
 

 

 

 

 

 
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico: 13/2022 

 

 

 

 

 

 

 

        Andre Lima de Souza Eireli-EPP, inscrita no CNPJ 10.720.502/0001-40, empresa individual de 

responsabilidade limitada, estabelecida em Manaus, localizada na Avenida Ayrão, n 1230, Bairro: Praça 14 

de Janeiro, Manaus- AM, CEP: 69.020-205, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem 

respeitosamente: 

 

                                            IMPUGNAR: 

 

9. Da Qualificação Técnico Operacional  

    

Há no edital exigências para as empresas participantes do certame licitatório que limitam a competitividade 

do mesmo: 

 

9. Da Qualificação Técnico Operacional  

 

e. Comprovação de Capacidade Técnico Operacional, mediante apresentação de Atestados de Capacidade 

Técnico Operacional, em nome da licitante, comprovando que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente 

no desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste instrumento, das partes de maior 

relevância, sendo: 

I. Fornecimento e instalação de usina fotovoltaica ON GRID com no mínimo 407 kwp (aproximadamente 80% 

do projeto da CONTRATANTE), podendo ser considerado o somatório de usinas a partir de 75 kwp.  

II. Para a comprovação do item I desta alínea, o licitante deverá apresentar ART ou CAT que comprove a 

instalação mínima de 407 kwp, podendo ser somadas potências a partir de 75 kwp e mais de uma ART ou 

CAT. 

 



 

 

 

 

III. O atestado poderá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo constar do 

atestado a assinatura do representante legal da emitente, devendo a assinatura do signatário, em caso de pessoa 

jurídica de direito privado, ser reconhecida em cartório cível, estando as informações ali contidas sujeitas à 

verificação de sua veracidade por parte do pregoeiro; 

IV. O atestado deverá ser apresentado conjuntamente com a ART/RRT, referente ao serviço constante do 

Atestado de Capacidade Técnico-Operacional. 

 

            

DA LEGALIDADE: 

 

1- Qualificação Técnico Operacional  

 

 Há previsão no edital em seu item 9., que para comprovação de capacidade técnica operacional, as empresas 

participantes do certame licitatório devem comprovar para os serviços de “Fornecimento e instalação de usina 

fotovoltaica ON GRID com no mínimo 407 kwp (aproximadamente 80% do projeto da CONTRATANTE), 

podendo ser considerado o somatório de usinas a partir de 75 kwp. Para a comprovação do item I desta alínea, 

o licitante deverá apresentar ART ou CAT que comprove a instalação mínima de 407 kwp, podendo ser 

somadas potências a partir de 75 kwp e mais de uma ART ou CAT.  O atestado poderá ser expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devendo constar do atestado a assinatura do representante legal da 

emitente, devendo a assinatura do signatário, em caso de pessoa jurídica de direito privado, ser reconhecida 

em cartório cível, estando as informações ali contidas sujeitas à verificação de sua veracidade por parte do 

pregoeiro. O atestado deverá ser apresentado conjuntamente com a ART/RRT, referente ao serviço constante 

do Atestado de Capacidade Técnico-Operacional. 

  

Porém tal exigência limita a competividade do certame, uma vez que para habilitação o documento deverá ser 

apresentado no ato de participação no procedimento licitatório, restringindo os participantes que anteriormente 

já realizaram serviços, com uma potência inferior a 407kWp, mas sendo aptas a executar de maneira excelente 

o serviço. 

 

Vejamos:  

 

O princípio da competitividade tem por objetivo alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, que é uma das finalidades da licitação. Portanto, não é permitida a adoção de medidas que 

comprometam o caráter competitivo do certame. 



 

 

 

Para que a Administração alcance o melhor contrato, é necessário que agentes públicos promovam uma 

ampliação razoável do acesso ao processo licitatório. 

 

A capacidade técnica operacional esta preconizada no art. 30 da Lei 8.666/93 e seus incisos, e de modo 

taxativos elenca quais serram os elementos exigidos ao licitante. 

 

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

I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

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; 

 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

 

No mesmo artigo, o legislador previu quais serão os requisitos para exigência de atestado de capacidade 

técnico profissional: 

 

§ 1o 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: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

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; 

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

 

 

Em uma análise literal do texto da norma, fácil perceber que há vedação expressa à imposição de quantitativos 

mínimos ou prazos máximos para a comprovação da capacidade técnico-profissional das licitantes. 

 



 

 

Nesse sentido, vinha manifestando-se Tribunal Corte de Conta da União pela impossibilidade da 

Administração fixar quantitativos mínimos para a qualificação técnico-profissional, a exemplo dos Acórdãos 

170/2007, 2.717/2008, 890/2008, 1917/2003 e 1284/2003, todos do Plenário. 

