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ASSUNTO: Trata o presente expediente de pedido de Impugnação ao Edital da  

Concorrência Pública nº 26/2014, recebido pela Comissão Especial de 

Licitação em 27/02/2015, que visa a EXPLORAÇÃO, MEDIANTE 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA GESTÃO DE ÁREAS DAS UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO 

NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E MONUMENTO NATURAL 

ESTADUAL PETER LUND, apresentada pela PROVAC SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ nº 50.400.407/0001-84, sob a qual passamos a nos posicionar no prazo.  

 

I – DOS FATOS 

 

Nos termos do artigo 41, § 2º da lei 8.666/93 e item II.14 do edital de 

concorrência nº 26/2014 a licitante PROVAC SERVIÇOS LTDA, propôs, 

tempestivamente, impugnação ao instrumento convocatório acima 

referenciado, que tem por objeto a exploração mediante concessão 

administrativa, da gestão de áreas das UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO NATURAL 

ESTADUAL GRUTA REI DO MATO e MONUMENTO NATURAL ESTADUAL 

PETER LUND, contemplando, em síntese, as seguintes considerações: 

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

  

As questões ligadas à PARTE III – DAS PROPOSTAS E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ITEM III.6 – Dos Documentos de 

Habilitação – Envelope 3, subitens III.6.4 e III.6.4.1. 
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A impugnante alega a ilegalidade do subitem III.6.4.1 do Edital de concorrência 

nº 26/2014, que contempla: 

 

III.6.4 Documentação relativa à qualificação técnica: 

III.6.4.1. A LICITANTE individual, e, no caso de CONSÓRCIO, 

no mínimo 1 (uma) das CONSORCIADAS, deverão apresentar, 

para comprovação de qualificação técnica, alternativamente: 

A. 2 (dois) atestados emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, comprovem a elaboração de trabalhos 

relacionados ao menos de um dos itens abaixo: (1) gestão e 

conservação ambiental, (2) monitoramento ambiental 

(biológico, físico e antrópico), (3) educação ambiental. 

B. Comprovação de aptidão para o desempenho da atividade 

pertinente e compatível com objeto desta licitação, que deverá 

ser feita por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) 

por pessoa jurídica pública ou privada, demonstrando que a 

licitante ou empresa(s) integrante(s) do consórcio possui sócio 

ou em seu quadro permanente, ou mesmo prestador de 

serviço, na data prevista para a entrega dos documentos de 

habilitação e propostas, profissional(is) de nível superior, e com 

experiência mínima de 6 meses em cada uma das áreas, 

sendo detentores de ao menos três dos atestados que lhe 

atribuam a responsabilidade técnica referente a: 

(...) 

  

De acordo com o entendimento da licitante, a exigência de quantidade mínima 

de Atestado a serem apresentados como forma de condição de habilitação dos 

licitantes afronta a Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública. Além disso, a licitante também alega que o 

dispositivo supracitado proíbe a exigência de comprovação de quantitativos, 

prazos, tempo e locais específicos em que os profissionais tenham angariado 

experiência anterior.   
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A impugnante requer, portanto, a anulação dos subitens III.6.4, III.6.4.1, da 

PARTE III – DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ITEM 

III.6 – Dos Documentos de Habilitação – Envelope 3, do Edital de Concorrência 

26/2014. E, por conseguinte, a republicação do Edital, escoimado do vício 

apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme §  4º, do Art. 21, 

da lei 8666/93.  

 

III – DA APRECIAÇÃO 

 

1 – O Projeto da PPP Rota Lund envolve como objeto da licitação de 

concessão administrativa a gestão de áreas das Unidades de Conservação 

Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural Estadual Gruta Rei do 

Mato e Monumento Natural Estadual Peter Lund pelo prazo de 25 (vinte e 

cinco) anos. 

