
 

SIA Trecho 06 Bloco A nº 5/15 CEP 71205-060 – Brasília/DF – Tel.: 61 3234 0037 
www.arteclp.com.br 

 

1 

ILMO. SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE 

LICITAÇÃO    

 

 

 

 

Ref. RDC nº 03/2019  

Constitui objeto da presente licitação a 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 DO 

“CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO PARQUE DA 

CIDADE – PITUBA” 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUTORA ARTEC S/A, empresa brasileira, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.086.165/0001-28, com sede 

no SIA Sul Trecho 06, Bloco “A”, Lotes 05/15, Mezanino, Brasília, DF, vem, 

respeitosamente, apresentar, tempestivamente, com fulcro no item 11 do 

Edital; bem como nas demais disposições normativas, legais e constitucionais 

aplicáveis 

 

IMPUGNAÇÃO  

 

de acordo com os fatos e fundamentos a seguir expendidos. 
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1- Dos Fatos e Direito 

A presente impugnação tem por objetivo colaborar para amoldar o 

ato convocatório aos ditames legais, de forma a evitar que vícios existentes 

venham a inviabilizar a execução do contrato futuro, haja vista que uma 

eventual anulação possui efeitos ex tunc e atingem atos vinculados.  

Não é demais ressaltar que o objetivo precípuo de um processo 

licitatório é buscar no maior espectro possível de licitantes a melhor proposta 

que atenda aos anseios do interesse público. 

Para isso o edital deve ser capaz de ampliar a competitividade 

dentre aqueles que atendam ao objeto da licitação. 

Ocorre que em comparação ao RDC nº 03/2019 em que houve 

ampla participação das empresas/Consórcios, este edital parece restringir a 

competição pelo não desmembramento das parcelas de maior 

relevância, inibindo a pontuação.  

Conforme se verá a seguir, esta restrição impedirá muitos licitantes 

que participaram da licitação, que possuem capacidade técnica operacional, 

de pontuar e com isso terem suas propostas desclassificadas. 

 

2- Do critério de julgamento Técnica e Preço 

A redação do inc. III do § 2º do art. 9º da Lei nº 12.462/11, que 

instituiu o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), no caso de adoção do 

regime de execução denominado “contratação integrada”, determinava o 

dever de ser adotado critério de julgamento de técnica e preço. 

Diz-se que a Lei nº 12.462/11 determinava a adoção do critério de 

julgamento de técnica e preço porque, com a publicação da Medida Provisória 

nº 630, de 24 de dezembro de 2013, convertida na Lei nº 12.980/14, 

promoveu-se a revogação da disciplina constante do inc. II do § 2º do art. 9º 

da Lei nº 12.462/11. 

Não obstante a revogação desse dispositivo legal, o Decreto nº 

7.581/11 que regulamenta a aplicação da Lei nº 12.462/11 não sofreu 

alteração e continua a prever, no seu art. 73, § 2º, a adoção do critério de 

julgamento técnica e preço nas licitações de obras e serviços de engenharia, 

caso em que poderá ser utilizada a contratação integrada: 
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Art. 73. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, poderá ser 
utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente 
justificada. 

§ 2º Será adotado o critério de julgamento técnica e preço. 

Porém, segundo o Tribunal de Contas da União, com a revogação 

do inciso III do § 2º do art. 9º da Lei 12.462/2011, o regime de contratação 

integrada pode adotar outros critérios de julgamento das propostas, não mais 

se limitando à técnica e preço, sendo possível, inclusive, o julgamento 

segundo o menor preço1. 

Atualmente, a Lei nº 12.462/11 não impõe mais a obrigação de, no 

caso de adoção do regime de execução denominado “contratação integrada”, 

adotar obrigatoriamente o critério de julgamento de técnica e preço. 

Por outro lado, ainda pode-se adotar tal critério de julgamento, 

conforme previsto no Art. 20 da Lei 12.462/2011, vejamos: 

Art. 20. No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, deverão 
ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas 
pelos licitantes, mediante a utilização de parâmetros objetivos 
obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório. 

