
 

Andradas -MG, 28 de julho de 2021. 

 

 

Ao: 
ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES DO CPGI 
Praça Étore Zerbeta, n.37, Jardim Europa, Andradas -MG, CEP.: 37.795-000 

 

 

Ref.: Concorrência Pública n. 04/2021 

Objeto: Contratação dos serviços de gestão, operação, 
modernização, otimização, expansão e manutenção da 
infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS 
MUNICÍPIOS de Albertina, Andradas, Bandeira do Sul, Caldas, 
Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas, 
todas situadas no Estado de Minas Gerais; 

 

 

BETRIA ENGENHARIA, inscrita sob o CNPJ Nº 24.564.760/0001-90 com sede 
e domicilio na SCS QUADRA 06 BLOCO A N° 81 SALA 602 “PARTE 1J” - EDIFICIO 
JOSE SEVERO – ASA SUL – BRASILIA – DF, CEP: 70.326-900, através de seu sócio 
BRUNO ANTONIO CANDIDO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília DF, 
nascido em 22/05/1996, portador da carteira nacional de habilitação nº. 06234315810, 
expedida pelo DETRAN-DF em 29/12/2015, inscrito no CPF de nº. 051.967.721-89, 
residente e domiciliado em Brasília-DF, doravante referido como “IMPUGNANTE”, 
vem, com fundamento no item 22 do edital (“Edital”) da concorrência pública nº 
04/2021 em referência (“Licitação”) e nos termos do artigo 41, §2º da Lei Federal nº 
8.666 de 1993 (“Lei 8.666”), apresentar sua  

I M P U G N A Ç Ã O 

ao Edital da Licitação, cujo objeto é a contratação dos serviços de gestão, 
operação, modernização, otimização, expansão e manutenção da infraestrutura da 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS de Albertina, Andradas, 
Bandeira do Sul, Caldas, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de 



 
Caldas, todas situadas no Estado de Minas Gerais (“Objeto”), pelas razões de fato e 
de direito a seguir expostas. 

I. TEMPESTIVIDADE 

Nos termos da Lei 8.666/93 (art. 41, §2º) e do item 22.2 do Edital (que lhe faz 
referência), o prazo para licitantes impugnarem o Edital é de 2 (dois) dias úteis da data 
de abertura dos envelopes. 

Portanto, considerando que a sessão pública para abertura dos envelopes está 
prevista para o dia 02.08.2021, trata-se de impugnação tempestiva. 

 

SÍNTESE DOS FATOS: 

Em linhas gerais, trata-se de Edital que padece de diversas irregularidades. 
Abordar-se-á cada uma delas, em detalhes, no capítulo III a seguir, porém vale 
salientar desde logo que se tratam de ilegalidades insuperáveis que violam um sem 
número de preceitos legais, assim como princípios basilares que DEVEM ser 
contemplados e seguidos à risca pela Administração Pública. Vejamos: 

• Ilegalidade dos requisitos de qualificação técnica; 

• Incompatibilidade das regras de participação de empresas em 
recuperação judicial com a jurisprudência; 

• Ilegalidade quanto ao alcance das certidões de regularidade fiscal; 

• Ilegalidade quanto à vedação de soma de atestados quando os serviços 
tiverem sido prestados de maneira simultânea; 

• Ilegalidade quanto à garantia de proposta, que se mostra excessiva; 

• Erro material na minuta contratual, que impede o pleno conhecimento, 
pelos licitantes, de suas futuras obrigações.0 

Assim, trata-se de Impugnação ao Edital da Licitação com o objetivo de que 
sejam imediatamente extirpadas/corrigidas, por esta Comissão de Licitações, as 
ilegalidades aqui apontadas, de modo que, após realizadas as necessárias correções 
e adequações ao ordenamento jurídico vigente, o Edital seja republicado, com a 
reabertura dos prazos para propostas, nos termos da legislação aplicável, vez que os 
temas afetam de maneira direta sua formulação. 

II. DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

a) REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – DIVERSAS ILEGALIDADES 



 
A Lei 8.666/93 prevê, em seu art. 30, os requisitos que a administração pode 

exigir dos licitantes quanto à qualificação técnica.  

A norma permite que seja exigida a comprovação de experiência tanto da 
empresa licitante quanto de seus profissionais. Trata-se da conhecida divisão entre 
capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional. O Edital, 
entretanto (conforme será melhor explorado mais à frente), somente exige das 
licitantes a comprovação de sua capacidade técnico-operacional, ou seja, tão somente 
da experiência relacionada à empresa.  

