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LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 16/09/2019 
HORÁRIO DA ABERTURA: 09h:00min 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA. 
 

 

Vistos, etc 

Trata-se de impugnação à edital do processo licitatório acima epigrafado, 

apresentada por ICAP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E PESQUISA LTDA, 

indicando em síntese os seguintes elementos fáticos: 

1. Que o item 5.2.17 exige comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do 

certame, afirmando que tal exigência é excludente, não sendo critério hábil a determinar a 

qualificação da licitante; 

2. Que o subitem 5.2.18.1 estabelece critério a ser lançado no atestado 

objeto do item alhures a aplicação de provas objetivas para um universo mínimo de 50.000 

(cinquenta) candidatos inscritos. Aduz que surge dúvida quando ao valor a ser levado a 

efeito. Se caso será do valor descrito por extenso – cinquenta – que encontra-se corretamente 

inserido. Porém, que caso for levado a efeito 50.000 (cinquenta mil), afirma ser critério 

impertinente por excluir sumariamente pretensas licitantes; 

3. Que no item 6.2 letra A pontuação dos licitantes são estabelecidas de no 

máximo 30,0 (trinta) e no mínimo 20,0 (vinte) a serem contabilizadas por meio de atestados. 

Aduz que somente a partir de 20 (vinte) atestados é possível pontuar nesse critério 

avaliativo, pelo que afirma ser latente inobservância aos preceitos da Lei Federal nº 

8.666/93; 

4. Que no item 6.2 letra B, que refere-se a outro critério de pontuação, 

afirma que ao se analisar o quadro de índices, verifica-se que somente serão considerados 

os licitantes que tiverem realizado 3 (três) ou mais concursos simultâneos com aplicação de 

provas na mesma data para instituições distintas; 

5. Que no item 6.2 letra C o edital exige 01 (um) coordenador geral e 05 

(cinco) coordenadores polo com experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos. Aduz 

que a exigência prevê que o atestado/declaração deverá ser emitido pela pessoa jurídica que 

demandou o processo seletivo, no qual o profissional exerceu a atividade/função de 

coordenador geral; 
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6. Que no item 6.2.1 determina que o licitante que não obtiver a pontuação 

mínima será automaticamente desclassificado do processo licitatório. Afirma tratar-se de 

um critério mal definido que poderá resultar em instrumento a capacitar a isonomia e a 

legítima concorrência no processo licitatório;  

7. Por fim que a letra D “Estrutura Operacional da Empresa” há um requisito 

exigindo a apresentação de nota fiscal, em nome da licitante, de todos os itens solicitados no 

campo Equipamentos de Segurança para aplicação da prova e processamento de dados, o 

que excluiria a possibilidade de negócios jurídicos realizados sob a modalidade de comodato, 

locação, entre outros. Afirma ser critério meramente excludente que eliminam do certame 

licitantes que optem pela locação dos equipamentos.  

Ao final pugna pela procedência da impugnação para declarar a ilegalidade 

dos itens 5.2.14, 5.2.18.1, 6.2 letras “A”, “B”, “C” e “D” e o item 6.2.1, bem como a participação 

da Requerente no processo licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente 

invocando o § 3º, art. 41 da Lei nº 8.666/93. Que a intimações e expedientes sejam 

encaminhadas preferencialmente por meio de correio eletrônico citado na impugnação sob 

pena de nulidade dos atos.  

É o relatório. Decido.  

Diante das impugnações apresentadas, cumpre frisar que o presente 

certame se dá pela modalidade Concorrência, do tipo TÉCNICA e Preço, visando a SELEÇÃO 

e contratação para prestação de serviços especializados, por empresa do ramo, para a 

realização de Concurso Público do Poder Executivo no Município de Dom Eliseu – PA.   

Verifico inúmeras impugnações apresentadas pela empresa é voltada 

estritamente ao processo de avaliação de técnica, que tem por intuito uma avaliação 

realizada mediante pontuação para posterior seleção das mesmas, o que serão tratadas 

especificamente mais adiante. 