O Edital de Licitação nº 26/2014 consiste na escolha da melhor proposta 

exclusivamente pelo julgamento do menor valor da contraprestação a ser 

paga pelo Poder Concedente, conforme exigido no item III.5.3, do Edital: 

III.5.3 Para fins de comparação objetiva entre as PROPOSTAS, 

a LICITANTE deverá indicar em sua PROPOSTA COMERCIAL 

o valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, em R$ 

(reais), a ser recebida em virtude da execução adequada 

dos serviços objeto do CONTRATO, cujo cálculo seguirá o 

mecanismo de remuneração fixado no Anexo VI - 

Remuneração da Concessionária; 

Portanto, por se tratar de licitação na modalidade concorrência pública de 

concessão administrativa de longo prazo (25 anos), os requisitos de 

habilitação previstos no presente edital correspondem aos únicos 

exigidos para comprovar a capacidade técnica e profissional dos 

licitantes interessados no certame.  
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Ressalta-se que o procedimento licitatório em tela envolve a concessão 

administrativa para a execução de um conjunto de atividades que abrange 

diferentes áreas de atuação profissional, conforme descrito no item II.6 do 

Edital: 

II.6 Do Objeto da Licitação  

II.6.1 O objeto da LICITAÇÃO é a seleção de proposta para a 

formalização de parceria público-privada, na modalidade 

concessão administrativa, voltada para a gestão das ÁREAS 

DA CONCESSÃO, localizadas nas unidades de conservação 

do grupo de Unidades de Proteção Integral: Parque Estadual 

do Sumidouro, Monumento Natural Estadual Gruta Rei do 

Mato e Monumento Natural Estadual Peter Lund, incluindo-

se, nos termos do CONTRATO, as atividades correspondentes 

à:  

II.6.1.1 conservação da biodiversidade e do patrimônio 

histórico, espeleológico, arqueológico, paleontológico e 

natural das ÁREAS DA CONCESSÃO, de acordo com os 

critérios definidos no Anexo V - Caderno de Encargos da 

Concessionária;  

II.6.1.2 vigilância e monitoramento das ÁREAS DA 

CONCESSÃO, de acordo com os critérios definidos no Anexo 

V - Caderno de Encargos da Concessionária;  

II.6.1.3 apoio à prevenção de crimes ambientais nas ÁREAS 

DA CONCESSÃO, de acordo com os critérios definidos no 

Anexo V - Caderno de Encargos da Concessionária;  

II.6.1.4 combate a incêndios, de acordo com os critérios 

definidos no Anexo V - Caderno de Encargos da 

Concessionária;  
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II.6.1.5 remediação de passivos ambientais nas ÁREAS DA 

CONCESSÃO, de acordo com os critérios definidos no Anexo 

V - Caderno de Encargos da Concessionária;  

II.6.1.6 implantação de infraestrutura de acesso, 

comunicação e outras intervenções, bem como sua 

operação e manutenção, de acordo com os critérios definidos 

no Anexo V - Caderno de Encargos da Concessionária; e 

II.6.1.7 promoção social e ambientalmente sustentável do 

potencial turístico das ÁREAS DA CONCESSÃO, nos termos 

do Anexo V - Caderno de Encargos da Concessionária. 

Para desempenhar as atividades atreladas ao objeto de licitação, mencionadas 

no item II.6 do Edital, o mesmo estabelece critérios para qualificação técnica, 

como parte da habilitação exigida dos licitantes, sempre relacionados a 

atividades de grande relevância na prestação de serviços previstos no objeto 

do contrato de concessão administrativa, conforme será exposto a seguir. 

Em linhas gerais, o edital de licitação envolve experiência em conservação da 

biodiversidade e do patrimônio histórico, espeleológico, arqueológico, 

paleontológico e natural, serviços de vigilância e segurança, combate a 

incêndios, remediação de passivos ambientais, obrigações de promoção social 

e ambientalmente sustentável na exploração do potencial turístico, implantação 

de infraestrutura de acesso, comunicação, demais intervenções pertinentes 

para melhoria do acesso público, a responsabilidade da operação e 

manutenção das áreas a serem concedidas durante todo o período de 

concessão, o que justifica a estipulação de critérios de habilitação dos licitantes 

de acordo com a complexidade demonstrada nos documentos licitatórios que 

descrevem os serviços a serem concedidos nas áreas a serem concedidas. 