Sem prejuízo, por ora, se mostra relevante pontuar que o instrumento 
convocatório possui outro grave e nítido equívoco: exigência de que a atestação da 
capacidade técnico-operacional da empresa licitante seja registrada junto ao CREA. 

Tal exigência é irregular, pois o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a 
emissão de CAT em nome de pessoa jurídica, conforme os Acórdãos 7.260/2016-2 a 
Câmara e 1.849/2019-Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Vejamos a 
ementa deste último: 

É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de 
empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao 
CREA, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a emissão 
de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica. A exigência 
de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser 
limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas 
indicadas pelas empresas licitantes. (TCU, Acórdão no. 1849/2019, Rel. Min. 
Raimundo Carreiro, julg. em 07/08/2019). 
 

Ademais, avançando ainda sobre os requisitos de qualificação técnica, é certo 
que não pode o Poder Público criar exigências que restrinjam de maneira indevida a 
competitividade. Assim, ainda que seja possível estabelecer como requisito de 
qualificação técnica a comprovação de experiência prévia na execução de objeto 
semelhante ao licitado, o percentual mínimo, por exemplo, não pode extrapolar 50% 
dos itens de maior relevância da obra ou serviço objeto da licitação. 

Para o Tribunal de Contas da União – TCU:  

...as exigências de qualificação técnica, quer técnico-profissional quer 
técnico-operacional, devem recair sobre parcelas que sejam, 
simultaneamente, de maior relevância e valor significativo”. E que tais 
requisitos “devem ser demonstrados no instrumento convocatório ou no 
processo administrativo da licitação, sendo desarrazoada, como forma 
de comprovação da qualificação técnica dos licitantes, a exigência em 
edital de percentuais mínimos superiores a 50% dos quantitativos dos 
itens de maior relevância da obra ou serviço. 



 
É tranquila a jurisprudência da Corte de Contas da União sobre o alcance dos 

requisitos de qualificação técnica:  

...Limite, nos editais de suas próximas licitações, a previsão de exigências 
de capacidade técnica aos níveis mínimos necessários que garantam a 
qualificação técnica das empresas para a execução do 
empreendimento, abstendo-se de estabelecer exigências excessivas, 
que restrinjam indevidamente a competitividade dos certames e firam 
o princípio da licitação.  
(...). 
Acórdão 1774/2004 Plenário 

Normalmente, este tema é enfrentado e debatido diante da exigência, pela 
administração, de requisitos excessivos, que gerariam direcionamento do certame e 
indevida restrição ao seu caráter competitivo. 

Ocorre que essa não é a única perspectiva de análise possível. Por um lado, 
é verdade que não pode o administrador público criar exigências desnecessárias e 
desproporcionais dos licitantes, já que tal prática reduz o universo de competidores e 
gera, ao menos potencialmente, o risco de contratos serem firmados com valores 
maiores que os que seriam formalizados em um ambiente de plena disputa. Mas, por 
outro, também é inegável que o gestor público não pode permitir a publicação 
de um edital negligente, que não contenha requisitos mínimos para que a 
administração se certifique que a empresa vencedora e/ou seus profissionais 
possuem expertise na prestação dos serviços. 

Cabe ao administrador público buscar um meio-termo. Não pode estabelecer 
no instrumento convocatório exigências muito restritivas, sob pena de eliminar a 
competitividade. Mas também estará equivocado se deixar de resguardar o 
interesse público, permitindo a habilitação de empresas sem qualquer 
experiência no setor, colocando em risco a estabilidade do futuro contrato. 

Respondendo consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Sengés/PR, o 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná proferiu o Acórdão 386861/17. Da decisão, 
é possível extrair valiosas lições sobre o tema. Vejamos o que disse o relator sobre a 
questão dos requisitos de qualificação técnica: 

De início, relembre-se que, nos termos do art. 3º e §1º, I, da  Lei nº 8.666/93, 
“a  licitação destina-se  a  garantir  a  observância do princípio  
constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração”, sendo, assim, “vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 
atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam 
ou frustrem o seu caráter competitivo”. 



