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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO: MELHOR TÉCNICA E MENOR PREÇO 

 

E & W TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob 

o CNPJ nº 10.886.150/0001-06, representada por Elmira 

Paulo Dias, brasileira, casada, empresária, CPF 

646.264.153-34, ambos com endereço situado à Rua 

Antônio Ubiratan Carvalho, nº 4290 - Ininga, Teresina-

PI, CEP 64048-395, vem à presença de Vossa Excelência, 

na melhor forma do Direito, observado o princípio 

constitucional da Isonomia, que rege a licitação, e 

pela Lei Federal 8.666/1993 propor, tempestivamente, a 

presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em face do Instrumento  

Editalício da supra mencionada licitação. 

 

Requer, outrossim, a Vossa Senhoria, o 

recebimento desta em efeito suspensivo, para correção 

dos vícios praticados no mesmo. 

 

Pede deferimento. 

 

Teresina-PI, 23 de Janeiro de 2020. 

 

 

E & W TREINAMENTO PROFISSIONAL 

LTDA. 

-ELMIRA PAULO DIAS- 



RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

1 – PRELIMINARMENTE 
 

Faz-se necessário que as razões aqui formuladas 

sejam processadas e, caso não sejam acolhidas, o que 

se aceita em razão do Princípio da Eventualidade, 

sejam motivadamente respondidas, não sem antes serem 

apreciadas pela D. Autoridade Superior, consoante ao 

que rege o Princípio Constitucional de Petição (Art. 

5º, inciso LV, CF/88). 

 

Nesse sentido é o ensinamento do ilustre 

professor constitucionalista José Afonso da Silva em 

sua consagrada obra “Direito Constitucional  

Positivo”, Ed. 1.989, pág. 382: 

 

“É importante frisar que o direito de 

petição não pode ser destituído de 

eficácia. Não pode a autoridade a que é 

dirigido escusar-se de pronunciar sobre 

a petição, quer para acolhê-la, quer 

para desacolhê-la com a devida 

motivação.” 

 

Segundo o Edital da Concorrência Pública em 

debate: 

 

23.01. Qualquer cidadão é parte legítima 

para impugnar, perante a autoridade 

máxima do órgão ou entidade licitante, o 

instrumento convocatório por 

irregularidade na aplicação da Lei 

Federal nº 8.666/93, devendo protocolar 

o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura dos 

envelopes das propostas, cabendo à 

Administração julgar a impugnação em até 

03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade de representação ao Tribunal 

de Contas, nos termos do §1º do art. 41 

da Lei Federal nº 8.666/93. 



Portanto, esta empresa, tempestivamente, 

apresenta o presente pedido de impugnação. 

 
2 – DA SINOPSE FÁTICA 
 

O presente certame foi constituído tendo a 

finalidade de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO, 

PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, 

PROCESSAMENTO E RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO, assim como toda e qualquer logística 

necessária à execução dos serviços, conforme 

especificações contidas neste instrumento para seleção 

de candidatos ao provimento de Cargos Efetivos da 

Administração Direta do Município de Redenção.” 

 

A presente impugnação faz-se necessária em face da 

inobservância dos limites estabelecidos na Lei nº 

8.666/93, bem como vícios contidas  no Instrumento 

Convocatório acima citado, e para tanto apresenta-se 

razões fundamentadas nos fatos, no direito e nos 

costumes, objetivando ao final que a D. Autoridade 

Superiora retifique o Edital ausente das 

irregularidades e fixe nova data para abertura dos 

envelopes. 

 

 

2.1 - RAZÕES 

 

1º) PROPOSTA TÉCNICA 

 

Na análise do Instrumento Convocatório em questão, 

faz-se necessárias algumas correções para sanar vícios 

e irregularidades que se demonstram restritivas e 

limitam a concorrência e são totalmente descabidas, 

vejamos: 

 

9. DA PROPOSTA TÉCNICA  

Deverão constar na PROPOSTA TÉCNICA os seguintes 

elementos: 



 

9.1. Equipe Técnica 

 

9.1.1. A definição dos pontos do item “EQUIPE TÉCNICA” 

será feita mediante o somatório das pontuações, 

respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída 

de acordo com os seguintes critérios:  

 

9.1.2.  

