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PARECER JURÍDICO n.º 89/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO – TOMADA DE PREÇOS n. 23/2020. 

 

O Setor de Licitações desta Prefeitura encaminhou à Assessoria Jurídica Municipal para 

analisar a habilitação técnica das empresas AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI e ANDRADE & 

AMORIM ENGENHARIA LTDA. Assim, analisados os documentos apresentados e as razões dos 

requerimentos, passe-se ao parecer: 

Conforme se depreende, trata-se de verificar à capacidade técnica exigida no edital e à sua 

demonstração mediante os documentos apresentados pelas empresas recorrentes. 

Logo, a questão circunscreve-se a identificar as exigências do edital e a cotejá-las com os 

documentos apresentados pelas empresas de modo a concluir pela sua inabilitação ou não. 

No que se refere a habilitação o quadro normativo, relevam em especial as seguintes 

disposições legais: 

 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 

documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. 

 

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; 
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Observa-se, assim, que é possível a previsão de exigências de capacitação técnica para a 

habilitação. Tais exigências, por outro lado, devem amoldar-se às balizas constitucionais impostas para 

qualquer certame licitatório, consoante a seguinte previsão: 

 

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. 
 

De fato, sobre o cabimento de exigências de capacitação técnica há inúmeras decisões do 

TCU, como exemplifica o seguinte trecho: 

 

12. Impende frisar que a verificação de qualificação técnica não ofende o princípio da 

isonomia. Tanto é que o próprio art. 37, inciso XXI, da CF, que estabelece a 

obrigatoriedade ao Poder Público de licitar quando contrata, autoriza o estabelecimento 

de requisitos de qualificação técnica e econômica, desde indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. No entanto, o ato convocatório há que estabelecer as regras 

para a seleção da proposta mais vantajosa para Administração, sem impor cláusulas 

desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o caráter competitivo do certame. (Acórdão 

nº 877/2006, Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar) 
 

O raciocínio desenvolvido aplica-se, como dito, mesmo diante de uma licitação na 

modalidade Tomada de Preços. De fato, o critério para a classificação das na licitação em comento previsto 

no Edital é o de menor preço. 

No entanto, é preciso esclarecer que a adoção do menor preço como critério para a 

classificação das propostas não afasta a análise dos requisitos exigidos pela legislação e pelo Edital para a 

participação do certame e para a habilitação. 

Em outras palavras, o menor preço não afasta a análise criteriosa das exigências para a 

habilitação, não significa que a Administração deva contratar aquele que apresente o menor preço qualquer 

que seja a sua constituição, a sua situação fiscal, a sua qualificação e capacidade. 

Nem poderia ser de outra forma, uma vez que um dos objetivos principais da licitação é 

possibilitar a melhor contratação para a Administração como forma de assegurar a prossecução do interesse 

público. Tal objetivo jamais seria alcançado se o critério de menor preço fosse adotado sem atenção a 

qualquer exigência relativa ao futuro contratante. É justamente visando a garantir a execução do contrato e a 

realização do interesse público que são previstos diversos requisitos para a habilitação dos proponentes. 

O Tribunal de Contas da União, examinando uma representação contra determinado edital de 

Licitação, convertida em Tomada de Contas Especial, manifestou-se como se segue: 
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1. Deve-se estabelecer critérios objetivos para aferição da capacidade técnica das 

licitantes, evitando a apresentação de exigências genéricas que proporcionem 

subjetividade na análise a ser feita pelas comissões de licitação e pelos pregoeiros. 
(...) com dispositivos que busquem resguardar a administração de aventureiros ou de 

licitantes de competência estrutural, administrativa e organizacional duvidosa. 
(...) O texto constitucional prescreve o aventureirismo, determinando, tanto ao legislador 

ordinário quanto ao administrador, que se precavenham e evitem que o interesse público 

seja afetado por quem, por qualquer motivo (por simples ousadia ou para tirar proveito 

ilícito), se disponha a participar de licitações temerariamente, apresentando proposta que 

não possa cumprir. Diante disso, é absolutamente certo que não ofendem o princípio 

constitucional da isonomia: nem o estabelecimento das condições de participação do 

certame; nem a exclusão de quem não ofereça garantias concretas de que efetivamente 

pode executar o objeto do contrato. 
(...) a exigência da capacitação técnico-operacional específica da empresa, que tem por 

finalidade verificar se a mesma tem aptidão para a execução da obra ou serviço, era 

providência necessária, ainda mais considerando-se o valor da contratação e o risco da 

atividade, devendo-se considerar que o que procurou se velar foi o interesse público que 

não pode ser colocado em risco, sob pena do comprometimento da regular atividade da 

Administração. (TCU - Acórdão 66/2007- 2ª Câmara). 
 

Assim, ao analisar a documentação colacionada relativa a capacidade técnica das empresas 

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI e ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA LTDA, verifica-se que 

ambas já executaram obras equiparáveis ao objeto da licitação, do qual seria “a contratação de uma empresa 

especializada para a Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Ambrósio Kuhn neste 

Município, numa extensão total de 888,770 metros,  com execução de trabalhos e terraplanagem, conforme 

memorial e cronogramas do Edital”. 

Dessa forma, como comprovada a execução de obras com o objeto similar da licitação, ainda 

que em menor escala, entende-se que foi comprovada a capacidade técnica das empresas AZIMUTE 

PAVIMENTAÇÃO EIRELI e ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA LTDA. 

Diante do exposto, com todas as considerações anteriormente tecidas, esta procuradoria 

Municipal opina pela habilitação das empresas AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI e ANDRADE & 

AMORIM ENGENHARIA LTDA. 

Salvo melhor juízo, é o parecer1. 

São Pedro de Alcântara/SC, 5 de outubro de 2020. 

 

 

KEIFFER BECKER 

Procurador Municipal – OAB/SC 55.661 

 
1 Informo, que a esta manifestação jurídica não vincula as decisões a serem tomadas pelo titular da pasta/secretaria, 

tendo em vista que de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal “o parecer não é ato administrativo, sendo 

quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas nos 

atos de administração ativa” (STF, Mandado de Segurança nº 24073/DF). 
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