 
Isto não significa que a ampliação do número de participantes pode 
ser implementada indiscriminadamente de modo a comprometer a 
segurança dos contratos, visto que pode gerar prejuízos ao erário 
público. Com efeito, a prática licitatória revela inúmeros casos de 
empresas que não lograram êxito em prestar adequadamente os 
serviços para os quais foram contratados.   
Para salvaguardar o interesse público o art. 37, XXI, da Constituição 
Federal autorizou a Administração, em processos de licitação pública, 
a estabelecer “exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. ” 

Fica claro, então, que a questão também precisa ser analisada sob esta ótica. 
Não é válido o raciocínio no sentido de que, se a competitividade foi amplamente 
majorada, por uma “quase ausência” de requisitos de qualificação técnica, o edital é 
hígido e não há ofensa ao interesse público. Uma ampliação demasiada do número 
de participantes pode colocar em risco a segurança e estabilidade dos 
contratos, de modo que cabe ao administrador encontrar, de maneira sempre 
fundamentada e baseada em dados técnicos, um ponto de equilíbrio. 

É possível perceber que o próprio Edital externou de maneira expressa uma 
preocupação com os riscos acima mencionados. Em seu ANEXO D, consta a 
matriz de riscos do projeto: 

 
Exatamente por se tratar de licitação cujo critério de seleção é baseado apenas 

no menor valor de contraprestação, surge para a administração o dever de “reforçar” 
os requisitos de qualificação técnica, buscando evitar propostas que se mostrarão, ao 
longo da vigência contratual, impraticáveis. 

Isto posto, convém ressaltar que o primeiro problema a se destacar no caso 
presente consiste no fato de que o Edital não possui qualquer exigência 
relacionada à capacidade técnico-profissional. Nada é exigido quanto aos 
profissionais que irão participar da execução dos serviços representando a empresa 
contratada. O instrumento convocatório somente exige atestados de capacidade 



 
técnico-operacional, o que pode gerar o risco de empresas que possuem tais 
atestados vençam a licitação sem que possuam profissionais com um mínimo de 
experiência na execução do objeto contratual, colocando em risco a qualidade dos 
serviços. 

O modo como o Edital foi construído é exatamente o oposto do recomendado 
pela doutrina e pela jurisprudência. Quando muito, doutrina e órgãos de controle 
consideram possível afastar as exigências relacionadas aos atestados de 
capacidade técnico-operacional, nos casos em que a obra ou o serviço é de 
pequeno vulto e baixa complexidade. 

Entretanto, o mínimo que a administração deve exigir é a prova da capacidade 
técnico-profissional, pois a empresa é uma “entidade ideal”, uma ficção jurídica, 
atuando efetivamente por meio de pessoas físicas. Vejamos mais um trecho do já 
citado Acórdão 386861/17 do TCE/PR: 

Nesse contexto, entende-se que a melhor inteligência do art.  30, caput, II, 
e §1º, I, da Lei nº 8.666/93 orienta-se no sentido de que a Administração 
tem o dever de analisar a compatibilidade dos requisitos de qualificação 
técnica operacional com o objeto a ser executado, exigindo-os apenas 
quando  presente essa condição, sobe pena de ofensa à competitividade. 

Por consequência,  para  a  realização  de  obras  de  pequeno  vulto  
e complexidade, como, por exemplo, o serviço de manutenção de 
prédios públicos ou a  construção  de  um  pequeno  número  de  casas  
populares,  a  comprovação  da qualificação técnica das licitantes 
pode ser feita com base apenas em exigência de capacidade  técnica  
profissional,  dispensando-se  a  exigência  de  comprovação  da 
capacidade técnica operacional. 

No mesmo sentido, Marçal Justen Filho leciona que, ainda que em alguns casos 
seja possível afastar as exigências relacionadas à capacidade técnico-operacional, o 
mesmo não pode ser dito quanto à capacidade técnico-profissional. Vejamos: 

O conceito  de  qualificação  técnica  é  complexo  e  variável, refletindo   a   
heterogeneidade   dos   objetos   licitados.   Cada espécie de contratação 
pressupõe diferentes habilidades ou conhecimentos técnicos. É implausível 
imaginar algum caso em que    a    qualificação    técnica    seria    
irrelevante    para    a Administração. Quando muito, poderia imaginar-
se que o objeto é suficientemente simples para ser executado por 
qualquer profissional de uma certa área. Por exemplo, suponha-se que 
a Administração   necessite   contratar   serviços   de   marcenaria muito 
simples.  A qualificação  técnica  poderá  restringir-se  à comprovação 
da titularidade da profissão de marceneiro, mas é óbvio  que  não  
poderia  ser  contratada  pessoa  destituída  de qualquer habilidade 
nesse setor. 