§ 1º O critério de julgamento a que se refere o caput deste artigo será 
utilizado quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das 
propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no 
instrumento convocatório forem relevantes aos fins pretendidos pela 
administração pública, e destinar-se-á exclusivamente a objetos: 

I - de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou 
técnica; ou 

II - que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias 
de domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades 
que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução. 

§ 2º É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar 
as propostas técnicas e de preço, sendo o percentual de ponderação mais 
relevante limitado a 70% (setenta por cento). 

Pois bem, atualmente o critério de julgamento Técnica e Preço 

destina-se exclusivamente a objetos de natureza predominantemente 

intelectual e de inovação tecnológica ou técnica, ou, ainda, que possam ser 

executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio no 

 
1 Acórdão nº 1.399/2014 – Plenário TCU 
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mercado. 

Diretrizes não definidas com o objeto ora licitado. Os critérios 

adotados para pontuação técnica não glorificam a natureza intelectual ou 

metodologias oferecidas pelos potenciais competidores, ao contrário, apenas 

20% da pontuação técnica é destinada a tais critérios.  

 A falta da preponderância técnica fica ainda mais evidente quando 

com a média ponderada das valorizações das propostas Técnica e de Preço 

com peso de 50% cada. Ou seja, existe equivalência técnica entre preço e 

técnica (metodologia e experiência). 

Assim entende o Tribunal de Contas da União: 

“Nas licitações de obras e serviços de engenharia, realizadas sob o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, quando adotado o critério de 
julgamento de técnica e preço, deve-se pontuar a proposta técnica de 
acordo com a valoração da metodologia ou técnica construtiva a ser 
empregada, e não, somente, pontuar a experiência profissional das 
contratadas ou de seus responsáveis técnicos”.2  

Portanto, necessita está configurada a necessidade de revisão do 

critério de julgamento ou, se ainda assim entender pela preponderância 

técnica, ajuste na pontuação para que as alternativas construtivas ou 

tecnológicas tenham relevância significativa na pontuação final da 

proponente.  

 

3- Dos requisitos de qualificação técnica e pontuação 

Sabe-se que os requisitos de qualificação técnica visam avaliar se a 

empresa e seus profissionais possuem a expertise sobre o objeto do certame 

de forma a evitar futuros descumprimentos contratuais. 

Tal preocupação é válida e amparada na lei. 

O que se vê, entretanto, em especial, ao se compararmos ao RDC 

Presencial nº 003/2019, é que as exigências das parcelas de maior relevância 

estão restringindo o certame a pouquíssimas empresas/consórcios do 

mercado, quiçá apenas uma/um, de forma que o certame não promoverá a 

 
2 Acórdão nº 1167/2014 – Plenário 
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ampla competição e a busca da proposta mais vantajosa, como é o objetivo 

da lei. 

Veja em quadro de algumas exigências: 

ITENS DE SERVIÇOS A SEREM 
COMPROVADOS  

 

UNID MÍNIMO  
ACEITÁVEL  

QUANT. 
APRESENTADA  
 

1 

Projeto de Sistemas Viários 
Urbanos contemplando as 
seguintes disciplinas: 
 a) geometria; 
 b) terraplenagem; 
 c) drenagem; 
 d) pavimentação. 

 

M 750 

750 ≤ extensão da obra ≤ 
1.500 

 

1.500 < extensão da obra 
≤ 3.000 

 

extensão da obra > 3.000 
 

Observe que não foi possibilitada a pontuação por cada 

subitem, estringiu a pontuação às empresas que possuem atestados somente 

para que tenha desemprenhado todas as disciplinas em um único projeto. 

Impondo-se assim uma restrição excessiva ao certame. 

