
 

Coronel Fabriciano, 19 de dezembro de 2022. 

 

À 

PREFEITURA MUNICPAL DE CARANDAI 

A/C Sr(a). Pregoeiro(a)/CPL 

 

Assunto: Impugnação. TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2022 

 

A empresa LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS – EPP, 

estabelecida à Av. Doutor José de Magalhães Pinto, nº 1529, Conjunto de Salas, Giovanini, 

Coronel Fabriciano/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 00.205.753/0001-33, representada pelo 

seu Sócio Diretor Sr. WALMIR MOREIRA LAGE, brasileiro, casado, administrador e 

contador, portador do CPF nº 536.223.676-87 e da Carteira de Identidade nº MG-2.654.543, 

vêm impetrar IMPUGNAÇÃO ao processo supracitado. 

 

DOS FATOS 

 

Esta licitação será do tipo MENOR PREÇO, pelo CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

“MENOR PREÇO POR ITEM", e reger-se-á pela Lei Federal N°. 8.666 de 21/06/1993 e 

posteriores alterações e as condições deste Edital. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME E LIMITE DE RECEPÇÃO DAS 

PROPOSTAS: 27 de dezembro de 2022 ÀS 13H30MIN 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria na 

regulamentação, implementação e aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito da 

administração direta e autárquica do Poder Executivo do Município de Carandaí, 

compreendendo a revisão da legislação municipal sobre o assunto, a definição das boas 

práticas a serem adotadas, a proposição de edição de atos normativos e o treinamento de 

servidores.  

 

Contudo, o edital em questão apresenta exigências ilegais, descumprindo prerrogativas da Lei 

8.666/93. 

 



 

DO DIREITO 

 

Dentre os documentos requeridos para fins habilitatórios, tem-se: 

 

4.4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstre que a licitante tenha 

executado serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos, em períodos 

sucessivos ou não, por um prazo mínimo de 3 (três) anos, para fins de comprovação da 

aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93, em nome da empresa ou 

dos profissionais a ela vinculados. 

 

(...) 

 

b) Comprovação de que a empresa possui os seguintes profissionais, mediante apresentação 

de contrato social, carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços acompanhados 

da carteira profissional do profissional, dos atestados, dos certificados e títulos de 

especialista:  

b.1) 01 (um) Advogado, que será o Coordenador Técnico dos Serviços, que possua:  

b.1.1) Carteira Profissional (documento capaz de comprovar: OAB);  

b.1.2) Certificado de Conclusão de Curso sobre a Nova Lei de Licitações, com carga 

horária mínima de 40 horas (documento capaz de comprovar: Certificado de Conclusão).  

b.1.3) Atestado de Capacidade Técnica de que já ministrou palestras e cursos sobre a Nova 

Lei de Licitações (no mínimo 03) (documento capaz de comprovar: Atestado de Capacidade 

Técnica).  

b.1.4) Certificado de Conclusão de Curso de especialização em Gestão Pública, de no 

mínimo 500 horas.  

b.2) 01 (um) profissional com formação superior em Administração ou Contabilidade, que 

possua:  

b.2.1) Carteira Profissional (documento capaz de comprovar: CRA ou CRC);  

b.2.2) Atestado de Capacidade Técnica de que já ministrou palestras e cursos sobre a Nova 

Lei de Licitações (no mínimo 01) (documento capaz de comprovar: Atestado de Capacidade 

Técnica).  

b.2.3) Certificado de Conclusão de Curso de especialização em Gestão Pública, de no 

mínimo 500 horas.  

c) Os profissionais mencionados nas alíneas “b.1” e “b.2” deverão apresentar curriculum na 

plataforma lattes do CNPQ, do site http://lattes.cnpq.br/  

d) Os profissionais mencionados nas alíneas “b.1” e “b.2” deverão apresentar declaração 

expressa de que concordam com indicação e o nível de serviços.  



 

e) Declaração de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA, assinada pelo representante 

legal do ofertante, coordenador técnico, acompanhado de documento comprobatório de 

direito que comprove os poderes de investidura para a assinatura da pessoa jurídica, onde 

ambos declaram ter capacidade técnica de executar os serviços licitados. 