 
Assim, possível que sejam afastados os requisitos relacionados à capacidade 

técnico-operacional, mas jamais, em hipótese alguma, será legítimo deixar de 
prever no Edital requisitos de capacidade técnico-profissional. 
Consequentemente, o instrumento convocatório ora impugnado se mostra 
nitidamente ilegal, demandando correção. 

Ademais, a exigência de comprovação de capacidade técnica deve estar 
relacionada às parcelas do objeto licitado de maior relevância técnica e de valor 
mais significativo. No caso dos autos, é possível notar que simplesmente não 
constam quais são as parcelas de maior relevância e valor. Em momento algum 
este dado é externado pela administração. Sobre o tema, somente consta na matriz 
de riscos de licitação o seguinte: 

 
Ou seja, a administração reconhece que os requisitos de qualificação 

técnica devem se limitar às parcelas de maior relevância, entretanto não as 
indica. E, ao construir a cláusula relacionada à qualificação técnica dos 
licitantes, incluiu serviços de baixíssima relevância, exigiu a comprovação de 
pouca experiência quanto aos relevantes e deixou de fora a comprovação de 
experiência prévia na execução de atividades essenciais para o sucesso do 
projeto. 

Quanto aos objetos de baixa relevância, apenas a título exemplificativo, é 
possível mencionar a exigência de atestados relacionados a “serviços de projeto e 



 
implantação (execução) de Iluminação Cênica”. O quantitativo do parque atual é de 
11.122 pontos. Os pontos cênicos se limitam a 170: 

 
É, portanto, indefensável que o referido serviço seja considerado parcela 

de maior relevância e valor a justificar a exigência de atestados de capacidade 
técnica, de modo que o Edital, neste ponto, contraria a legislação e a 
jurisprudência dominante. 

Contraditoriamente, conforme visto, apesar de exigências desnecessárias e 
relacionadas a serviços de pouca relevância, o Edital, simultaneamente, negligencia 
os quantitativos mínimos quanto aos serviços que, efetivamente, compõem o 
núcleo central do futuro contrato. 

Já foi dito que o parque atual possui o quantitativo de 11.122 pontos. Entretanto, 
até o final da concessão o número total de pontos alcançará 13.972 pontos, 
considerando a demanda reprimida e o crescimento vegetativo, tudo conforme 
previsto no instrumento convocatório e na minuta contratual. 

Ainda assim, o Edital somente exige que as empresas comprovem o 
“gerenciamento de parque de iluminação pública”, “serviços de reforma, ampliação, 
modernização” e “cadastro georreferenciado” de 3.000 pontos, ou seja, apenas 21% 
(aproximadamente) do quantitativo total máximo estimado para o contrato ao longo 
da vigência, colocando em risco o sucesso do empreendimento, já que permite a 
participação de empresas aventureiras sem expertise em projetos da envergadura do 
ora licitado. 

Nessa linha de raciocínio, cite-se o teor da Súmula do TCU nº 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. 

Citando, uma vez mais, o paradigmático Acórdão 386861/17 do TCE/PR, o 
gestor público pode responder por eventual inexecução contratual decorrente 



 
de imperícia da contratada, caso deixe de incluir no instrumento convocatório 
requisitos mínimos para averiguar a capacidade da empresa de bem executar o 
contrato: 

Importante  assinalar,  por  outro  lado,  que  essa  exigência  não  pode ser   
afastada   quando,   pelas   características   técnicas   da   obra   ou   serviço   
de engenharia, estiverem presentes requisitos segundo os quais, para a 
segurança de sua   tempestiva   e   correta   execução,   a   qualificação   
técnica   das   empresas interessadas deva revestir-se de maior rigor em 
sua análise, sob pena de incorrer o administrador,  inclusive,  em  
responsabilidade  decorrente  de  eventual inexecução contratual, 
decorrente de imperícia da contratada 

Por fim, para um serviço de extrema importância neste tipo de contrato, 
nada precisará ser comprovado pelos licitantes, elevando ainda mais o risco de uma 
seleção adversa baseado quase que exclusivamente no menor preço. Trata-se do 
serviço de telegestão, que permite obter em tempo real informações diversas do 
ponto de IP, tais como: status ligado/desligado, consumo, programação de liga e 
desliga, dimerização, relatórios diversos, etc. 

