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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

TERMO: DECISÓRIO 

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA  

REFERÊNCIA: EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 

RAZÕES: Restrição de Competitividade. Exigência de Qualificação Técnica muito superior as 

condições de execução do objeto pleiteado. Alvará de Construção fora da validade. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em OBRA CIVIL para execução de ampliação 

e reforma nas dependências do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte 

– CAU/RN, situado na Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova, CEP: 59.075-730, 

Natal/RN, com fornecimento de materiais, peças, equipamentos, mão de obra e acessórios. 

PROCESSO nº.: 035/2022 

IMPUGNANTE(S): Ouro do Mar Construções e Comércio EIRELI. 

 

 

Vistos etc... 

 

I – Das Preliminares 

Impugnação Administrativa interposta tempestivamente pela Ouro do Mar Construções e 
Comércio EIRELI, devidamente qualificada na peça exordial, CONTRA os termos do EDITAL DA 
TOMADA DE REÇOS nº.: 001/2022, embasada esta nos termos do o I, § 1º, do Art. 3º e Art. 30, 
inciso II da Lei 8666/1993, bem como, nos artigos 21 e 29 da Lei Complementar nº 055 de 27 de 
janeiro de 2004. 
 
II - Das Alegações do(a) Impugnante 

a) Alega a Impugnante que “o item 7.1.3 b.1.1) viola a determinação do Art. 30, inciso II da 
Lei 8666/93 quando solicita volumes de serviços ou obras executados pela empresa que 
tenham uma monta mínima de “Construção ou reforma em áreas de cobertura cerâmica 
(telhado) com estrutura metálica, com no mínimo 1.000m² (mil metros quadrados)”. 
b) Afirma que “o item 7.1.3 b.1.2) também viola a determinação do Art. 30, inciso II da Lei 
8666/93 quando solicita volumes de serviços ou obras executados pela empresa que tenham 
uma monta mínima de “Pintura na área de reforma ou construção com aplicação manual de 
pintura acrílica, PVA ou similares com no mínimo 5.000m² (cinco mil metros quadrados)”. 
c) Segue impugnando que “o Anexo II – Semurb – Alvará de Reforma apresenta alvará com 
validade expirada uma vez que o vencimento deu-se em 24/09/2021 após o prazo de 01 ano 
concedido pelo órgão licenciador. 

 

III – Da Análise 

1. DA VIOLAÇÃO AO ART. 30 DA LEI Nº 8.666/1993. 

A Impugnante cita o art. 30, inciso II, mas ignora o § 3º do mesmo artigo: “Será sempre 
admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares 
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”. 
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Por óbvio que a manifestação desenvolvida pela Impugnante busca ver atendidos seus 
anseios, entretanto servida por interpretações dissociadas do contexto jurídico exido pelo tema, que 
requer uma interpretação sistêmica. 

 
Neste sentido, a priori, não há que se falar em violação ao art. 30 da Lei nº 8.666/1993. 

Seguindo a leitura do mesmo artigo é possível verificar o respectivo amparo legal que fundamenta a 
exigência do item 7.1.3, subitens b.1.1 e b.1.2. 

 
Destacamos que o imóvel que receberá o objeto da presente licitação (OBRA CIVIL para 

execução de ampliação e reforma nas dependências do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio 
Grande do Norte – CAU/RN, situado Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova, CEP: 59.075-
730, Natal/RN), possui uma área construída de 241,42 m², sendo a mesma área de cobertura 
cerâmica. 

 
Contudo, esta administração houve por bem exigir a apresentação de Atestado de 

Capacidade Técnica Operacional da Empresa, comprovando ter realizado obra de construção ou 
reforma em área de no mínimo 1.000m² de cobertura cerâmica, bem como, comprovação que tenha 
realizado pintura na área de reforma ou construção com aplicação manual de pintura acrílica, PVA 
ou similares em área de no mínimo 5.000m². 

 
Neste contexto, observe-se que as exigências de comprovação são relativas à duas 

atividades bastante simples, ou seja, que a empresa de construção interessada em concorrer no 
certamente demonstre ter realizado obras em imóvel(is) que totalize(m) área coberta cerâmica de 
1.000m² e que tenha realizado pintura em área total de no mínimo 5.000m².       

 
Registre-se que uma empresa de construção que ainda não realizou, se quer, pinturas que 

totalizem no mínimo 5.000m² não pode ser considerada uma construtora firmada no mercado, 
considerando que provavelmente tenha há poucos dias constituído tal empresa. Some-se ainda que 
existe a faculdade de somar atestados. 