 

Observamos, claramente, exigências ilegais no presente processo. Vejamos ponto a ponto: 

 

4.4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstre que a licitante tenha 

executado serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos, em períodos 

sucessivos ou não, por um prazo mínimo de 3 (três) anos, para fins de comprovação da 

aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93, em nome da empresa ou 

dos profissionais a ela vinculados. 

 

A primeira análise sobre essa exigência (e também a mais importante) é o grave ferimento ao 

art. 30 da Lei 8.666/93 (mencionado no próprio item do instrumento convocatório destacado 

acima). Esse artigo é claro quanto à documentação de qualificação técnica passível de 

exigência em processos licitatórios, a saber: 

 

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. 

 

§ 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: 

 

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.  

 

Ora, a Lei 8.666/93 é taxativa quanto à vedação de comprovação de períodos/prazos de 

execução de trabalhos semelhantes. Ou seja, não pode haver a exigência de prazo mínimo de 

03 anos de experiência na área, pois é vedado por lei, além de impedir uma maior 

competitividade do certame e uma consequente contratação mais vantajosa para o próprio 

órgão licitante. 

 

Ademais, objetiva-se contratar especialistas na Nova Lei de Licitações, portanto, quem já 

prestou serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos pela Lei 8.666/93, não 

necessariamente está apto a assessorar entes federados quanto à Lei 14.133/21. 

 

Sendo assim, se o objetivo é comprovar essa expertise, que se exija atestado de capacidade 

técnica referente a cursos/treinamentos/assessorias na própria Lei 14.133/21. Isso também 

impacta diretamente na exigência do prazo mínimo de 03 anos, pois, uma vez que a Lei é de 

2021, seria impossível atender a este prazo. 

 

E como este prazo sequer pode ser exigido, então toda a exigência do item 4.4, alínea “a”, 

precisa ser revista para se adequar aos ditames legais e imperativos da Lei 8.666/93, que 

abarca a presente contratação. 

 

Em análise ao item 4.4, alínea “b”,  temos: 

 

b) Comprovação de que a empresa possui os seguintes profissionais, mediante apresentação 

de contrato social, carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços acompanhados 



 

da carteira profissional do profissional, dos atestados, dos certificados e títulos de 

especialista:  

b.1) 01 (um) Advogado, que será o Coordenador Técnico dos Serviços, que possua:  

b.1.1) Carteira Profissional (documento capaz de comprovar: OAB);  

b.1.2) Certificado de Conclusão de Curso sobre a Nova Lei de Licitações, com carga 

horária mínima de 40 horas (documento capaz de comprovar: Certificado de Conclusão).  

b.1.3) Atestado de Capacidade Técnica de que já ministrou palestras e cursos sobre a Nova 

Lei de Licitações (no mínimo 03) (documento capaz de comprovar: Atestado de Capacidade 

Técnica).  

b.1.4) Certificado de Conclusão de Curso de especialização em Gestão Pública, de no 

mínimo 500 horas.  

b.2) 01 (um) profissional com formação superior em Administração ou Contabilidade, que 

possua:  

b.2.1) Carteira Profissional (documento capaz de comprovar: CRA ou CRC);  

b.2.2) Atestado de Capacidade Técnica de que já ministrou palestras e cursos sobre a Nova 

Lei de Licitações (no mínimo 01) (documento capaz de comprovar: Atestado de Capacidade 

Técnica).  

b.2.3) Certificado de Conclusão de Curso de especialização em Gestão Pública, de no 

mínimo 500 horas.  

c) Os profissionais mencionados nas alíneas “b.1” e “b.2” deverão apresentar curriculum na 

plataforma lattes do CNPQ, do site http://lattes.cnpq.br/  

d) Os profissionais mencionados nas alíneas “b.1” e “b.2” deverão apresentar declaração 

expressa de que concordam com indicação e o nível de serviços.  

e) Declaração de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA, assinada pelo representante 

legal do ofertante, coordenador técnico, acompanhado de documento comprobatório de 

direito que comprove os poderes de investidura para a assinatura da pessoa jurídica, onde 

ambos declaram ter capacidade técnica de executar os serviços licitados. 