Inicialmente, no que se refere a impugnação ora pontuada como nº 1, trata-

se do item 5.2.17 que trata acerca de documentos para a habilitação das licitantes. É o que 

prevê o referido dispositivo: 

5.2.17. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto desta licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional 

competente CRA (Conselho Regional de Administração); 
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Não assiste razão a impugnante ao afirmar que a exigência acima descrita 

possui caráter meramente de exclusão por atribuir a um terceiro a comprovação da 

qualificação da empresa licitante.  

O atestado de capacidade técnica para licitações representa a comprovação 

de experiência de mercado da empresa que visa concorrer ao certame, não sendo exigência 

exacerbada. Pelo contrário, tal requisito para habilitação é exigência comum e utilizada 

senão em todos os processos licitatórios realizados pelos órgão públicos. 

Contudo, ressalta-se que o atestado de capacidade técnica precisa ser 

relevante e similar com o objeto da licitação 

Isso quer dizer que, deverá ser levado em conta suas quantidades, prazos 

de atendimento, características e ainda, se houve a plena satisfação do atendimento por 

parte do cliente (seja ele da Administração Pública ou do setor privado), atestando que a 

empresa tem de fato a capacidade para atender o objeto licitado. 

No mesmo sentido é a Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União: 

Súm. 263 TCU. 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. 

Pois bem. Superada a discussão acerca da legalidade de exigência de 

atestado de capacidade técnica, necessário se faz a verificação dos termos em que ela é 

realizada pelo edital sub examine.  

O texto do item traz a necessidade de “Comprovação de aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto desta licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado”.  

Verifica-se que tal redação encontra-se de acordo com o que determina o 

inciso II do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, in verbis: 

Art. 30. (...) 

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, 
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bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos trabalhos; 

Deve-se interpretar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível como similaridade e não igualdade, oportunidade em que verifico que não há 

qualquer exigência de atestado de capacidade similar ao do objeto do presente certame, e 

sim compatível em características, quantidades e prazos. 

Isto posto, não há que se falar que a exigência constante no item 5.2.17 fere 

quaisquer dos princípios da administração, tampouco incorre em afronta ao citado inciso I 

do §1º da Lei de Licitações.  

Quanto a impugnação aqui indicada como nº 2, refere-se ao subitem 

5.2.18.1, onde há questionamento acerca da redação dada pelo edital, visto que prevê: 

5.2.18. Nos atestados referidos no item anterior deverão constar a 

realização de concurso público contemplando: 

5.2.18.1. Aplicação de Provas Objetivas para um universo mínimo de 

50.000 (cinquenta) candidatos inscritos. (Destacou-se). 

Assim, questiona a impugnante: “Diante da redação do dispositivo, o que 

deve ser considerado?” 

A resposta para o questionamento é que a exigência faz referência ao 

mínimo de 50.000 (cinquenta mil) candidatos inscritos.  

De fato, houve erro na redação do instrumento vinculativo onde, da 

compreensão lógica do concurso público que se visa realizar, de certo o valor de 50 

(cinquenta) candidatos inscritos não guarda qualquer proporcionalidade ao objeto do 

presente certame.  

Embora alegue a impugnante que o valor de 50.000 (cinquenta mil) revela-

se caráter impeditivo de licitantes, da mesma forma já demonstrada na impugnação anterior, 

é forma de as participantes comprovarem que possuem capacidade e qualificação para 

adimplir com um objeto da magnitude do que se visa licitar.  

A exemplo, o Pregão Eletrônico nº 019/2018-MP/PA que teve por objeto a 

contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de organização, 

planejamento e realização de concurso público pra o Ministério Público do Estado do Pará 

SOMENTE PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO fez exigência de comprovação de mínimo 

30.000 (trinta mil) candidatos inscritos.  
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Tendo em vista os cargos a serem ofertados no presente concurso, a 

exigência ora realizada encontra-se investida de proporcionalidade e razoabilidade.  

Porém, para que se evite interpretações divergentes ante ao erro na 

redação, deve este ser corrigido na forma legal.  

Quanto a impugnação de nº 3, trata-se do item 6.2 letra A, que dispõe acerca 

de uma das pontuações a serem contabilizadas referente a melhor técnica.  