 

ITEM DESCRIÇÃO 

EXPERIÊNCIA 

PESSOAL / 

FORMAÇÃO 

PONTOS 
MÁXIMO DE 

PONTOS 

1 

Um (1) Coordenador Geral: 

com, no mínimo, 06 (seis) 

anos de experiência na 

coordenação de trabalhos 

de realização de 

concursos públicos, 

processos seletivos ou de 

vestibulares ou similares 

para o setor público ou 

privado, a ser comprovada 

através da apresentação 

de declaração/atestado de 

participação na execução 

satisfatória dos 

referidos trabalhos, 

fornecido por pessoa 

jurídica de direito 

público ou privado, e que 

possua doutorado, 

mestrado, pós-graduação 

ou graduação. 

com, no 

mínimo, 20 

(vinte) 

concursos 

sob sua 

coordenação  

20 (vinte) 

20 

com, no 

mínimo, 10 

(dez) 

concursos 

sob sua 

coordenação  

10,0 (dez) 

com, no 

mínimo, 06 

(seis) 

concursos 

sob sua 

coordenação  

5,0 (cinco) 

2 

Quatro (4) Coordenadores: 

com, no mínimo, 4 

(quatro) anos de 

experiência na 

coordenação de trabalhos 

de realização de 

concursos públicos, 

processos seletivos e de 

vestibulares para o setor 

público ou privado, a ser 

comprovada através da 

apresentação de 

declaração/atestado de 

participação na execução 

satisfatória dos 

referidos trabalhos, 

fornecido por pessoa 

jurídica de direito 

com, no 

mínimo, 16 

(dezesseis) 

concursos 

sob sua 

coordenação  

4,0 (quatro) 

pontos por 

técnico  

16 

com, no 

mínimo, 12 

(doze) 

concursos 

sob sua 

coordenação  

3,0 (três) 

pontos por 

técnico  

com, no 

mínimo, 8 

(oito) 

concursos 

sob sua 

coordenação  

2,0 (dois) 

pontos por 

técnico  



ITEM DESCRIÇÃO 

EXPERIÊNCIA 

PESSOAL / 

FORMAÇÃO 

PONTOS 
MÁXIMO DE 

PONTOS 

público ou privado, e que 

possua doutorado, 

mestrado ou pós-

graduação.  

com, no 

mínimo, 4 

(quatro) 

concursos 

sob sua 

coordenação  

1,0 (um) 

ponto por 

técnico  

3 

Equipe de Apoio: 

Profissionais com 

graduação plena, a ser 

comprovada mediante 

diploma de nível superior 

reconhecido pelo MEC e 

experiência na execução 

de trabalhos de 

realização de concursos 

públicos, processos 

seletivos e de 

vestibulares para o setor 

público ou privado, a ser 

comprovada através da 

apresentação de 

declaração/atestado de 

participação na execução 

satisfatória dos 

referidos trabalhos, 

fornecido por pessoa 

jurídica de direito 

público ou privado.  

Experiência 

de 01(um) 

ano até 3 

(três) anos. 

1,0 (um) 

ponto por 

profissional

. 

9 

Experiência 

de 03(três) 

anos e 1 

(um) dia 

até5(cinco) 

anos. 

2,0 (dois) 

pontos por 

profissional

. 

Experiência 

acima de 5 

(cinco) 

anos. 

3,0 (três) 

pontos por 

profissional

. 

4 

Equipe Pedagógica: 

composta de 

profissionais, pós-

graduados, que tenham 

formação na área de 

saúde, educação, 

informática, 

administração pública e 

direito, sendo no mínimo 

um (1) profissional em 

cada uma dessas áreas.  

Mestrado ou 

Doutorado  

1,0 (um) 

ponto por 

profissional  

5 

Pós-

graduação  

0,5 (zero 

vírgula 

cinco) 

pontos por 

profissional  

LIMITE MÁXIMO DE PONTOS PARA EQUIPE TÉCNICA  

 

O edital ainda determina: 

 

9.1.6. Para comprovação da atividade de coordenação dos 

profissionais da Equipe Técnica, só serão aceitos 

Atestados Emitidos pela própria Instituição contratante 

dos serviços de concurso público. Não serão aceitas 

declarações de bancas examinadoras.  