 

A primeira exigência descabida desse item é a exigência de que o coordenador técnico dos 

serviços tenha que ser um advogado. Apesar de se tratar de matéria do Direito Administrativo, 

essa não é exclusiva de advogados. 

 

Outros profissionais, desde que devidamente qualificados e comprovada sua experiência, tem 

iguais condições de prestar o serviço ora licitado. 

 

O segundo ponto é se exigir Certificado de Conclusão de Curso sobre a Nova Lei de 

Licitações, com carga horária mínima de 40 horas. A Lei 8.666/93, em nenhum momento do 

artigo 30, que trata da qualificação técnica, fala sobre a possibilidade de se exigir tal 



 

documento para fins habilitários. Os únicos documentos técnicos passíveis de exigência são: 

registro da empresa e dos profissionais nos órgãos de classe competentes e atestado de 

capacidade técnica operacional e/u profissional. Portanto, tal exigência além de descabida é 

ilegal, devendo ser retirada do Edital. 

 

O item b.1.3 acerta ao se exigir “Atestado de Capacidade Técnica de que já ministrou 

palestras e cursos sobre a Nova Lei de Licitações”, contudo, se equivoca ao exigir no mínimo 

03. A Lei em nenhum momento concede a possibilidade de se exigir um número mínimo de 

atestados. Uma vez que a Administração não possui discricionariedade para tal, não se pode 

exigir algo que a lei não lhe permita. 

 

Se a empresa interessada em participar do certame apresenta 01 (um) atestado compatível, 

esse é suficiente para comprovar sua experiência anterior. E ainda que fosse possível, no 

presente caso, não há qualquer justificativa plausível para se exigir quantitativos mínimos de 

atestados. 

 

De modo análogo ao item b.1.2, o item b.1.4 e o item b.2.3 apresentam exigências não 

previstas em Lei, que devem ser retiradas do Edital: 

b.1.4) Certificado de Conclusão de Curso de especialização em Gestão Pública, de no 

mínimo 500 horas.  

b.2.3) Certificado de Conclusão de Curso de especialização em Gestão Pública, de no 

mínimo 500 horas.  

 

No item b.2 se exige a apresentação de profissional formado em Administração ou 

Contabilidade, devidamente registrado no conselho de classe (b.2.1) e atestado semelhante ao 

previsto no item b.1.3, porém, agora pede-se apenas 01 (b.2.2). 

 

Ressaltamos que tais profissionais têm total condições de prestar o serviço ora licitado como 

coordenadores técnicos, uma vez que o Direito Administrativo não se trata de matéria 

exclusiva de advogados. 

 



 

Sendo assim, ao invés de se exigir um advogado como RT e um administrador ou contador 

como equipe complementar, que se permita que o administrador ou o contador possa ser o RT 

da execução dos trabalhos e que haja um advogado como membro complementar da equipe. 

 

E ambos devem ser tratados de igual forma, não sendo exigido de quaisquer deles 

quantitativos limitantes e ilegais de atestados; que os dois profissionais indicados possam 

apresentar apenas 01 (um) atestado (ou mais, caso queiram), pois é o que se tem na Lei 

8.666/93 e nada diferente disso pode ser exigido. 

 

No Direito Privado pode-se fazer tudo aquilo que não lhe é proibido, mas no Direito Público 

só se pode fazer aquilo que lhe é permitido. Portanto, todas as exigências ilegais mencionadas 

na presente peça devem ser revistas e retiradas do instrumento convocatório, para que não se 

dê continuidade em um processo que possa ensejar anulação posterior. 

 

Ressaltamos, por fim, que a presente contratação tem como critério de julgamento/tipo o 

MENOR PREÇO, portanto, a técnica não está em análise, pois a disputa dar-se-á pelo preço. 

 

Se o órgão tem a preocupação de conduzir o processo não só pelo preço, mas também pela 

técnica, privilegiando aquelas empresas e profissionais que estejam mais preparados para 

prestar o serviço de assessoria ora licitado, que se altere o julgamento para TÉNICA E 

PREÇO, pois aí sim poderão ser exigidos tantos critérios técnicos quanto se julgarem 

necessários e pertinentes. 