Dessa forma, o edital foi construído para possibilitar uma maior participação 

dos licitantes ao exigir comprovação de qualificação técnica ALTERNATIVA, 

uma vez que o item III.6.4.1 do Edital estabelece que o licitante individual ou o 

consórcio deverá comprovar qualificação técnica mediante a apresentação dos 
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documentos exigidos no subitem III.6.4.1.A ou no subitem III.6.4.1.B. Isto é, o 

licitante interessado poderá comprovar experiência da pessoa jurídica, 

conforme item III.6.4.1.A do Edital, OU por sócio ou em seu quadro 

permanente, ou mesmo prestador de serviço, na data prevista para a 

entrega dos documentos de habilitação e propostas, profissional ou 

profissionais que apresente qualificação técnica conforme item III.6.4.1.B, 

do Edital. 

Ressalta-se que as exigências de qualificação técnica apresentam a 

possibilidade de encaminhar experiência em um dos itens abaixo, no que se 

refere ao item III.6.4.1.A do Edital: 

(1) gestão e conservação ambiental 

(2) monitoramento ambiental (biológico, físico e antrópico) 

(3) educação ambiental. 

Possibilidade essa de comprovar experiência em um dos itens de qualificação 

técnica no item III.6.4.1.B, do Edital: 

i. Comercialização – implantação e administração de áreas e 

instalações voltadas à comercialização de produtos de 

natureza turística; 

ii. Gestão Ambiental – planejamento e gestão de atividades de 

diagnóstico, avaliação de impacto, recuperação de áreas 

degradadas, acompanhamento e monitoramento da qualidade 

ambiental, visando a proteção e conservação do meio 

ambiente;  

iii. Relações Públicas – gestão do relacionamento da 

organização com os diferentes setores da sociedade, 

principalmente com a comunidade;  

iv. Ecoturismo – gestão de equipamentos turísticos e 

atendimento de público na atividade de turismo de natureza; v. 
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Arqueologia, História ou Gestão de Museus– experiência em 

pelo menos um dos itens abaixo;  

1. Processamento técnico no que se refere à classificação e 

catalogação das coleções, registro fotográfico das peças, 

elaboração e atualização dos instrumentos de busca;  

2. Formação e desenvolvimento de coleções relativas ao 

estabelecimento de políticas de identificação, aquisição e 

seleção de novas peças, bem como intercâmbio com outros 

museus e instituições culturais, artísticas, históricas e 

científicas, para o provimento de trocas temporárias e 

permutas; 

3. Exposição na seleção de peças e informações relacionadas 

com os objetos apresentados nas unidades museológicas;  

4. Ação cultural na articulação de novas temáticas e conteúdos 

a serem tratados recorrentemente nas exposições 

revitalizando-as com linguagens apropriadas para os diversos 

tipos de públicos que visitarão as unidades museológicas.  

5. Tombamento para avaliação das peças e sujeitá-las ao 

processo de inventários, registros e tombamentos e outras 

ações de acautelamento e proteção legal das coleções.  

6. Conservação e Restauração na avaliação da necessidade 

de ações interventivas nas peças para encaminhá-las a 

conservação ou restauro, monitoramento das peças quanto ao 

seu estado físico frente às condições ambientais, além de 

orientações sobre armazenamento e manuseio das mesmas 

para prevenir sua deterioração ao longo do tempo;  

7. Desenvolvimento de plano museológico. 
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Portanto, o edital de licitação em tela define os requisitos mínimos de 

qualificação técnica requeridos para os licitantes interessados no julgamento de 

habilitação. Tais requisitos coadunam-se com os princípios da isonomia de 

participação, seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

legalidade, impessoalidade, igualdade e probidade administrativa. 

 

2 – A impugnante afirma que é licito a qualquer licitante apresentar apenas um 

Atestado de Capacidade Técnica, ou quantos sejam necessários, desde que 

seja suficiente e comprove experiência/capacidade em execução de objeto 

idêntico, ou até mesmo, superior ao licitado. Da mesma forma, a impetrante 

alega que houve restrições ilegais no item III.6.4.1.B, do Edital, em que prevê a 

comprovação que a licitante ou consórcio possui sócio ou em seu quadro 

permanente, ou mesmo prestador de serviço, profissionais de nível superior, e 

com experiência mínima de 6 meses em cada uma das áreas mencionadas, 

sendo detentores de ao menos três dos atestados que lhe atribuam a 

responsabilidade técnica. 