 

 



Note-se que o instrumento convocatório requer que 

a licitante, para atingir a nota máxima, apresente 20 

(vinte) atestados de capacidade técnica cujo nome do 

profissional do item 01, seja mencionado, atribuindo-

lhe a função de Coordenador Geral. 

Tal exigência não deve ser mantida, pois de tão 

inusitada, raríssimos seriam os casos de licitantes 

que detenham tal atestado, pois os mesmos são emitidos 

pelos contratantes do serviço e nesses atestados fazem 

constar apenas a parcela de maior relevância do 

serviço realizado, a saber: a natureza do serviço, 

cargos ofertados, quantidade de inscritos etc. 

Manter tal exigência suigeneris, inibe de forma 

inequívoca a ampla concorrência. A capacidade técnica 

de uma organizadora deve ser verificada através de 

atestados/declarações, sem contudo exigir 

personificação da pessoa jurídica através de 

determinado profissional que faça parte de seus 

quadros. 

A Lei nº 8.666/93 estabelece: 

“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; 

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; 

§ 10. Os profissionais indicados pelo 

licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnico-profissional de que 

trata o inciso I do § 1
o
 deste artigo 

deverão participar da obra ou serviço 

objeto da licitação, admitindo-se a 

substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pela administração.” 

O caput do artigo 30 da lei nº 8.666/93 é 

bastante claro ao anunciar que ele elenca apenas 

aquilo o que é permitido à Administração exigir para 

fins de comprovação da aptidão técnica da empresa. 

Delimita, assim, o limite máximo de exigências que 

pode ser feito ao particular. É inegável que, assim 

como o artigo 27 da Lei de Licitações limita as 

exigências que a Administração Pública pode fazer na 

fase de Habilitação da empresa ao procedimento 

licitatório, o artigo 30 destina-se a especificar o 

que pode ser exigido como quesito de qualificação 

técnica na licitação, em termos não só de “aptidões” 

necessárias à execução do objeto que a licitante deve 

possuir, como também de documentação exigida para 

comprová-la. Para além dessas exigências, a Lei 

faculta à Comissão apenas a possibilidade de  

“promover diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo” (art. 43, § 3º 

da Lei 8.666/93). 

 

  



O instrumento convocatório ainda estabelece outras 

exigências: 

 

9.2. Experiência da Instituição  

9.2.1. A definição dos pontos da EXPERIÊNCIA DA 

INSTITUIÇÃO será apurada mediante o somatório das 

pontuações, respeitando-se o limite mínimo e máximo, 

conforme tabela abaixo:  

 

ITEM DESCRIÇÃO 

Nº DE CANDIDATOS 

/ DIVERSIDADE DE 

CARGOS 

PONTOS 

POR 

CERTAME 

MÁXIMO 

DE 

PONTOS 

01 

Concurso Público ou 

Processo Seletivo para 

cargo ou emprego público, 

em que tenha o corrido 

oferta de vaga, e/ou 

cadastro de reserva, em 

cidade com mais de 60.000 

(sessenta mil) 

habitantes. 

De 10.000 a 

15.000 

candidatos 

2,5 

15,0 

De 15.001 a 

25.000 

candidatos 

5,0 

Acima de 25.000 

candidatos 
7,5 

02 

Concurso Público ou 

Processo Seletivo 

realizado por Município, 

Estado, Distrito federal 

ou pela União, para cargo 

ou emprego público, em 

que tenha ocorrido oferta 

de vaga, e/ou cadastro de 

reserva, em cidade com 

mais de 60.000 (sessenta 

mil) habitantes.  

Certame com, no 

mínimo, 10 (dez) 

cargos/ 

empregos/ 

especialidades. 

1,5 

15,0 

Certame com mais 

de 10 (dez) e 

menos de 30 

(trinta) cargos/ 

empregos/ 

especialidades. 

2,5 

Certame com mais 

de 30 (trinta) 

cargos / 

empregos / 

especialidades. 