 

Contudo, optando por permanecer com a disputa somente pelo MENOR PREÇO, que se 

retifique o Edital, adequando-o aos ditames legais, evitando favorecimentos, direcionamentos, 

ou o afastamento de licitantes devidamente capacitadas à prestação do presente serviço. 

 

Lembramos, por fim, que toda licitação deve zelar pela busca da proposta mais vantajosa para 

a própria Administração e o que se verifica é que o Edital contém regras violadoras dos 

princípios da ampla participação, da legalidade e da isonomia, desconsiderando a capacitação 

de diversos interessados. 

 



 

Assim, entendemos que a forma de sua condução deve ser revista para que não se permita a 

exclusão do certame de um número considerável de empresas devidamente aptas à prestação 

dos serviços ou ainda que se privilegiem umas em detrimento a outras, por critérios não 

justificáveis. 

 

É válido ressaltar o art. 3º da Lei 8.666/93: 

 

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 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;        

 

A Administração Pública e seus agentes devem afastar qualquer fator que seja capaz de 

restringir a competitividade do certame! 

 

E o que se espera e requer com a presente peça é tão somente que se aplique a legalidade, a 

razoabilidade, a justiça, e, principalmente, que haja tratamento igualitário, impessoal, moral e 

objetivo entre as licitantes. 

 

Por fim, em virtude da existência de vícios no procedimento ora focado que comprometem a 

sua legalidade e imparcialidade, se justifica a retificação do instrumento convocatório, sem 

prejuízo da análise de outras questões que, posteriormente, possam ser suscitadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3


 

Diante dos fatos, a Recorrente apresenta seus pedidos. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

A impugnante que se apresenta, dentro do que se expressa no edital e na Lei 8.666/93, exora 

pela tempestividade da impugnação: 

 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação.  

4.4 Os pedidos de esclarecimento e impugnação deverão ser encaminhados à Comissão 

Permanente de Licitações, por escrito, por meio do e-mail licitacao@carandai.mg.gov.br, ou, 

ainda, mediante protocolo da solicitação no Departamento de Compras e Licitações, 

localizado no endereço: Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro. 

 

Deve-se considerar ainda: 

 

ACÓRDÃO 969/2022 - PLENÁRIO - RELATOR MIN. BRUNO DANTAS - Impugnação 

não se limita a horário de expediente.... "Além disso, fosse o envio realizado as 17:30 h (fim 

do expediente da entidade) ou as 23:59 h da data limite, o seu exame ficaria para o dia 

seguinte. Ou seja, a regra externa formalismo injustificado em prejuízo dos licitantes, razão 

por que deve ser revista na reedição do processo de contratação". 

 

É irregular a exigência editalícia de protocolo físico dos recursos administrativos, 

diretamente na sede da Prefeitura Municipal, tendo em vista que a ausência no edital da 

possibilidade de entrega por fac-símile ou por meio eletrônico prejudica os licitantes em seu 

direito de petição e, por conseguinte, viola a competitividade licitatória. (TCE-MG - 

Processo 1047986/2021 – Denúncia) 

 

"A previsão editalícia de impugnação ao instrumento convocatório apenas pela via 

presencial pode ser considerada óbice à competitividade, além de restringir o direito ao 

contraditório e à ampla defesa dos interessados em participarem do procedimento licitatório, 

razão pela qual deve ser garantida a possibilidade de insurgência por outras vias, entre as 

quais se inclui o meio eletrônico.". Denúncia n. 1054231/2020 – TCE-MG 

 

Portanto, entendemos que a presenta peça é tempestiva e merece prosperar. 

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047986
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047986
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/2316544


 

Em anexo: Cópia do contrato social e documento do sócio que assina a presente. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Que se suspendam os feitos de continuidade do processo licitatório; 

 

Que se retifique o edital, adequando aos ditames legais e aos normativos técnicos; 

 

Que se conceda a abertura de novos prazos, conforme se expressa na própria lei. 

 

É o que rogamos por justo e certo. 

 

Atenciosamente, 

 

LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS – EPP 

WALMIR MOREIRA LAGE 

Diretor 


