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Quaraí, 04 de novembro de 2021. 

 

Ao  

Município de Campina das Missões - RS 

A/C Comissão Permanente de Licitações 

 

Ref.: Impugnação. Credenciamento nº 06/2021. 
Leiloeiro. Exigência que afronta os princípios 
norteadores do direito administrativo. 

 

JOACIR MONZON POUEY, leiloeiro público oficial, matriculado perante a 
JUCERGS sob o nº 421, com endereço comercial, na Rua Ernesto Che Guevara, nº 265, Vila Santa 
Helenara, CEP 97560-000, na cidade de Quaraí/RS, vem, com o devido respeito, perante Vossas 
Senhorias, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO ao Edital de Credenciamento em epígrafe, nas 
razões de direito que abaixo segue: 

 
 

 
I. ILEGALIDADE. VEDADA A EXIGÊNCIA DE    QUANTIDADES     

   E INTERVALOS PARA ATESTADOS DE CAPACIDADE     
   TÉCNICA.  

 

A fim de credenciar-se, os participantes devem se atentar ao que solicita o edital, de 

modo a enviar todos os documentos pertinentes ao processo licitatório. 

 

Um dos documentos exigidos para habilitação é o Atestado de Capacidade Técnica, 

qual visa atestar o fornecimento de materiais ou serviços prestados pela empresa interessada. 

Entretanto, ao avaliar o que pede o edital, constata-se que o mesmo é ilegal, à medida que exige 

atestados contendo discriminação de período de prestação de serviço: 
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Vejamos: 

 

  

 

Tais condições impostas em edital são inaceitáveis, de forma que a Legislação 

vigente menciona em sua redação que é vedada a exigência de quantidades mínimas ou prazos. 

 

É o que evidencia o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, observa-se:  

 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 
§ 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;” (grifo 
nosso) 
 

 

Como se nota, a Legislação deixa cristalina a ideia de que não é permitida tal 

premissa. E, ao ir de encontro ao que menciona a letra da Lei, fere o princípio da legalidade, qual é 
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uma garantia constitucional, onde através deste é possível salvaguardar os direitos dos indivíduos e 

afastar vícios e arbítrios.  

 

Posto isso, pugna-se pela readequação do r. edital, para que o mesmo esteja em 

consonância com a Legislação.  

 

II. DOS PEDIDOS 

 
Com base nas razões apresentadas, a fim de readequar as inconsistências 

supracitadas, requer-se: 

 
Com a máxima vênia que a presente impugnação seja julgada procedente; a fim de 

que o edital atenda as condições estabelecidas em Lei, no que diz respeito à exigência de  atestado de 

capacidade técnica determinando período de tempo de prestação de serviço.   

 

 

 

 

Joacir Monzon Pouey 

Leiloeiro Oficial 

Registro JUCERGS nº 421 
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