5,0 

03 

Concurso Público ou 

Processo Seletivo para 

cargo ou emprego público 

em que se tenha ofertado 

vaga, ou cadastro de 

reserva, pra cargos da 

área da Saúde, Educação, 

Administração Pública 

e/ou Jurídica.  

De 10.000 a 

25.000 

candidatos 

2,5 

15,0 

De 15,001 a 

25.000 

candidatos 

5,0 

Acima de 25.000 

candidatos 
7,5 

04 

Concurso Público ou 

Processo Seletivo para 

cargo ou emprego público 

da União, Estados, 

Distrito Federal ou 

Municípios.  

Acima de 5.000 

candidatos 

0,5 (zero 

vírgula 

cinco) 

pontos 

por 

certame 

5,0 

MÁXIMO DE PONTOS PARA EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 50 



ITEM DESCRIÇÃO 

Nº DE CANDIDATOS 

/ DIVERSIDADE DE 

CARGOS 

PONTOS 

POR 

CERTAME 

MÁXIMO 

DE 

PONTOS 

LIMITE MÍNIMO DE PONTOS PARA EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 30 

 

 

Percebe-se que as restrições direcionam para a 

demografia das cidades pelas quais a licitante já 

atuou, o que causa acepção entres licitantes que atuam 

em estados com cidades menos povoadas. Como é o caso do 

Piauí, que dentre 224 (duzentos e vinte quatro) 

municípios, apenas 4 (quatro) possuem mais de 60 

(sessenta) mil habitantes, conforme senso do IBGE 

publicado em 2019. 

  

Segundo o artigo 3º da lei 8.666/93: 

 

§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 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;” (grifei) 

Conforme o entendimento dos doutrinadores 

Bittencourt e Marçal Justem Filho: 

“O ato convocatório deve estabelecer, 

portanto, regras para o certame, 

respeitando as exigências necessárias 

para assegurar a proposta mais 

vantajosa, sendo inválidas todas que 

maculem o caráter competitivo da 

licitação, uma vez que, nos casos de 

competição inviável, há a autorização 

legal de contratação direta.” 

(BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo a 

passo. 4ª ed. atualizada e ampliada. Rio 

de Janeiro: Temas & idéias Editora, 

2002) 



“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” (in 

Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 11º Ed, São 

Paulo: Dialética, 2005, p. 63). 

E ainda os acórdãos do TCU: 

TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª Câmara – 

“10.4.4 abstenha-se de incluir nos 

instrumentos convocatórios condições não 

justificadas que restrinjam o caráter 

competitivo das licitações, em 

atendimento ao disposto no art. 3° da 

Lei n° 8.666/93;”. 

TCU – Decisão 369/1999 – Plenário – 

“10.4.4 abstenha-se de impor, em  

futuros editais de licitações, 

restrições ao caráter competitivo do 

certame e que limitem a participação de 

empresas capazes de fornecer o objeto 

buscado pela Administração Pública, 

consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93;” 

TCU- Acórdão 1580/2005 – 1ª Câmara – 

“Observe o § 1o, inciso I, do art. 3o da 

Lei 8.666/1993, de forma a adequadamente 

justificar a inclusão de cláusulas 

editalícias que possam restringir o 

universo de licitantes.” 

Portanto, a menos que se justifique necessidades 

tão específicas, faz-se necessária exclusão dessas 

exigências. 

 



Na ausência de qualquer previsão legal expressa 

da possibilidade de comprovação de qualificação 

técnica, entende-se abusiva e ilegal a referida 

exigência. 

 

Ressalte-se que este entendimento não é fruto de 

uma leitura excessivamente formalista e restritiva da 

Lei 8.666/93, mas encontra amparo na própria 

Constituição Federal e na interpretação doutrinária 

dominante acerca do disposto no artigo 30 da Lei de 

Licitações. 

 

É o que prevê a parte final do inciso XXI do 

artigo 37 da Constituição da República: 

 

“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 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”. 