No que tange exigência mínima de atestados de qualificação técnica o 

impugnante não aplica a correta hermenêutica à norma disposta no art. 30, 

parágrafo 1º e 3º da Lei 8.666/93, fazendo uma interpretação estanque do 

preceito, e não ponderando os demais dispositivos da Lei de Licitação, bem 

como a Constituição de Republica Federativa do Brasil de1988. 

O art. 30, II da Lei Federal é expresso ao asseverar a possibilidade de exigir-se 

a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos, in verbis: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 

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 
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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; 

O impugnante insurge-se alegando violação ao art. 30, § 1º, inc. I, da Lei n. 

8.666/93, na medida em que, para fins de comprovação de capacidade técnica, 

não pode o ente licitante exigir número mínimo de atestados de em serviços 

específicos. 

A aplicação do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93 que, reportando-se à 

necessidade de comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto licitado (capacidade técnico-operacional), 

implícita e logicamente permite que editais de licitação estabeleça as 

exigências mínimas de similares em outras oportunidades, desde que tal 

cláusula atenda aos princípios da razoabilidade, como é o caso. 

Indubitável é que há casos em que o quantitativo é relevante. Invocando 

exemplo suscitado pelo professor Marçal Justen Filho, “é inviável reputar que 

um particular detém qualificação técnica para serviço de trezentas 

máquinas simplesmente por ser titular de bom desempenho na 

manutenção de uma única máquina”(cf. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 5ª ed., Dialética, p. 311, grifo nosso). 

Nesse sentido, a não exigência da comprovação da capacitação técnica do 

licitante consolidaria em desídia por parte da Administração, tendo em vista a 

complexidade do objeto envolvido, sob pena de, de restar prejudicada a 

execução do objeto a contento, em prejuízo ao interesse público, do qual não 

se pode descurar. Destarte, a guarida ao princípio do Interesse Público estaria 

extinto.  

O impugnante apresenta em suas razões a especificidade das exigências, os 

seguintes dizeres:  
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Na Alínea B, subitem 6.4.1 do Edital em epígrafe, onde prevê 

como quesito de Habilitação, a comprovação de profissional de 

nível superior, com experiência mínima de 06 meses em cada 

uma das áreas, sendo detentor de, ao menos, 03 (três) 

atestados que lhe atribuam responsabilidade técnica em 

serviços MUITO específicos. (pag. 6 da impugnação) 

Como desdobramento natural da alta especificidade/complexidade do objeto da 

licitação em questão (vale ressaltar típica em contratos de PPP), as exigências 

de habilitação também apresentam tais características. Não faria sentido exigir 

atestados incompatíveis com o objeto do certame, quais sejam: atestados de 

habilitação insuficientes e inermes; já que feriria o próprio instituto da 

habilitação, uma vez que não conferiria a segurança à Administração e, em 

última instancia, ao cidadão da capacidade do licitante com relação com objeto. 

Sobre habilitação em procedimentos Licitatórios, o Tribunal de Contas da União 

- TCU, por meio da Súmula nº 263/11, se posicionou da seguinte forma: 

SÚMULA Nº 263/2011 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. 

No caso em comento, o Edital de Concorrência nº 26/2014 exige a 

comprovação de qualificação técnica em áreas profissionais específicas e 

tempo de experiência mínima que sejam razoáveis e proporcionais ao serviço 

objeto da licitação. Uma vez que, as exigências de qualificação técnica estão 

de acordo com as características técnicas do conjunto de atividades a serem 

realizadas pela vencedora da licitação no decorrer do prazo de concessão, o 
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que pode ser comprovado pela simples leitura do objeto da Licitação 

mencionado anteriormente. 

Sendo assim, não houve quebra do princípio da competitividade uma vez que, 

visando atender ao interesse público, a Administração decidiu exigir que as 

licitantes comprovassem possuir experiência mínima relacionada à execução 

compatíveis com o objeto da licitação. O professor Joel Niebhur, apresenta o 

seguinte ensinamento que o principio da competitividade:  

É no âmbito do princípio da competitividade que operam 

em licitação pública os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Ocorre que tais princípios oferecem os 

parâmetros para decidir se determinada exigência ou 

formalidade é compatível ou não com o princípio da 

competitividade. Sobretudo, deve-se atentar ao bom senso, 

bem como à proporção entre as exigências a serem realizadas 

e o objeto licitado, especialmente no momento de se definir as 

exigências para a habilitação (NIEBUHR, Joel de Menezes. 