 

Acórdão 170/2007 Plenário  

As exigências de qualificação técnico-operacional limitam-se aos itens de 

maior relevância e em percentuais razoáveis. 

 

Acórdão 2717/2008 Plenário 

Evite estabelecer cláusula ou condição capazes de comprometer, restringir 

ou frustrar indevidamente o caráter competitivo do certame quando do 

estabelecimento dos requisitos de capacidade técnico-operacional, conforme 

art. 30 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Acórdão 890/2008 Plenário 

Limite as exigências de qualificação técnico-operacional, ao realizar licitação 

para contratação conjunta de diversos itens de prestação de serviços 

administrativos, aos itens de maior relevância e em percentuais razoáveis, 

evitando a restrição indevida à competitividade do certame, nos termos do 

art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. De acordo, ainda, com o princípio de 

exigências mínimas para garantir a segurança para a Administração Pública, 

conforme art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, deve ser estabelecido 

no edital, com clareza e fundamentadamente, quais são as “parcelas de maior 

relevância e valor significativo”, conforme colocado pelo art. 30, § 1º, inciso I 

e § 2º da Lei nº 8.666/1993. 

 

Acórdão 1917/2003 Plenário  

Por ocasião da avaliação da qualificação técnico-operacional das empresas 

licitantes, em licitações envolvendo recursos federais: 

•  não estabeleça, em relação à fixação dos quantitativos mínimos já 

executados, percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos 

itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, 

cujas justificativas para tal extrapolação deverão estar tecnicamente 

explicitadas, ou no processo licitatório, previamente ao lançamento do 

respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, em observância ao 

inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do § 1º do art. 3º e 



 

 

inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993; 

•  não inclua item sem relevância ou sem valor significativo entre aqueles que 

serão utilizados para a comprovação de execução anterior de quantitativos 

mínimos, em obediência ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e 

inciso I do § 1º do art. 3º da Lei 8.666/1993; bem assim, por analogia, ao § 1º, 

inciso I, do art. 30 da referida lei, que limita a comprovação da qualificação 

técnico-profissional às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, conforme decidido na Decisão 574/2002 Plenário. 

 

Acórdão 1284/2003 Plenário 

Podem ser estabelecidos quantitativos mínimos nos atestados de capacidade 

técnico-operacional, entretanto, em cada caso concreto, deverá ser verificado 

se as exigências estabelecidas são pertinentes e necessárias para que a 

Administração tenha as garantias necessárias que aquela empresa possui as 

condições técnicas para a boa execução dos serviços 

 

Não obstante o firme entendimento sobre a matéria, no final de 2013, o Tribunal de Contas da União 

proferiu os acórdãos n 3.070/2013 e n 1214/2013 no sentido da possibilidade de se exigir quantitativos 

mínimo 50 % do serviço que está sendo contratado, para comprovação de capacidade técnico 

profissional para fins de habilitação, quando tal comprovação for primordial para a licitação.  

 

No caso em tela, não há demonstração de a exigência dos quantitativos de kWp serem primordiais para 

demostrar a capacidade profissional para execução do contrato,  tendo em vista que objeto de a licitação 

não demostrar tal exigência, sendo assim, tal condição limita o caráter competitivo. 

 

A impugnante possui interesse em participar do Certame, todavia, entende que as exigências contidas no 

edital, conforme supra exposto, viola o princípio da ampla competitividade e do interesse público, uma vez 

que restringe de sobremaneira o número de participantes na licitação e macula a aplicação da legislação 

pertinente. Na forma em que se encontra, apresenta um prejuízo extremo a caráter competitivo da licitação 

e, principalmente a supremacia do interesse público, bem como um descompasso a melhor doutrina aplicada 

à espécie. 

 

Não há qualquer necessidade, esta exigência é restritiva e não há qualquer fundamentação técnica que 

embase esta necessidade de comprovação, tornando esta exigência apenas de cunho restritivo e solicita 

a retirada da mesma. 

 



 

 

Entende- se que quem trabalha e tem conhecimentos mínimos proporcionais ao objeto da licitação, não 

tem sua capacidade proporcional diminuída ou desqualificada, sendo importante de acordo com a 

legislação a qualificação e não o quantitativo, visto que a exigência dos quantitativos direciona o certame 

para empresas que possui atestado. 

 

DO PEDIDO: 

 

Portanto, solicitamos que o item 9, seja excluído ou alterados no edital e no termo de referência, afim de 

garantir a competitividade do certame e o não direcionamento do mesmo. 

 

 

Solicitamos sinceramente que haja critério e justiça, 

 

 

Manaus, 12 de agosto de 2022. 

 

 