Em apertada síntese, a impugnante conclui que para que se pontue no item 

em tela, a empresa licitante deve apresentar pelo menos 20 (vinte) atestados, aduzindo que: 

“(...) Ao contrário, valores maiores ou iguais a 20 (vinte) já resultarão na 

pontuação máxima. Percebe-se um direcionamento para a quantidade de 20 

(vinte) atestados, os quais resultam em pontuação máxima e são, também, 

a quantidade máxima de atestados permitida.  

Ante ao exposto, é latente a inobservância aos preceitos da Lei nº 8.666/93.” 

Da análise, verifica-se que a empresa impugnante faz uma descrição da 

forma de pontuação que já encontra-se prevista no edital, e ao final aduz que somente a 

partir da apresentação de 20 (vinte) atestados é que pontuará, e por isso, sendo, ao seu ver, 

latente a inobservância aos preceitos da Lei nº 8.666/93.  

Fato é que deixou de fundamentar qual violação de preceitos o presente 

item incorre na sua análise, tratando-se de impugnação genérica que se interpreta como 

mera insatisfação para com a exigência legalmente imposta pelo edital.  

É valido frisar que o presente item visa estabelecer pontuação para seleção 

de melhor técnica e, caso a empresa licitante não logre êxito na pontuação, não deixa de 

permanecer na disputa do certame.  

Assim, não sendo requisito desclassificatório, tais requisitos que visam a 

seleção de empresa com melhor técnica atende a proporcionalidade e razoabilidade do 

certame. 

Já a impugnação referente ao item 6.2 letra B que estabelece que é critério 

de pontuação a comprovação de realização de concursos públicos cujas provas foram 

aplicadas para instituições distintas na mesma data.  

Questiona a impugnante no seguinte sentido: “O que a aplicação simultânea 

de provas para instituições diferentes simultaneamente pode trazer como objeto de 

avaliação para um concurso realizado apenas pelo Executivo Municipal?”. Explico: 

http://www.domeliseu.pa.gov.br/


 

____________________________________________________________________________ 
 

Av. Juscelino Kubitscheck, 02 - Centro, Dom Eliseu-PA. CEP 68.633-000 
www.domeliseu.pa.gov.br   

(94) 3335-2210 

Novamente, friso que trata-se de critério de avaliação e não de 

desclassificação da qualquer licitante. 

Não raras as vezes, é comum que as licitantes tenham vencido mais de uma 

licitação para execução do mesmo objeto, qual seja realização de concurso público. Ainda, 

isso pode incluir municípios de todo o território nacional.  

O presente critério de avaliação tem o intuito de aferir a capacidade técnica 

da empresa licitante que possa ter sob sua responsabilidade dois concursos públicos na 

mesma data, comprovando assim que possui técnica de gestão e organizacional para garantir 

a execução do objeto nesta municipalidade, sob essas circunstancias, com a excelência que é 

devida. 

Portanto, não se mostra critério de avaliação exacerbado, e não incorre em 

afronta a qualquer princípio constitucional ou administrativo, pelo qual entendo por não 

assistir razão a impugnação ora apresentada.  

Já a impugnação de nº 5 diz respeito ao item 6.2 letra C “EQUIPE TÉCNICA”. 

Aduz a impugnante que o requisito de experiência mínima de 05 (cinco) ao coordenador 

geral e coordenadores de polo não é critério de avaliação para auferir a capacidade da 

instituição licitante, afirmando, ainda, a dificuldade de comprovação em tempo hábil que 

terão estes profissionais por conta das proporções continentais do Brasil. 

Por fim, alega que este critério se reveste de caráter excludente, impedindo 

empresas capacitadas de participarem do processo licitatório pelo fato de não comprovar a 

experiência mínima de tais profissionais.  

Novamente, cumpre esclarecer que o não atendimento deste critério de 

avaliação e a conseguinte não pontuação não impede nenhuma licitante em participar ou, 

ainda, vencer o certame.  

Quanto a natureza do critério de avaliação previsto na letra C, não se mostra 

desproporcional ou exorbitante. Para tal objeto é dever da administração pública buscar a 

empresa que ofereça, também, a melhor técnica entre as concorrentes.  

O critério de avaliação em tela busca selecionar licitantes que possuem 

equipe técnica com a maior especialização e experiência possível, critério este comumente 

utilizados em editais de concursos públicos.  