(grifo nosso) 

 

A respeito do dispositivo constitucional acima 

citado e do disposto no artigo 30 da Lei 8.666/93, 

ensina Marçal Justen Filho que: 

 

“A legislação vigente não proíbe as 

exigências de qualificação técnica, mas 

reprime exigências desnecessárias ou 

meramente formais (...) Especialmente em 

virtude da regra constitucional (artigo 

37, XXI), somente poderão ser impostas 

exigências compatíveis com o mínimo de 

segurança da Administração Pública. A 

regra é sempre a mesma: não poderão ser 

impostas exigências excessivas ou 

inadequadas” (JUSTEN FILHO, Marçal. 



Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, p. 305-306). 

 

 

E continua, mais adiante: 

 

“Na linha de proibir cláusulas 

desarrazoadas, estabeleceu-se que 

somente podem ser previstas no ato 

convocatório exigências autorizadas na 

Lei (art. 30, § 5º). Portanto, estão 

excluídas tanto as cláusulas 

expressamente reprovadas pela Lei 8.666 

como aquelas não expressamente por ela 

permitidas (op. cit., p. 310)” 

 

Portanto, as exigências legais são, por 

determinação do Art. 37, XXI, in fine, da  

Constituição da República, apenas as indispensáveis  

ao cumprimento da obrigação; ademais, são de natureza 

taxativa e não exemplificativa, de maneira que tudo o 

que for exigido além do legalmente previsto  não 

possui legitimidade frente ao ordenamento jurídico, 

motivo pelo qual deve ser tido como nulo, por 

expressa contrariedade aos limites da lei (princípio 

da legalidade). 

 

Nesse sentido, cumpre citar o entendimento de 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 

 

“Vale a pena, contudo, mencionar alguns 

vícios insidiosos pelos quais 

sorrateiramente pode ser burlada a 

necessária isonomia no procedimento 

licitatório, por ocasião da habilitação. 

a) Exigência de documentação excessiva, 

vale dizer, de comprovantes atinentes 

aos aspectos econômicos, técnicos ou de 

capacidade jurídica desnecessários para 

demonstração deles. De um modo geral 

isto ocorre QUANDO A ENTIDADE LICITADORA 

REQUER OUTROS DOCUMENTOS ALÉM DOS 

PREVISTOS EM LEI COMO NECESSÁRIOS.” 



 

Portanto, não merecem prosperar esse tipo de 

exigência restritiva, que exclui de imediato grande 

quantidade dos licitantes. 

Sobre o assunto pronuncia-se também Carlos Pinto 

Coelho Motta, aludindo ao papel de “guardião” do 

princípio da igualdade desempenhado pelas limitações 

impostas pelo artigo 30 da Lei de Licitações: 

 

“Os chamados ‘requisitos limítrofes’ da 

habilitação, circunscritos por lei 

(arts. 27 ao 31 da lei 8.666/93) e 

autorizados pela própria Carta Magna 

(art. 37, XXI), situam-se em favor do 

princípio da igualdade, estabelecendo 

critérios para a delimitação do que, em 

última análise, representará a 

‘idoneidade’ do proponente em dada 

licitação” (MOTTA, Carlos Pinto Coelho. 

Eficácia nas licitações e contratos, p. 

227). 

 
 

4 – DAS RAZÕES DE DIREITO 
 

Cumpre esclarecer que a impugnante já executou 

serviços da mesma natureza do objeto licitado, tem 

grande experiência no ramo, e que os apontamentos 

relacionados na presente afigurando-se desnecessários, 

ilegais e/ou restritivos. 
 

Assim, é que, sendo incontroverso o direito da 

Licitante, pleiteia-se a REFORMA/RETIFICAÇÃO do 

Edital, suprimindo seus vícios e ilegalidades, sob 

pena de infração dos preceitos normativos 

constitucionais vigentes, principalmente o Princípio 

Constitucional da Isonomia, previsto tanto na Carta 

Magna como na Lei das Licitações, in verbis: 

 

“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 lhes são correlatos. 