Pregão Presencial e Eletrônico. 5ª Ed. Curitiba: Zênite, 2008, 

página 49). 

Dessa forma, a Administração Pública deve contratar serviços por meio da 

elaboração de edital de licitação que possua condições de selecionar no 

mercado empresas que demonstram possuir capacidade mínima para atender 

às regras e especificações requeridas no instrumento convocatório, com o 

objetivo de resguardar o interesse público. 

O impugnante menciona o Art. 30 § 5º da Lei 8666/93, para questionar o tempo 

mínimo de experiência profissional nas áreas exigidas no item III.6.4.1.B. 

Conforme é determinado pelo dispositivo mencionado: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 
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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; 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 

locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta 

Lei, que inibam a participação na licitação. 

Em relação à exigência de profissionais com comprovação de experiência 

anterior, no caso, 06 meses de experiência anterior conforme o item III.6.4.1.B, 

do Edital, a Administração pode exigir o cumprimento de determinados 

requisitos em prol de assegurar a participação somente de licitantes que 

efetivamente, tenham condições de cumprir com as obrigações do contrato.  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta posicionamento que 

entende pela permissão de exigência de experiência anterior na fase de 

habilitação, in verbis: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. 

EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROVA DE 

EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES 

SIMILARES OU CONGÊNERES AO OBJETO LICITADO. 1. 

Trata-se, na origem, de mandado de segurança com o objetivo, 

entre outros, de reconhecer a ilegalidade de cláusula editalícia 

que prevê, a título de demonstração de qualificação técnica em 

procedimento licitatório, a comprovação de experiência anterior 

em exercício de atividades congêneres ou similares ao objeto 
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da licitação. 2. A instância ordinária reconheceu a ilegalidade 

dessa cláusula por entender que havia significante abalo ao 

princípio da competitividade, com ofensa ao art. 30, inc. II, da 

Lei n. 8.666/93. 3. Nas razões recursais, sustenta a parte 

recorrida ter havido violação ao art. 30, inc. II, da Lei n. 

8.666/93, ao argumento de que a exigência editalícia de prévia 

experiência no desempenho de atividades objeto da licitação 

não viola o princípio da igualdade entre os licitantes, na 

perspectiva de que a Lei de Licitações prevê que a qualificação 

técnica assim o permite. Aponta, ainda, divergência 

jurisprudencial a ser sanada. 4. Não fere a igualdade entre os 

licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre 

eles, o condicionamento editalício referente à experiência 

prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a 

pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos 

termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93. 5. Os princípios 

da igualdade entre os concorrentes e da ampla 

competitividade não são absolutos, devendo ser 

ponderados com outros princípios próprios do campo das 

licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor 

proposta e o da segurança do serviço/produto licitado. 6. 

Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i) 

adequada (a prévia experiência em atividades congêneres 

ou similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, 

como meio, a qualificação técnica - o fim visado), (ii) 

necessária (a prévia experiência em atividades congêneres 

ou similares ao objeto licitado é medida de fácil 

demonstração, autorizando a sumarização das exigências 

legais) e (iii) proporcional em sentido estrito (facilita a 

escolha da Administração Pública, porque nivela os 

competidores uma vez que parte de uma qualificação 

mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das 
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melhores propostas com base no background dos 

licitantes). 7. Precedentes desta Corte Superior. 8. Recurso 

especial provido. (REsp 1257886 / PE - RECURSO ESPECIAL 

2011/0125591-4. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. T2 - 

Segunda Turma; julg. em 03/11/2011; publ. em DJe 

11/11/2011; grifo nosso). 

De forma semelhante, Jessé Torres Pereira Junior assim noticia julgado do 

Tribunal de Contas Fluminense na matéria: 

“[...] a Constituição reservou à autoridade administrativa a 

discrição necessária e suficiente para incluir nos editais de 

licitação as exigências de comprovação de qualificação 

técnica que se ajustem à natureza do objetivo em disputa, 

suas características e a complexidade de sua execução. 