Não é preciso grande esforço nem aprofundado conhecimento técnico para 
perceber que a telegestão é essencial para uma prestação do serviço com a qualidade 
exigida pela administração e pela sociedade, pois monitorar à distância os pontos de 
IP com tecnologia LED, algo essencial principalmente quando o contratante é um 
consórcio de 8 (oito) municípios distintos. 

Inclusive, o próprio instrumento convocatório dispõe que o concessionário será 
obrigado a implantar a telegestão em ao menos 50% do parque: 

 
Nítido, assim, que caberia à administração contemplar o referido serviço 

dentre aqueles que demandam comprovação de capacidade técnica, visando 
selecionar o concessionário com base no menor valor de contraprestação, mas 
garantindo que o vencedor tenha o mínimo de expertise na prestação dos 
serviços objeto da licitação. 



 
Por todo o exposto, diante das diversas irregularidades relativas aos inexistentes 

e/ou parcos requisitos de qualificação técnica do Edital, requer-se a esta ilustre 
Comissão que o Edital seja revisto e corrigido, de forma que a potencial contratação 
objeto da Licitação se dê com empresa que efetivamente possua a qualificação e 
expertise necessários para a adequada execução do contrato. 

b) DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO – DIVERGÊNCIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TCU 

O instrumento convocatório, de maneira acertada, permite a participação de 
empresas em recuperação judicial. A discussão, antes intensa sobre este tema, foi 
superada pela jurisprudência do STJ e do Tribunal de Contas da União, que 
entendem de maneira pacífica que a recuperação judicial, por si só, não impede 
a participação da recuperanda em licitações. 

Entretanto, erra o Edital ao somente exigir que empresas em tal situação 
apresentem “plano de recuperação judicial homologado.”, conforme cláusula 6.1.1, 
iv. 

Frise-se que a administração, por um lado, não pode vedar a participação de 
empresas em recuperação no certame. Mas, por outro, também precisa adotar todas 
as cautelas impostas pelo TCU para que fique claro, no certame, que a licitante possui 
reais condições de executar o objeto contratual, não obstante sua situação 
financeira. 

E exatamente neste sentido, o Tribunal de Contas da União estabelece o 
seguinte dever ao contratante (Acórdão 1201/2020 Plenário): 

‘’Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Habilitação de 
licitante. Recuperação judicial. Admite-se a participação, em licitações, de 
empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida 
pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório. 
(Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo).’’ 

Fácil notar que o Edital está em desacordo com a jurisprudência. Para a Corte, 
não basta um mero plano de recuperação aprovado e homologado pelo juízo, como 
previsto no instrumento convocatório.  

Para que a administração tenha maior segurança quanto à exequibilidade 
da proposta de uma recuperanda, impõe-se, em verdade, que a empresa 
apresente uma certidão bastante específica, emitida pelo juízo da recuperação, 
indicando que a interessada possui aptidão econômica e financeira para 
executar o objeto contratual. 



 
Oportuno mencionar que a tese é abraçada, por exemplo, pelo TCE-SP, 

conforme decisão nº 3987.989.15-9:  

[…] Deste modo, a empresa que obteve a concessão da Recuperação Judicial 
não está, de antemão, inapta para ser contratada, podendo assumir riscos e 
compromissos nos limites previstos no seu Plano de Recuperação que, 
diferentemente da concordata, possui maior flexibilidade na sua negociação 
junto aos credores.  

Todavia, a mera existência de plano de recuperação judicial, por si só, não 
garante a capacidade da empresa em executar as obrigações contratuais, 
até porque o descumprimento de qualquer obrigação estabelecida no 
plano acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 61, §1º). […] 
Assim sendo, o edital demanda alteração, para que passe a exigir certidão 

emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, nos exatos 
termos da jurisprudência do TCU. 

c) CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO 
QUANTO A ENTES DISTINTOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE 
LIMITAÇÃO QUANTO AOS TRIBUTOS RELACIONADOS AO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

O Edital, por meio do item 9.2.3, exige a comprovação de regularidade fiscal por 
parte dos licitantes. Ocorre que não está clara a abrangência territorial das certidões, 
nem quanto ao fato de os tributos possuírem relação com o ramo de atividade do 
contrato. 

