seja, existe sim a necessidade da apresentação de acervo técnico dos profissionais 
solicitados como indispensáveis para a elaboração e melhor execução dos serviços a 
serem contratados, porém, a apresentação de  acervos compatíveis ao objeto desta 
licitação, não interfere na execução desde que os profissionais apresentem acervo 
compatível. 

 
 Diante disso, a comissão entende pelo não acolhimento da impugnação pois o item 
5.3.4 não gera prejuízos e não restringe a participação, visto que a apresentação de acervo 
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compatível já esta sacramentado pelo entendimento jurisprudencial e claro na legislação 
supra citada.  
 
Desta forma, entende não haver necessidade de realizar a suspensão e nova publicação 
do edital.  
 

 
Honório Serpa, 15 de julho de 2021.  

 
 

 
 

Elisangela Macagnan 
 

Presidente da Comissão de Licitações 