Em outras palavras, cabe a cada edital dosar as exigências de 

modo a resguardar a Administração quanto à experiência da 

empresa licitante na precedente execução de objetos 

assemelhados. Para objetos de máxima complexidade e alto 

custo, o máximo de exigências. Para objetos de menor 

complexidade e menor custo, nível menos rigoroso de 

exigências” (JÚNIOR, Jessé Torres Pereira. Comentários à Lei 

de Licitações e Contratações da Administração Pública. 

Renovar, 2003, p. 347; grifo nosso). 

Marcos Juruena Souto, por sua vez, afirma: 

“No mesmo dispositivo [art. 30, §1º, I, da Lei 8666/93], ‘são 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos’, o que não significa que não possa ser 

demandada prova de experiência anterior, fato que colocaria 

em risco a própria execução do contrato, em violação ao 

princípio da probidade administrativa, lançando a 

Administração em aventura com profissionais desconhecidos e 
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inexperientes” (SOUTO, Marcos Juruena. Direito Administrativo 

Contratual. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2004, p. 183; grifo 

nosso). 

E, para Marçal Justen Filho: 

“Existem situações em que o fator quantitativo é relevante, 

para fins de qualificação técnico-profissional. É inviável 

reputar que um particular detém qualificação técnica para 

serviço de trezentas máquinas simplesmente por ser titular 

de bom desempenho na manutenção de uma única 

máquina. A Lei consagrou preconceito insustentável, pois a 

boa execução anterior de quantidades mínimas e (ou) com 

prazos máximos pode ser a única forma de evidenciação da 

qualificação técnico-profissional. Seria reprovável a exigência 

anterior com quantidades mínimas ou prazos máximos se isso 

fosse desnecessário para comprovação da qualificação técnica 

do sujeito, em função das peculiaridades do objeto licitado” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 5ª ed., p. 311; 

grifo nosso). 

No julgamento do RESP n. 295.806, o STJ consentiu com a exigência de 

quantitativos mínimos:  

Há situações em que as exigências de experiência anterior 

com a fixação de quantitativos mínimos são plenamente 

razoáveis e justificáveis, porquanto traduzem modo de aferir 

se as empresas licitantes preenchem, além dos pressupostos 

operacionais propriamente ditos — vinculados ao 

aparelhamento e pessoal em número adequado e suficiente à 

realização da obra —, requisitos não menos importantes, de 

ordem imaterial, relacionados com a organização e logística 

empresarial (REsp 295806 / SP. RECURSO ESPECIAL 
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2000/0140290-0. Rel. Min. João Otávio de Noronha. T2 - 

Segunda Turma. julg. em 06/12/2005; publ. em DJ 06/03/2006 

p. 275; grifo nosso). 

Sobre o tema, corrobora o voto do Ministro João Otávio de Noronha no 

Recurso Especial Nº 295.806 – SP, o qual transcreve-se parte: 

Não obstante a leitura menos atenta do art. 30 da Lei n. 8.666 

possa dar a entender o contrário, o fato é que a interpretação 

do mencionado dispositivo mais consentânea com o direito 

remete à direção oposta, qual seja, a de que não há, 

efetivamente, vedação legal à exigências da espécie. E não 

poderia ser de outro modo, sob pena de o legislador engessar 

as legítimas ações da Administração conduzidas com o 

propósito de assegurar o integral cumprimento do contrato.  

Com efeito, há situações, como a noticiada nos autos, em 

que as exigências de apresentação de atestado de 

experiência anterior das empresas licitantes, com a fixação 

de quantitativos mínimos, são plenamente razoáveis e 

justificáveis, porquanto traduzem modo de aferir se 

preenchem elas, além dos pressupostos operacionais 

propriamente ditos – vinculados ao aparelhamento e 

pessoal em número adequado e suficiente à realização da 

obra –, requisitos não menos importantes, de ordem 

imaterial, relacionados com a organização e logística 

empresarial (REsp 295.806/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, 

DJ 06/03/2006, p. 275; grifo nosso). 