Sobre o tema, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes leciona: 
   “Adotada a literalidade do comando normativo da Lei de Licitações, os licitantes 
deverão apresentar o elenco de certidões, variáveis em número, segundo o 
domicílio da empresa. 
    Aliás, é o que a maioria dos órgãos da Administração Pública tem, 
mecanicamente, feito, transcrevendo ao art. 29, III, precitado, e deixando para a 
Comissão de Licitação a árdua tarefa burocrática, exercida sob a pressão das 
circunstâncias, em definir no caso, quantas e quais são as certidões que devem 
ou não ser exigidas para atender ao comando legal. 
    Burocratiza-se o processo, afastam-se bons licitantes e dificulta-se a obtenção 
da proposta mais vantajosa. 
    Mais do que isso, abala-se o alicerce da isonomia, pois desigualar-se-á os 
licitantes. Explica-se, exemplificando: se numa licitação para conservação e 
limpeza comparecem duas empresas, entre outras, uma de grande porte, 
que ocasionalmente está em débito com o IPTU, de sua sede própria; outra, 
recém criada, que não possui imóvel ou bens. A segunda pode participar da 



 
licitação, porque está em situação regular perante todos os fiscos; a 
primeira, não. 
    Agora, impõe-se questionar: qual a relevância da regularidade com o 
IPTU, para a contratação? Absolutamente nenhuma. 
    O bom hermeneuta deve considerar a finalidade da norma, a parcela da 
sociedade a que se dirige e o ordenamento jurídico em que se insere.Nesse 
sentido, a relação dos órgãos públicos que promovem a licitação com o fisco, ficou 
delimitada no art. 55, § 3º, da própria Lei nº 8.666, de 1993, não se podendo 
pretender que o processo licitatório sirva de pretexto para se fazer a verificação 
geral de todos - que não são poucos - os tributos. 
    (...) 
    O próprio direito positivo oferece solução de profunda densidade lógica, 
na medida em que se coordena o art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 - 
norma geral, Lei Ordinária -, com o art. 193 do CTN, norma específica, com 
força de Lei Complementar: só devem ser exigidas as provas de 
regularidade com os tributos que incidam sobre a atividade a ser contratada. 
    No caso exemplificado, exigir-se-á tão somente: 
    - prova de regularidade com a seguridade social - art. 193, § 5º da Constituição 
Federal - conforme Decisão 705/94, publicada no DOU de 06/12/94, pág. 18.613; 
    - prova de regularidade com o Imposto de Renda – IR; 
    - prova de regularidade com o Imposto sobre Serviços – ISS. 
    Por esse motivo a Decisão do TCDF é extremamente relevante, ao impor seja 
elencada restritivamente a exigência de regularidade fiscal, colocando paradeiro 
na formidável exigência obstrutiva à participação nas licitações”. Grifou-se. 

Além disso, o próprio TCU (Acórdão nº 2295/2007 – Segunda Câmara), citando 
o eminente Marçal Justen Filho, já deliberou no sentido de que a exigência da 
regularidade fiscal deve apenas ocorrer em face do ente federativo que promove 
a licitação, afirmando, inclusive que a posição doutrinária majoritária repele a 
exigência da prova da regularidade fiscal perante todas as Fazendas Públicas, e 
rechaçando o entendimento da sua equipe de auditoria: 

    “Data vênia, a posição da equipe do TCU de exigir prova de regularidade 
federal, estadual e municipal não condiz com a doutrina e jurisprudência 
dominantes. O ilustre Marçal Justen Filho na obra Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 9ª Edição, fls. 307, ao tratar do assunto 
em questão assevera que: 
    ‘Somente é possível reconhecer como indispensável a regularidade 
fiscal em face do ente federativo que promove a licitação. Poderia defender-
se que a licitação é uma excelente oportunidade para constranger alguém 
a pagar tributos. Esse argumento caracterizaria desvio de poder e 
invalidade da atividade pública’. 

A mesma conclusão pode ser extraída da jurisprudência do STJ: 