 

Ressalta que a qualificação técnica dos 

licitantes deve ser avaliada através de regras claras 

e uniformes entre todos os licitantes, uma vez que se 

presume como prerrogativa da Administração Pública a 

congregação do maior número possível de concorrentes, 

viabilizando agregar preço e qualidade aos serviços 

como aspectos que interagem e se complementam, 

promovendo, desta forma, maior competitividade entre 

os participantes e opções para o órgão licitante em 

adequar suas possibilidades e necessidades junto ao 

serviço licitado. 

 

Ademais, faz-se menção, também, ao Princípio da 

Legalidade da Administração, que preconiza pela 

atuação administrativa segundo a Lei, ou seja,  

atuação mediante observação irrestrita  das 

disposições contidas em Lei. 

 

Pelo Princípio Constitucional da Legalidade 

Administrativa, “não há liberdade nem vontade  

pessoal. Enquanto na Administração particular é  

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 

Administração Pública só é permitido fazer o que a  

lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode 

fazer assim’; para o administrador público significa 

‘deve fazer assim’” (Hely Lopes, Direito 

Administrativo Brasileiro. Ed.26, São Paulo, p.82. 

 

“Art. 46. Os tipos de licitação  

"melhor técnica" ou "técnica e preço" 

serão utilizados exclusivamente para 

serviços de natureza predominantemente 

intelectual, em especial na elaboração 

de projetos, cálculos, fiscalização, 

supervisão e gerenciamento e de 

engenharia consultiva em geral e, em 

particular, para a elaboração de estudos 



técnicos preliminares e projetos básicos 

e executivos, ressalvado o disposto no 

§ 4
o
 do artigo anterior. (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1
o
 Nas licitações do tipo "melhor 

técnica" será adotado o seguinte 

procedimento claramente explicitado no 

instrumento convocatório, o qual fixará 

o preço máximo que a Administração se 

propõe a pagar: 

a) - serão abertos os envelopes contendo 
as propostas técnicas exclusivamente dos 

licitantes previamente qualificados e 

feita então a avaliação e classificação 

destas propostas de acordo com os 

critérios pertinentes e adequados ao 

objeto licitado, definidos com clareza e 

objetividade no instrumento convocatório 

e que considerem a capacitação e a 

experiência do proponente, a qualidade 

técnica da proposta, compreendendo 

metodologia, organização, tecnologias e 

recursos materiais a serem utilizados 

nos trabalhos, e a qualificação das 

equipes técnicas a serem mobilizadas 

para a sua execução; 

b) - uma vez classificadas as propostas 
técnicas, proceder-se-á à abertura das 

propostas de preço dos licitantes que 

tenham atingido a valorização mínima 

estabelecida no instrumento convocatório 

e à negociação das condições propostas, 

com a proponente melhor classificada, 

com base nos orçamentos detalhados 

apresentados e respectivos preços 

unitários e tendo como referência o 

limite representado pela proposta de 

menor preço entre os licitantes que 

obtiveram a valorização mínima; 

c) - no caso de impasse na negociação 

anterior, procedimento idêntico será 



adotado, sucessivamente, com os demais 

proponentes, pela ordem de 

classificação, até a consecução de 

acordo para a contratação; 

d) - as propostas de preços serão 

devolvidas intactas aos licitantes que 

não forem preliminarmente habilitados ou 

que não obtiverem a valorização mínima 

estabelecida para a proposta técnica. 

§ 2
o
 Nas licitações do tipo "técnica e 

preço" será adotado, adicionalmente ao 

inciso I do parágrafo anterior, o 

seguinte procedimento claramente 

explicitado no instrumento convocatório: 

I - será feita a avaliação e a 

valorização das propostas de preços, de 

acordo com critérios objetivos 

preestabelecidos no instrumento 

convocatório; 

II - a classificação dos proponentes 

far-se-á de acordo com a média ponderada 

das valorizações das propostas técnicas 

e de preço, de acordo com os pesos 

preestabelecidos no instrumento 

convocatório.” (Lei 8.666/93) 

Com efeito, tanto a Constituição Federal, como a 

Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993), caminham no 

sentido de autorizar que se estabeleçam nos certames 

apenas exigências plausíveis que guardem consonância 

com o objeto pretendido. Isso nada mais é do que a 

aplicação do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

Deste modo, o edital cobrou aspectos voltados 

exclusivamente ao quadro de pessoal, negligenciando 

aspectos técnicos relacionados a estrutura de 

segurança, como sala cofre e parque gráfico por 

exemplo.  