 
Cabe salientar que não é a Administração quem define quais empresas estão aptas a 

executarem objeto tal, mas sim a natureza dos serviços, considerando suas particularidades 
qualitativas e quantitativas. Ao exigir das licitantes a comprovação de aptidão para o desempenho da 
atividade objeto da licitação, o faz com o único e estrito objetivo de garantir a contratação de empresa 
com capacidade operacional compatível com a execução satisfatória da prestação dos serviços, 
jamais ferindo os preceitos legais. 

 
Todavia, por uma questão meramente normatizadora do TCU, interpretando a redação do § 

3º, art. 30, da Lei nº 8.666/19993, ficou limitado a quantidade mínima superior de 50% do quantitativo 
objeto do edital a ser exigido a comprovação.  

 
É irregular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional com 
quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se 
pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, 
situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente 
explicitados no processo licitatório. Acórdão 2924/2019-Plenário Relator: 
BENJAMIIN ZYMLER. 

 
 Portanto, considerando que capacitação técnico-operacional envolve comprovação de que a 

empresa licitante, como unidade econômica agrupadora de bens e pessoas, já executou, de modo 
satisfatório, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, a teor do que estabelece o entendimento do TCU acima exposto, assiste razão aos 
termos da impugnação manifestada pela empresa Ouro do Mar Construções e Comércio EIRELI no 
tocante a este item. 
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Neste sentido, será possível conferir nova redação ao item 7.1.3, subitens b.1.1 e b.1.2, 
considerando que a imóvel possui uma área construída de 241,42 m², bem como, que a área de 
pintura constante na planilha é de 510,3m², passando a exigir a comprovação: b.1.1) Construção ou 
reforma em imóvel(is) que tenha a área(s) de cobertura cerâmica (telhado) com estrutura 
metálica, de no mínimo 362,13 m² (trezentos e sessenta e dois virgula treze metros quadrados); 
b.1.2) Pintura na área de reforma ou construção com aplicação manual de pintura acrílica, PVA 
ou similares com no mínimo 765,45m² (setecentos e sessenta e cinco virgula quarenta e cinco 
metros quadrados). 
 

Por fim, necessário esclarecer que a exigência de comprovação do subitem b.1.1, ou seja, 
demonstração de que tenha realizado “construção ou reforma em áreas de cobertura cerâmica 
(telhado) com estrutura metálica, com no mínimo...” significa a exigência para que a empresa 
demonstre, através de Atestado de Capacidade Técnica Operacional, ter realizado construção 
ou reforma em área nesta disposta. A contrário sensu NÃO significa que a empresa demonstre, 
através de Atestado de Capacidade Técnica Operacional, ter realizado serviço específico de telhado 
cerâmico de área em metragem ali contida.     

 
 
2. DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 

 
Alega a impugnante que o Alvará de Construção se encontra com prazo de validade expirado. 
Em nosso entendimento tal fato não é óbice para o regular desenvolvimento do presente 

certame.  
Como bem demonstrado pela impugnante, a restrição e, consequentemente, exigência, faz 

referência apenas ao início da obra e não ao desenvolvimento do certame. 
Outrossim, é preciso destacar a existência de abertura de protocolo para renovação do Alvará 

(SEMURB-20220061653), bem como, a sua iminente expedição. 
 
 
3. DO CÁLCULO DO DBI 

 
Conforme a impugnante descreve em seu pleito: “Além das ilegalidades apresentadas, foi 

encontrado erro no cálculo do BDI, uma vez que o valor considerado na página 70 do ANEXO I A – 
Orçamento Obra é de 23% tendo sido, portanto, descontadas as casas decimais do resultado real de 
23,25%.  

Trata-se de erro material, constituído por equívoco relacionado a erro de digitação, 
especificamente no item DF = taxa de despesa financeira. 

Neste sentido, onde se lê DF = taxa de despesa financeira 0,0123, leia-se DF = taxa de 
despesa financeira 0,01022, oportunidade em que será publicizada uma errata. 

 
Isto posto, sem nada mais evocar, entendo que as questões levantadas e apresentadas pela 

empresa Ouro do Mar Construções e Comércio EIRELI, no processo licitatório referente ao EDITAL 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022, merecem parcial agasalho. Assim sendo, manifesto-me por 
conhecer do pedido, para julgar parcialmente procedente a presente IMPUGNAÇÃO. 
 

Natal/RN, 22 de março de 2022.  
 
 
 
Carina Coutinho de Azevêdo 
Presidente CPL 
CAU/RN 
 