 
    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE REGULARIDADE FISCAL DA FILIAL 
DA EMPRESA PERANTE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SUPOSTA 
OFENSA AO ART. 29, III, DA LEI 8.666, de 1993. NÃO-OCORRÊNCIA. 
DOUTRINA. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. 
    1. A recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor da 
Divisão de Preparo de Licitações da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/RJ, 
pleiteando, em síntese, afastar exigência prevista no edital de licitação – 
Concorrência Pública nº 01/2002, destinada à aquisição de cimento asfáltico de 
petróleo – concernente à regularidade fiscal imobiliária da filial perante a 
municipalidade, sob o argumento de que a Lei nº 8.666, de 1993 somente exige 
a respectiva certidão do domicílio ou sede da empresa. 
    2. A exigência editalícia relativa à comprovação de regularidade fiscal da filial 
perante a Fazenda Pública Municipal responsável pela licitação, 
independentemente da situação fiscal da matriz situada em município diverso, é 
razoável e encontra respaldo na interpretação teleológica do art. 29, III, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
    3. ‘Constatado que a filial da empresa ora interessada é que cumprirá o objeto 
do certame licitatório, é de se exigir a comprovação de sua regularidade fiscal, 
não bastando somente a da matriz, o que inviabiliza sua contratação pelo 
Estado. Entendimento do artigo 29, incisos II e III, da Lei de Licitações, uma vez 
que a questão nele disposta é de natureza fiscal’. (REsp 900.604/RN, 1ª Turma, 
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 16/4/2007). 
    4. Isentar a recorrente de comprovar sua regularidade fiscal perante o 
município que promove a licitação viola o princípio da isonomia (Lei nº 
8.666, de 1993, art. 3º), pois estar-se-ia privilegiando os licitantes 
irregulares em detrimento dos concorrentes regulares. 
    5. Recurso especial desprovido. 
    (REsp 809262/RJ, Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 
23/10/2007, DJ de 19/11/2007). 

Assim sendo, o Edital precisa ser readequado, para que a cláusula 4.3 
imponha aos licitantes o dever de apresentar certidões fiscais negativas quanto aos 
tributos relacionados ao objeto do contrato e, ainda, exclusivamente quanto ao 
município responsável pela licitação, em detrimento do município que é sede da 
empresa. 

d) VEDAÇÃO QUANTO À SOMA DE ATESTADOS (CLÁUSULA 9.3.4) 

O Edital, de uma maneira geral, permite a soma de atestados. Entretanto, possui 
regra específica impedindo a somatória quanto à comprovação exigida no item 9.3.2, 
alínea “a”, conforme consta na cláusula 9.3.4: 

9.3.4. Para a comprovação exigida no item 9.3.2, alínea “a”, a comprovação 
deverá se dar em um único atestado, não sendo permitida a somatória somente 
para esse item. 



 
Em tese, o TCU considera válido vedar a soma quando é caso de execução 

sucessiva de objetos de pequena dimensão, pois neste caso não estaria claro que a 
empresa possui capacidade de executar um projeto de dimensões maiores. 

Entretanto, a Corte ressalva que este tipo de restrição não pode ser aplicado 
quando os atestados envolvem serviços prestados de maneira concomitante. Neste 
cenário, 10 contratos “pequenos”, ainda que distintos, são substancialmente o mesmo 
que um contrato mais robusto, se executados simultaneamente. Nessa situação, 
estará sim atestada a capacidade da empresa de executar um contrato mais 
complexo. Vejamos: 

“Em licitações de serviços de terceirização de mão de obra, é  admitida  restrição  
ao  somatório  de  atestados  para  a  aferição  da capacidade técnico-operacional 
das licitantes, pois a execução sucessiva de objetos  de  pequena  dimensão  
não  capacita  a  empresa,  automaticamente,  para a  execução de  objetos 
maiores. Contudo,  não cabe a restrição  quando os   diferentes   atestados   
se   referem   a   serviços   executados   de   forma concomitante,  pois  essa 
situação se  equivale,  para  fins  de comprovação de capacidade    técnico-
operacional,  a  uma  única  contratação”  (TCU –Representação -Acórdão  
2387/2014 -Plenário -Relator  Ministro  Benjamin Zymler) 

Desta forma, o instrumento convocatório merece revisão, para que fique claro 
que é possível a soma de atestados nos casos de serviços prestados de forma 
concomitante, inclusive quanto aos requisitos do item 9.3.2, alínea “a”. 

e) GARANTIA DE PROPOSTA EXCESSIVA 

O Edital fixa, em seu item 8.15.1, a necessidade de apresentação de garantia de 
proposta equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado do contrato. Ocorre que 
o valor estimado do contrato fixado no Edital corresponde ao montante de R$ 
165.000.000,00, equivalente à soma das contraprestações previstas para todo o 
período do contrato, o que torna a garantia de proposta excessiva e dissociada do 
valor dos investimentos a serem realizados na concessão administrativa. 

