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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA TOMADADE PREÇOS N.º 001/17 - PROCESSO N.º 020496/2017. 

 

Interessada: VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda. EPP.  

 

 O presente julgamento se reporta à impugnação ao Edital do processo licitatório na modalidade 

TOMADADE PREÇOS N.º 001/17 - PROCESSO N.º 020496/2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE 

FRANCA-SP.  

 

 DAS RAZÕES DE INSURGENCIA 

 Segundo a impugnante, em apertada síntese, o Edital da Tomada de Preços no 01/2017 em seu 

item 5.1 alínea “p” exige da licitante a comprovação de: p) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, no(s) qual(ais) se indique(m), no mínimo, a elaboração de plano 

municipal de saneamento básico para município com mais de 172.352,00 (cento e setenta e dos mil, trezentos e 

cinquenta e dois) mil habitantes, em conformidade com a Sumula 24 do TCESP.  

 Esta exigência acima é justa em requerer uma população mínima, porém, a especificação de um 

Plano Municipal de Saneamento Básico infringe o Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.  

 Relata que a exigência do item 5.1 (alínea p) do Edital da Tomada de Preços n° 01/2017 está 

divergente da Lei Federal 8.666/93, tornando-a restritiva para participação das licitantes do ramo de Engenharia.  

 

 DO MERITO 

 É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o 

caráter competitivo do certame, mas sim, garantir a ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior 

número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das 

obrigações. Dessarte inexiste violação ao principio da igualdade entre as partes se os requisitos do edital, quanto à 

capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da concorrência. In casu, a exigência, prevista no edital, de 

apresentação de atestados que comprovem a experiência anterior dos participantes na prestação dos serviços objeto da 

licitação não é abusiva e ilegal, pois é uma forma de demonstrar sua capacidade técnico-operacional segundo os critérios 

discricionariamente estabelecidos pela Administração para a execução a contendo dos serviços.”  

 Neste sentido: Resp nº 361.736/SP, 2ª T., rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 31.03.2003. 

 Não obstante a Administração Municipal lançou recente comunicado aos interessados em participar 

do certame que dirime a questão aqui discutida. 
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 Vide o teor do esclarecimento: 

 A Comissão Permanente de Licitações vem esclarecer as empresas interessadas em participar do 

certame que através da previsão direta do próprio inc. II do art. 30 da Lei 8.666/93, cujo dispositivo explicitamente 

autoriza a exigência de experiência anterior “compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação” que a Administração Municipal aceitará para cumprimento do item 5.1, alínea “p” do edital Atestado (s) ou 

Certidão (ões) de Capacidade Operacional de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação. Assim sendo, a titulo exemplificativo, para atendimento do dispositivo acima citado será aceito 

por parte da Administração Municipal a apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, no(s) qual(ais) se indique(m), no mínimo, a elaboração de plano 

municipal de saneamento básico e/ou outros planos/serviços realizados compatíveis e pertinentes a este, tais como 

planos de bacia hidrográfica e/ou planos diretores municipais que, sabidamente, incluem/contemplam serviços 

similares/compatíveis ao objeto licitado. 

 Segundo a lição de Marçal Justen Filho : 

 (...) Admitindo-se, porém, que a lei autoriza exigências de capacitação técnica operacional, ter-se-á 

de convir que tal se dá através da previsão direta do próprio inc. II do art. 30. Ora, esse dispositivo explicitamente autoriza 

a exigência de experiência anterior “compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”. Ou 

seja, o mesmo dispositivo que dá supedâneo à exigência de qualificação técnica operacional se refere a que deverá ela 

ser compatível em termos de quantidades, prazos e outras características essenciais ao objeto licitado.  

 Pelo exposto, concluo pela tempestividade a presente Impugnação, todavia, negando-lhe 

provimento mantendo incólume o termo do edital atacado, sobretudo pelo teor do esclarecimento prestado aos licitantes 

que, conforme já dito, dirime a questão aqui discutida.  

 Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital, bem como a data do 

certame. 

 

         
__________________________________                ____________________________________     
MARCELO HENRIQUE DO NASCIMENTO               SERGIO LUIZ ROMERO GERBASI  
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro         Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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FERNANDA CRISTINA ZUVIOLLO. 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 