Sobre o tema colacionam-se as seguintes decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, as quais vão ao encontro da legalidade das exigências editalícias: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA DE GRANDE PORTE. EDITAL. REQUISITOS 
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DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. As exigências 

tendentes a comprovar a capacitação técnica do interessado 

em contratar com o ente público devem ser concebidas dentro 

das nuanças e particularidades que caracterizam o contrato a 

ser formalizado, sendo apenas de rigor que estejam pautadas 

nos princípios que norteiam o interesse público. 2. Em se 

tratando de licitação de serviços de engenharia de grande 

porte, não há por que cogitar de ilegalidade da norma 

editalícia que exige a comprovação de experiência anterior 

em obra similar à licitada, porquanto concebida com 

propósito de permitir à Administração Pública avaliar a 

capacidade técnica dos interessados em com ela contratar 

nos exatos termos do que prescreve a primeira parte do do 

inciso II do art. 30 da Lei n. 8.666/93: "comprovação de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação (...)". 3. Há situações em que as exigências de 

experiência anterior com a fixação de quantitativos 

mínimos são plenamente razoáveis e justificáveis, 

porquanto traduzem modo de aferir se as empresas 

licitantes preenchem, além dos pressupostos operacionais 

propriamente ditos – vinculados ao aparelhamento e 

pessoal em número adequado e suficiente à realização da 

obra –, requisitos não menos importantes, de ordem 

imaterial, relacionados com a organização e logística 

empresarial. 4. A ampliação do universo de participantes não 

pode ser implementada indiscriminadamente de modo a 

comprometer a segurança dos contratos, o que pode gerar 

graves prejuízos para o Poder Público. 5. Recurso especial 

não-provido. (REsp 295.806/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 
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DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, 

DJ 06/03/2006, p. 275; grifo nosso).  

 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 

EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO 

"TÉCNICO-OPERACIONAL" DA EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. - A exigência não é ilegal, 

se necessária e não excessiva, tendo em vista a natureza 

da obra a ser contratada, prevalecendo, no caso, o 

princípio da supremacia do interesse público. Art. 30, da 

Lei das Licitações. - A capacitação técnica operacional 

consiste na exigência de organização empresarial apta ao 

desempenho de um empreendimento, situação diversa da 

capacitação técnica pessoal. - Por conseguinte, também não 

se reconhece ilegalidade na proposição quando a 

exigência está devidamente relacionada com o objeto 

licitado, inexistindo qualquer alegação de excessividade , 

ou seja, de exigência de experiência anterior superior, mais 

intensa ou mais completa do que o objeto licitado. - 

Exegese do dispositivo infraconstitucional consoante à 

Constituição, às peculiaridades do certame e suma exigência 

da supremacia do interesse público, haja vista que o 

recapeamento de um trecho do asfalto de uma cidade, como a 

de São Paulo, deve ser executado imune de qualquer vício de 

sorte a não fazer incidir serviços contínuos de reparação. - 

Destarte, a natureza do litígio indica que pretender reformar o 

julgado significaria impor ao STJ o reexame das peculiaridades 

do caso, notadamente a matéria de fato, o que é vedado em 

face do óbice imposto pela súmula nº 07 do Superior Tribunal 

de Justiça. - Recurso especial improvido. (REsp 331.215/SP, 
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Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

26/03/2002, DJ 27/05/2002, p. 129; grifo nosso). 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

PREQUESTIONAMENTO. LICITAÇÃO. CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA 

ANTERIOR ASSENTADA EM CRITÉRIO QUANTITATIVO.  

POSSIBILIDADE. 1. O acesso à via excepcional, nos casos em 

que o Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos 

declaratórios, não soluciona a omissão apontada, depende de 

alegação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao art. 

535 do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte. 2. A 

melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, § 1º, I (parte 

final), da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir 

a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas 

ou de prazos máximos quando, vinculadas ao objeto do 

contrato, estiveram assentadas em critérios razoáveis. 3. 

Recurso especial parcialmente conhecido (violação do art. 30, 

§ 1º, inc. I, da Lei  n. 8.666/93) e, nessa parte, não-

provido.(REsp 466.286/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2003, DJ 

20/10/2003, p. 256; grifo nosso). 

