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Ao Gabinete,

Para conhecimento e deliberação.

 

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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Para análise e parecer.

ADRIANA DE FIGUEIREDO BRAGA

ASSESSOR TECNICO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE
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PARECER ASJUR Nº 285/2020 

 
 

Licitação. RDC nº. 003/2020. Pedido de Impugnação de 
Edital. Conhecimento. Indeferimento. 

 
 
Trata-se impugnação ao Edital do RDC nº 003/2020, apresentada, tempestivamente, pela empresa 
CONSTRUTORA NM LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 74.190.620/0001-77, doravante denominada 
IMPUGNANTE.  
 
Foi autorizada, pelo Sr. Superintendente, a realização de Licitação – RDC nº 003/2020, tipo técnica e preço, 
cujo objeto consiste na Contratação de pessoa jurídica, isolada ou em consórcio, para ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA 
URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO “H” - AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI - 
INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO “NOVA TANCREDO NEVES” – Salvador-Bahia, de acordo com as 
exigências, especificações e demais condições expressas no Edital e seus  anexos. 
 
Após a definição da modalidade foi divulgado o certame na imprensa oficial e em jornal de grande 
circulação, para recebimento e abertura das propostas.  
 
Em 01/10/2020, foi recebida pela COPEL, Impugnação ao Instrumento Convocatório em referência, cujas 
razões em síntese, são descritas, analisadas e julgadas a seguir:  
 

“II – RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETIÇÃO. ART. 3º, §1º, INCISO I E ART. 30, 
§1º, INCISO I, DA LEI 8.666/93 
...que o presente instrumento convocatório contém exigência que 
restringe, indevidamente, o universo de possíveis competidores, 
comprometendo a legalidade do certame. Veja-se, nesse sentido, o item 
15.1.4  em que se exige dos profissionais 4 Atestados de Capacidade Técnica 
descrevendo o quantitativo mínimo...” 
 

É o que importa relatar, passamos ao opinativo. 

 
 
Inicialmente cumpre dizer que as normas vigentes impõem a Administração que ao contratar, em regra, 
deve-se promover licitação, assegurado e respaldado na igualdade de competição entre os concorrentes, 
e o devido processo legal, amparados nos princípios do contraditório e pela ampla defesa.  
 
O edital torna-se lei entre as partes, e assim sendo, as licitantes que deixarem de atender os requisitos 
estabelecidos no edital estarão sujeitas a não serem admitidas, declaradas incapazes, inabilitadas ou 
desclassificadas.  
 
Com efeito, é pacífico que a Administração pode exigir demonstração de aptidão técnica, com o fim de 
demonstrar a experiência da empresa na execução do objeto licitado, além de outras que entender 
pertinentes com o objeto do edital, exigência esta que está em total consonância com os dispositivos 
legais.  
 
Nesse sentido, a escolha das parcelas de relevância dá-se, não só pelo valor do serviço perante o custo 
total das obras, mas, principalmente, pelo nível de complexidade que a execução dos serviços requer.  
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Cabe à Administração indicar no edital da licitação, qual é a parcela de maior relevância técnica e valor 
significativo, pois é com base nela que o licitante irá demonstrar sua capacidade técnica. Ocorre que os 
dois conceitos previstos na Lei nº 8.666/93 para a qualificação técnico-profissional não permitem 
definição objetiva e absoluta. Pelo contrário, devem ser definidos com base na eleição de parâmetros que 
restem devidamente motivados no processo administrativo de contratação como sendo adequados, 
necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado.  
 
A formação desses conceitos deve ser feita em vista da determinação constitucional constante do inc. XXI 
do art. 37 da Constituição da República, segundo a qual a Administração somente poderá exigir das 
licitantes a comprovação de aspectos técnicos e econômicos indispensáveis ao cumprimento das 
obrigações inerentes ao futuro contrato.  
 
Determina o art. 30, II, §§1º e 2º, da Lei 8.666/1993 que a experiência anterior obtida com a execução de 
obra ou serviço de características semelhantes, exigida para ser comprovada por atestado de capacidade 
técnica, deverá ser limitada exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, as quais devem ser definidas no instrumento convocatório.1  
 
A possibilidade de delimitação de quantitativos mínimos se aplica sobretudo à qualificação técnico-
operacional, pois em relação à experiência profissional a jurisprudência do Colendo TCU não está 
consolidada. Em geral, a orientação é pela impossibilidade. Porém, tem sido admitido, em casos 
excepcionais, a exigência de quantitativos mínimos também para a qualificação técnico-profissional, em 
especial quando há grande complexidade técnica no objeto, como se comprova na presente licitação. 2 
 
Como regra, é permitido aos licitantes somar os quantitativos de diversos atestados, que resultam de 
contratos diferentes, independentemente de previsão expressa no edital, sem restrição ao número 
máximo de atestados. Neste caso, o edital excepciona essa regra e proibi o somatório de atestados, 
precisamente quando a complexidade do objeto licitado for decorrente de sua dimensão quantitativa, 
isto é, quando a técnica empregada variar de acordo com o volume ou dimensão do objeto. Ou seja, só 
cabe o somatório de atestados quando o objeto pode ser fracionado em unidades sem que isso leve a sua 
desnaturação. Por exemplo, construir cinco prédios de dois andares não comprova experiência para 
construção de um prédio de dez andares.3  
 
Outro exemplo, construir uma ponte de mil metros não é igual a construir duas pontes de quinhentos 
metros. 4 
 
Sob esse enfoque, parece válido considerar como “parcela de maior relevância técnica” o conjunto de 
características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais 
críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita 
execução.  
 