A exemplo, foi critério de avaliação na Concorrência Pública nº 001/2017-

MPC-PA onde o Ministério Público de Contas do Estado do Pará estabelece tal medida de 

avaliação aos coordenadores com experiência de no mínimo 05 (cinco) anos, conforme 

trecho do termo de referência: 
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“2. 01 (um) Coordenador Geral Requisitos: Possuir no mínimo, 05 (cinco) 

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 a apresentação 

de atestado de participação na execução satisfatória dos referidos 

trabalhos. O atestado deverá ser emitido pela pessoa jurídica que 

demandou o processo seletivo, no qual o profissional exerceu a 

atividade/função de coordenador geral.” 

Assim, inexiste qualquer fundamento que demonstre ilegalidade no critério 

de avaliação ora estabelecido pelo item 6.2 letra C no edital sub examine. 

Quanto a impugnação de nº 6, requer seja esclarecido: se a pontuação 

mínima tratada é a constante em cada critério avaliativo ou é a pontuação mínima final que 

corresponde a 80% (oitenta por cento) dos pontos máximos possíveis. 

A resposta para tal questionamento é: pontuação mínima final 

correspondente a 80% (oitenta por cento) da pontuação máxima possível. 

A Lei prevê a possibilidade de realização de questionamentos face ao edital 

do certame. Tenho que o presente questionamento fora respondido a contento, não havendo 

dúvidas quando a interpretação o item 6.4 do instrumento editalício.  

Ainda, não vislumbro qualquer contradição ou obscuridade em sua redação, 

razão pela qual entendo pela manutenção da redação em sua integralidade.  

Por fim, a impugnação de nº 7 diz respeito a Letra D, “ESTRUTURA 

OPERACIONAL DA EMPRESA”. 

Alega a impugnante que a exigência de apresentação de notas fiscais em 

nome da licitante de todos os itens solicitados no campo “Equipamentos de segurança para 

aplicação de prova” e “processamento de dados” exclui a possibilidade de comodato ou 

locação dos mesmos pela empresa o que incorreria em prejuízo aquelas que por ventura 

optem por locação de tais equipamentos.  

Verifico que assiste razão a impugnante. Não há que se discutir quanto a 

necessidade de equipamento de segurança para aplicação de provas em concurso público 

que visa garantir a lisura e isonomia do certame.  

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região:  

“(...) Ademais, a utilização de detectores de metais é procedimento comum 

em inúmeros locais públicos, tais como eventos esportivos, ingresso em 
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determinados prédios públicos, bancos e até mesmo provas de concursos 

públicos.” (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50001309720184047024 PR 

5000130-97.2018.4.04.7024, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de 

Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR). 

Assim, o que se deve verificar é a necessidade de tais equipamentos serem 

da propriedade da empresa licitante para que se atinja a finalidade que a exigência do edital 

almeja.  

Neste ponto, hei de concordar que, caso a empresa licitante apresente 

contrato de locação dos equipamentos referidos na Letra D do item 6.2 deve se eximir da 

apresentação de nota fiscal em nome próprio, visto que a finalidade será alcançada e tal 

prática é permitido pela legislação de regência.  

Neste ponto, merece provimento a impugnação da licitante.  

Diante de todo o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO a presente 

impugnação no que concerne a exigência de apresentação de nota fiscal para comprovação 

de propriedade dos equipamentos de segurança que trata a letra D do item 6.2, podendo ser 

comprovada a posse dos mesmos por meio de apresentação de contrato de locação dos 

equipamentos exigidos em nome da empresa licitante.  

Ainda, que seja realizada a correção do erro na redação presente no subitem 

5.2.18.1 para que passe a vigorar da seguinte forma: 

“5.2.18.1. Aplicação de Provas Objetiva para um universo mínimo de 50.000 

(cinquenta mil) candidatos inscritos;” 

Assim, suspendo a presente licitação modalidade CONCORRÊNCIA Nº 

001/2019 até ulterior análise e deliberação da procuradoria jurídica de Dom Eliseu.  

Publique-se e notifique-se o impugnante, remetendo cópia desta decisão ao 

Ministério Público do Estado do Pará. 

Dom Eliseu – PA, 13 de setembro de 2019. 

 

 

   GILSON BRITO SANTOS  

Presidente da CPL 
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