 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS DE 

LEITURA DE HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS - 

EDITAL - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA ANTERIOR - CAPACITAÇÃO TÉCNICA - 

ARTIGO 30, § 1º, I, E § 5º DA LEI N. 8.666/93 -  RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. É certo que não pode a 

Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que 

frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim garantir 

ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior 
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número possível de concorrentes, desde que tenham 

qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento 

das obrigações. Dessarte, inexiste violação ao princípio da 

igualdade entre as partes se os requisitos do edital, quanto à 

capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da 

concorrência. In casu, a exigência, prevista no edital, de 

apresentação de atestados que comprovem a experiência 

anterior dos participantes na prestação dos serviços 

objeto de licitação não é abusiva ou ilegal, pois é uma 

forma de demonstrar sua capacidade técnico-operacional 

segundo os critérios discricionariamente estabelecidos 

pela Administração para a execução a contento dos 

serviços. "A ausência de explícita referência, no art. 30, a 

requisitos de capacitação técnico operacional não significa 

vedação à sua previsão. A cláusula de fechamento contida no 

§ 5º não se aplica à capacitação técnico-operacional, mas a 

outras exigências" (Marçal Justen Filho, in "Comentários à Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos", 8ª ed., Ed. Dialética, 

São Paulo, 2000, p. 335). Recurso especial não conhecido. 

(REsp 361.736/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2002, DJ 31/03/2003, p. 

196; grifo nosso). 

Dessa forma, pela razoabilidade das exigências referentes à capacidade 

técnica, as alegações do impugnante não apresentam guarida legal, por 

conseguinte, improcedentes são os pedidos feitos com relação a essa 

fundamentação. 

Os requisitos de qualificação técnica evidenciados no edital objetivam garantir 

a correta execução contratual, em consonância com o principio da probidade 

administrativa e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Portanto, observa-se que a alegação de ilegalidade na exigência de um 

quantitativo mínimo de atestados técnicos e de experiência mínima de 06 (seis) 
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meses não se sustenta pela compatibilidade de adequação do objeto da 

licitação com as exigências de comprovação de qualificação técnica, em total 

alinhamento com as previsões da Lei 8666/93, em seu artigo art. 30, II e §1º, I.  

 

3 – Por fim, a impetrante alega que os itens editalícios questionados ferem 

princípios constitucionais e Administrativos de Impessoalidade, Legalidade, 

Igualdade, Moralidade e Probidade Administrativa, consagrados nos incisos I, II 

do art. 5º e art. 37, caput, da CF. 

Quanto a esse último ponto supra ressaltado, importa salientar que sobre a 

questão da isonomia e igualdade de participantes na licitação a doutrina e a 

jurisprudência são uníssonas ao afirmar que "o exame do disposto no art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, em sua parte final, referente a "exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações" revela que o propósito objetivado é oferecer iguais 

oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer 

interessado, indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar 

que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe" 

(RMS 13607/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

02.05.2002, DJ 10.06.2002 p. 144). 

Conforme buscou-se cuidadosamente demonstrar ao longo desta resposta à 

impugnação, o Estado de Minas Gerais pauta suas condutas e decisões no 

respeito às leis e aos princípios aplicáveis à licitação e à própria administração 

pública. Além disso, suas escolhas são sempre embasadas na razoabilidade, 

proporcionalidade e na busca da melhor solução técnica às questões que se 

colocam diante de si, em atendimento aos princípios administrativos 

concernentes no art. 3º, da Lei 8.666/93 e, principalmente, aos princípios 

consubstanciados nos arts. 5º e 37 da Constituição Federal de 1988. 

Neste sentido, suas condutas sempre buscaram garantir a isonomia e da 

seleção da proposta mais vantajosa, a legalidade e o caráter competitivo do 
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certame, em consonância com os posicionamentos mais atuais dos órgãos de 

controle e do Poder Judiciário. 

Portanto não há nenhuma irregularidade/ilegalidade no Edital, uma vez que a 

aferição da experiência a ser apresentado pelas empresas licitantes configura 

característica essencial para o cumprimento total do objeto licitado, para o 

atendimento do interesse público e dos princípios e diretrizes previstos nas 

legislações ambientais e Planos de Manejo aplicáveis às áreas de conservação 

objeto da presente licitação. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Considerando as razões apresentadas pela impugnante e pelos fundamentos 

acima, conhecemos a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe 

provimento por ausência de fundamentação plausível na sustentação do pleito 

da impugnante.  

 

 

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2015. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PPP EDITAL DE CONCORRÊNCIA 026/2014 