 
Ainda, a Portaria 108 do DNIT determina que possam ser exigidos itens de maior relevância técnica a 
serem comprovados pelos licitantes para a demonstração da sua qualificação técnica, sendo o 
quantitativo exigido pelo Edital não poderia ser maior que 50% (cinquenta por cento) da quantidade 
licitada para o serviço especifico.  
 

 
1 TCU, Súmula 263: 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 
2 TCU, Acórdão nº 534/2016 – Plenário. No mesmo sentido, NIEBURH, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo, 3ª ed., Fórum 
3 O exemplo é de NIEBUHR, Joel de Menezes, Licitação pública e contrato administrativo, 3ª ed., Fórum, p. 404. 
 
4 O exemplo é de JUSTEN FILHOS, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 16ª ed., Revista dos Tribunais, p. 559 
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Desta forma, 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 ora licitado, permitindo, inclusive a participação de empresas sob a forma 
de consórcio, visando ampliar a competição entre um maior número de interessados na licitação. Vê-
se, pois, que não há, como não houve, qualquer restrição para qualquer interessado em participar deste 
certame, nem tampouco qualquer violação legal.  
 
Ademais, como se observa trata-se de licitação do tipo Técnica e Preço, ou seja, será atribuída às 
licitantes Notas Técnicas e Notas de Preços, chegando-se à NOTA FINAL, onde será vencedora do 
certame a licitante que somar a MAIOR NOTA FINAL. Assim, o item 15.1.4, determina que para obtenção 
da Nota Técnica Máxima, os licitantes deverão apresentar os atestados exigidos, visando, com isso 
pontuar as licitantes que detenham maior acervo técnico, não impedindo que licitantes com menor 
acervo participem do certame, estas obterão pontuação gradual/parcial, de acordo com os atestados 
levantados.  
 
 
Desse modo, não havendo a devida justificativa para esse fim e em respeito aos princípios que norteiam 
as licitações, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Competitividade, em especial, o 
princípio da Supremacia do Interesse Público, que tem por escopo garantir que será sempre observado o 
interesse coletivo com fim maior a ser alcançado,  após análise da impugnação sugerimos que seja dado 
conhecimento da peça impugnatória e no mérito negar provimento.  
 
É o parecer, s.m.j.   
Salvador, 02 de outubro de 2020. 
 
 
Jaqueline M. B. de Barros                                                                
Assessora Jurídica – OAB/BA nº 17.173                                       
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Ao Sr Superintendente,

Segue parecer para conhecimento e deliberação superior.

Atc.,

JAQUELINE M.B.DE BARROS

ASSESSOR CHEFE I

ASSESSORIA JURÍDICA
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Á COPEL,

Não vislumbrando qualquer guarida às razões expostas na impugnação apresentada pela Construtora
NM Ltda ao Edital RDC nº 003/2020, pelo que, na oportunidade, NEGO PROVIMENTO, mantendo o
Edital em todos os seus termos, com esteio no Parecer ASJUR nº 285/2020, dê-se prosseguimento ao
procedimento licitatório em questão.

JESSE MOTTA CARVALHO FILHO

SUPERINTENDENTE

GABINETE DO SUPERINTENDENTE
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hi  Adriana de Figueiredro raga 

Membro 

lit-on, á V- 

   

Secretaria de 

infraestrutura 

e Obras Públicas 

SALVADOR 
PREFEITURA 

PIlAL nõ ROAM 

 

Superintendência de 
Obras Públicas 

ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

RDC N2  003/2020-PROC. ADM. N2 315/2020 

CONHECIMENTO DO PARECER ASJUR N2  285/2020 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 14:00Hs, na sala de reuniões 

da Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, sito à Av. Presidente Costa e Silva, s/n2, 

Dique do Tororó, nessa Capital, reuniram-se em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  026/2020, abaixo assinados, para 

conhecimento, análise e deliberação do Parecer ASJUR n° 285/2020, que trata do julgamento 

da Impugnação do Edital de Licitação-RDC n2  003/2020, apresentado pela empresa 

CONSTRUTORA NM LTDA. Aberta a sessão, de logo foi analisado os fatos circunstanciados no 

Parecer Jurídico, onde a Comissão decidiu por acompanhar o entendimento lançado no 

Parecer ASJUR n° 285/2020, NEGANDO SEU PROVIMENTO, mantendo o Edital em todos os 

seus termos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente 

registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada 

pelos membros da Comissão de Licitação, submetendo ao Sr. Superintendente para conhecimento 

e deliberação. Salvador, 05 de outubro de 2020. 

(24a. cO 
Ana Lucia Luz de S. e Silva 

1 
Rose Mary M. Araújo 	M . 	ém G. Silva 

Membro 
	

ro 

gle, 
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PARA ARQUIVAMENTO

Julgamento anexos

 

AELSON SANTOS DE QUEIROZ

CHEFE SETOR B

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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