 

O art 4º do decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 



2000 narra cristalinamente, como não poderia deixar  

de ser, que princípio da moralidade, impessoalidade 

dentre outros deverão prevalecer, in verbis: 

 

“Parágrafo único. As normas 

disciplinadoras da licitação serão 

sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da 

contratação”. 

 

O aspecto mais importante no contexto apresentado 

é que as especificações técnicas desse edital  

deveriam descrever apenas características  que 

visassem garantir um desempenho mínimo  necessário 

para execução do objeto na escala inerente à 

organização, procurando-se, no planejamento da 

licitação, eliminar quaisquer requisitos 

desnecessários que pudessem restringir a 

competitividade. 

 

Apreende-se da doutrina de Marçal Justen Filho, 

dos julgados citados e da jurisprudência do Tribunal 

de Contas da União que as exigências de capacitação 

técnica de licitantes devem ser concebidas de acordo 

com as particularidades de cada contratação, dentro 

dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, e 

devem ser orientadas pelo interesse público, 

resguardando a Administração de graves prejuízos 

decorrentes de contratos mal resolvidos. 

 

Por pertinente, acerca do princípio da supremacia 

do interesse público, vem à baila trecho do voto 

proferido pelo eminente Ministro Ubiratan Aguiar, nos 

autos do TC 007.121/2001-6, Decisão n. 221/2002 – TCU 

- Plenário: 

“É certo que a posição dos julgadores 

desta Casa não é a de ficar convalidando 

atos praticados em dissonância com os 

dispositivos legais. Mas, em certos 

casos, há que reconhecermos que o 

imperativo do interesse público mostra- 



se mais vultoso, necessitando do 

administrador público uma atitude 

sensata, razoável e responsável, ante o 

rompimento dos limites impostos pelo 

princípio da legalidade. “(grifei) 

 

Resta perquirir se as exigências do caso 

concreto, com vistas ao alcance do interesse público, 

não ultrapassaram os limites devidos. Para isso, 

utilizam-se os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, instrumentos que se prestam 

especialmente para balizar atos discricionários que 

restringem direitos dos administrados. 

 

Embora os dois princípios serem usados, muitas 

vezes, sem clara separação, importa que reclamam o 

atendimento de três requisitos:  adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

 

Para saber se a exigência é adequada, deve-se 

perguntar se essa restrição é útil, se contribui para 

os fins almejados pela Administração, qual seja, o 

cumprimento regular e sem sobressaltos do contrato de 

Organização e Execução de Concurso Público. 

 

Por tudo isso, deve ser RETIFICADO O EDITAL NOS 

ITENS SUPRACITADOS e demais que, porventura, venham a 

ser verificados pelos demais licitantes (através de 

apresentação tempestiva de impugnação), a fim de 

garantir a aplicação da legislação vinculante, o 

reverenciamento a todos os princípios de direito e a 

lisura e clareza do certame. 

 

5 – DO PEDIDO 
 

Posto isso, requer: 

 

a) Que seja recebida e processada a presente 

impugnação, que merece ser integralmente acolhida, 

para que seja procedida NOVA DATA para Abertura dos 

Envelopes. 

 

b) Que seja procedida a RETIFICAÇÃO do EDITAL, a 
fim de que: 



 

1º) Exclua-se a exigência dos itens 9.1.2 e 

9.2.1 devido sua injustificada necessidade. 

 

Caso não seja este o entendimento desta Douta 

Comissão, o que se aceita em razão do princípio da 

eventualidade, requer que seja a presente impugnação, 

em conjunto com o edital, remetidos à Instância 

Superior para análise e julgamento, com efeito 

suspensivo do certame licitatório até ser publicada a 

decisão definitiva, consoante ao que rege o Princípio 

Constitucional de Petição (Art. 5º, inciso LV,  

CF/88). 

 

Pede deferimento. 

 

 

Teresina-PI, 27 de Janeiro de 2020. 

 

 

-Diretora Administrativa- 

CPF 646.264.153-34 