É importante observar que todas as exigências inseridas no 
instrumento convocatório devem garantir a participação mais ampla e irrestrita 
possível, de forma a atender a um dos princípios basilares da lei de licitações 
que é ampla competição. São as exigências mínimas possíveis que possam 
constituir garantias mínimas para cumprimento do objeto licitado 

A lei nº 8.666/93 veda ainda exigências que frustrem ou restrinjam 
o caráter competitivo da licitação. 

Assim dispõe a lei: 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável 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 

§ 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 
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seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 

Importante observar que não é dada liberdade ao gestor público a 
ponto de engessar os itens de maior relevância a ponto de desnaturar e 
exacerbar as exigências de qualificação técnica a ponto de reduzir 
drasticamente a competição no certame. 

Ao se restringir a competição do certame, como está ocorrendo no 
presente caso, está se contrariando o disposto constitucional quando afirma: 

Art. 37 [...] 

XXI - 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 as 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.      (Regulamento)   

O Tribunal de Contas da União sem seus julgados ensina o 
sopesamento entre a possibilidade de definir as parcelas de maior relevância e a 
não restrição ao certame. 

Assim já decidiu o Tribunal de Contas da União: 

"(...) Por outro lado, é cediço que o princípio da isonomia, com 
assento no caput do art. 5º, como também no art. 37, XXI, ambos da 
Carta Política, deve nortear todos os procedimentos administrativos 
no âmbito da Administração Pública. No mesmo sentido, a legislação 
infraconstitucional impõe a necessidade de garantir tratamento 
equânime aos interessados em contratar com a Administração, uma 
vez que o art. 3º, caput e §1º, I e II, da Lei nº 8.666/1993, faz menção 
ao aludido princípio, além de vedar expressamente condutas 
discriminatórias, assim como, o §2º do mesmo dispositivo, reafirma a 
ideia de igualdade. 

12. Impende frisar que a verificação de qualificação técnica não 
ofende o princípio da isonomia. Tanto é que o próprio art. 37., XXI, 
da CF/1988, que estabelece a obrigatoriedade ao Poder Público de 
licitar quando contrata, autoriza o estabelecimento de requisitos de 
qualificação técnica e econômica, desde que indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. No entanto, o ato 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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convocatório há que estabelecer as regras para a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração, sem impor cláusulas 
desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o caráter competitivo 
do certame. 

12. por outras palavras, pode-se afirmar que fixar requisitos 
excessivos ou desarrazoados iria de encontro à própria 
sistemática constitucional acerca da universalidade de 
participação em licitações, porquanto a Constituição Federal 
determinou apenas a admissibilidade de exigências mínimas 
possíveis. Dessarte, se a Administração, em seu poder 
discricionário, tiver avaliado indevidamente a qualificação 
técnica dos interessados em contratar, reputado como 
indispensável um quesito tecnicamente prescindível, seu ato 
não pode prosperar, sob pena de ofender a Carta Maior e a Lei 
de Licitações e Contratos (Acórdão nº 877/2006 - TCU - Plenário, 
Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa) 

O RDC nº 003/2019 está indo na contramão da lei e da 
jurisprudência das Cortes de Contas, e ainda, pior, está usando a experiência 
anterior para restringir ainda mais a competição, o que lesa flagrantemente os 
preceitos da lei de licitações, ao escolher no mercado, apenas algumas ou até 
mesmo uma empresa/Consórcio, capaz de atender às exigências de capacidade 
técnica operacional do certame.    

É imperiosa a mudança dessa forma de pontuar de forma a que se 
possa ampliar o escopo de licitantes em consonância à lei. 

 

4- Dos requisitos de qualificação técnica superiores aos estimados 

Mesmo na técnica e preços os quantitativos mínimos e máximos 
para pontuação de se relacionar ao objeto licitado. 

No RDC nº 003/2019 exige-se quantitativos mínimos acima de 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos de maior relevância da obra! 