Apesar de reconhecer que o valor estimado do contrato pode ser calculado a 
partir do valor das contraprestações a serem pagas pela Administração Pública ao 
parceiro privado, as Cortes de Contas vêm reconhecendo que a utilização desse 
valor como base de cálculo das garantias de propostas representa restrição 
indevida à competição por inflar artificialmente o tamanho das garantias a serem 
prestadas, devendo ser adotado, para fins de fixação do valor da garantia de 
proposta, o valor estimado dos investimentos e não o valor estimado da soma 
das contraprestações, a saber: 

 
“(...) ante a jurisprudência predominante nesta Corte (TC-000052/008/08, 
TC029349/026/09, TC-029529/026/09, TC-034871/026/09, TC003194/003/11, 



 
TC-039965/026/11, TC-000192/989/12-7, entre outros), as exigências de capital 
social ou patrimônio líquido mínimos e garantia de licitar devem ser 
aquilatadas com base no total dos investimentos da concessão e não no 
valor futuro estimado do contrato, que se tem por receitas futuras do 
concessionário. 
Aliás, é neste sentido o posicionamento doutrinário do jurista Marçal Justen Filho: 
‘Outra questão relevante é a do capital social ou patrimônio líquido mínimos (...). 
O artigo 31, § 3º, da Lei nº 8.666 prevê que a exigência deverá limitar-se a 10% 
do valor estimado da contratação. Tem-se entendido, muitas vezes, que o valor 
estimado do contrato de concessão é o valor total a ser arrecadado pelo futuro 
concessionário. Assim, se o montante total das tarifas, durante o período do 
contrato, for estimado em vinte bilhões de reais, o limite da exigência seria de 
dois bilhões de reais. 
Parece que essa interpretação desnatura a exigência. Não há qualquer vínculo 
entre o montante total a ser arrecadado durante o contrato e a idoneidade para 
executar dito contrato. A elevação do montante a ser arrecadado não faz 
presumir exigência de patrimônio líquido mais elevado. 
O problema reside no montante estimado de desembolsos. A titularidade 
de um certo patrimônio mínimo é imposta pela necessidade de recursos 
para custeio da atividade necessária ao cumprimento do contrato. 
Portanto, se é estimado que o sujeito desembolsará quinze bilhões de reais 
para executar a concessão, não é possível utilizar como base de cálculo 
valor da arrecadação projetada com as tarifas (vinte bilhões)”. 
Nesta conformidade, o subitem “8.3.4.1”23, aliena “e”, do edital, deve ser 
corrigido, a fim de se moldar à jurisprudência desta Corte.” (TCE-SP. TC-
866.989.12-2. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Sessão de 19 de outubro 
de 2012) (grifamos) 
 
Portanto, requer-se seja determinada a suspensão imediata do certame, para 

que O ente público proceda com a correção da ilegalidade apontada, de modo a que 
o valor da garantia de proposta exigida das licitantes seja reduzido para o 
patamar de 1% do valor estimado dos investimentos (CAPEX do Projeto) e não 
do valor estimado das receitas com contraprestação a serem obtidas pela futura 
Concessionária.  

 
Ademais, requer-se a determinação de republicação do instrumento 

convocatório com a consequente devolução do prazo para apresentação de 
propostas, conforme previsão do art. 21, §4º da Lei de Licitações. 

f) ERRO MATERIAL NA MINUTA CONTRATUAL 



 
Há, aparentemente, erro material nos entre os itens 14.11 e 16.1.1.1:

 
 

A redação “pula” do item 14.11 diretamente para o item 16.1.1.1, que por sua 
vez faz referência às letras “c” e “e” da “subcláusula anterior”, algo inexistente no 
documento. Assim, necessária a correção do equívoco para que os licitantes tenham 
pleno conhecimento de todas as obrigações que constarão no instrumento contratual. 

 

DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, requer-se seja a presente Impugnação recebida e 
processada e, ato contínuo, considerando não restar qualquer dúvida quanto às 
ilegalidades do Edital apontadas pela Impugnante, seja no mérito provida para que 
seja corrigido o Edital, alterando-se os itens acima elencados. 

Como os questionamentos envolvem temas essenciais para a formulação das 
propostas comerciais, mandatória a imediata suspensão do certame, inclusive no 
tocante à realização da sessão pública originalmente prevista para ocorrer no próximo 
dia 02 de agosto de 2021. Desta feita, requer-se a imediata suspensão dos atos 
licitatórios, inclusive da referida sessão pública, com a posterior republicação do 



 
Edital corrigido e oportuna reabertura do prazo inicialmente concedido, nos termos da 
lei. 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Andradas -MG, 28 de julho de 2021 

 
 

BETRIA ENGENHARIA LTDA 
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