Por exemplo, estima-se, de acordo com levantamento realizados 
nos “projetos fornecidos”: execução de aproximadamente 10.430M³ de 
Pavimento rígido de concreto e o termo convocatório exige no mínimo 7.900 m²; 
área total das estações a serem construídas de 2.390 m² e exige-se no mínimo 
1.250m².  

De acordo com a alínea “e” do item 10.2.4 do Edital, serão 
desclassificadas as Propostas Técnicas que não obtiver pontuação (zerar) em 
qualquer dos itens de qualificação técnica operacional e profissional. 

Vejamos, novamente o que a Corte de Contas: 
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Voto 

Conforme consignado no Relatório precedente, trata-se de 
Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Sr. 
José Abelardo Guimarães Camarinha contra o Edital de 
Concorrência Pública 001/2017, promovido pelo Município de Marília 
– SP, que objetiva a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de material e mão de obra para execução do sistema 
de afastamento e tratamento de esgoto – ETE Pombo e ETE 
Barbosa. 

2. A contratação possui verba federal conforme item 3 do edital (peça 
2, p. 2) . Segundo informações da Secex-SP, “em contato telefônico 
realizado com a Prefeitura de Marilia foi informado que a verba 
federal se refere a um convênio firmado com o Ministério das 
Cidades”. 

3. Em síntese, alega o representante (peça 1) que as seguintes 
irregularidades maculariam o certame: (i) exigência cumulativa de 
capital social mínimo e garantia da proposta; (ii) ausência de critérios 
objetivos para análise das propostas técnicas; (iii) exigência de 
percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos de maior 
relevância da obra; e (iv) exigência de descrição minuciosa de 
serviços executados no atestado de capacidade técnica. (Acórdão 
710/2018 – TCU – Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz) 

 

5- Da Exigência de CAT para acervo Operacional 

Sabe-se que os requisitos de qualificação técnica visam avaliar se a 

empresa e seus profissionais possuem a expertise compatível com o objeto 

do certame, de forma a evitar futuros descumprimentos contratuais. 

Tal preocupação é válida e amparada na lei. 

O que se vê, entretanto, são requisitos habilitatórios que não 

encontram respaldo na legislação vigente e norteadora da licitação em curso. 

Especificamente com relação a alínea “b” do item 9.4.2.2, que trata 

da aptidão técnico-operacional (em nome do licitante), o edital exige que o 

atestado seja acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida 

pelo CREA. 

Ora, sabe-se, em face de pacificada jurisprudência, que a exigência 

de aptidão técnico-operacional (item 9.4.2.2 do edital) encontra-se amparada 

pelo inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93, diferentemente da exigência de 

aptidão técnico-profissional, que amparada pelo inciso I do § 1º do art. 30 
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requer que o atestado seja registrado na entidade profissional competente. 

Isto porque o CONFEA de longa data reconhece que os CREA´s 

não possuem competência para emissão de CAT para pessoas jurídicas, pois 

não é essa a finalidade dos conselhos, mas a de proteger os interesses dos 

profissionais e eles vinculados. 

É o que dispõe o art. 55 da Resolução CONFEA nº 1.025/2009, que 

revoga a Resolução nº 317/86 que possuía normativo no mesmo sentido: 

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica. 

Como visto, as exigências distintas de aptidão possuem respaldo 

legal e normativo distintos, não sendo possível se exigir CAT de atestado em 

nome das empresas licitantes, o que motiva, por si só, a revisão do 

instrumento convocatório, visando aumentar o número de concorrentes no 

certame licitatório. 

6- DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria se digne a acolher os 
argumentos expendidos, determinando a realização dos ajustes aqui indicados, 
sob pena de levar adiante licitação viciada por violar amiúde a legislação e o 
entendimento reiterado das Cortes de Contas sobre os assuntos aqui 
vertidos. 

 

Termos em que se pede e espera deferimento. 

 

Brasília, 12 de fevereiro de 2020. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

CONSTRUTORA ARTEC S/A 
Marcel Diniz Oliveira 
OAB/DF nº 46.829 

 


