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Trata-se de impugnação interposta pela empresa a empresa Gaia Rodovias Ltda, já 

qualificada, a qual se insurge contra dois itens do edital de licitação identificada como 

Concorrência 01/2014, processo administrativo n. 60/2014, instaurada na modalidade 

de execução indireta, empreitada por preço global, cujo objetivo é a pavimentação 

asfáltica de parte da Rodovia da Integração, em um trecho com 6,10 km, conforme 

Projeto Básico. 

A impugnação refere-se aos itens 10, 10.1 e 10.2 do Edital que prevê a visita ao local 

dos serviços e ao prazo, bem como, ao item 13.4.C.1 que prevê a qualificação técnica. 

Então, analisemos a impugnação dentro do contexto adequado. 

No dia 25 de junho de 2014 o Sr. Renato Adriano Seibt, na condição de administrador 

da empresa impugnante compareceu junto a Prefeitura Municipal de Coronel Freitas 

exigindo, com contundente deselegância, senão até grosseria, que o engenheiro do 

Município, Sr. Luis Carlos Oss, acompanhasse-o na visita técnica prevista no item 10.2 

do edital, mesmo estando o prazo para tanto vencido – tal prazo foi iniciado na data de 

abertura da licitação, dia 27/05/2014, com término previsto para o dia 24/06/2014, ou 

seja, os interessados tiveram 27 (vinte e sete dias) para visitar o local e elaborar a 

proposta condizente com a obra. 

Então, após ter perdido o prazo da visita técnica e percebendo que não haveria 

“jeitinho” para isso, o representante da empresa Gaia Rodovias Ltda, protocolou um 

requerimento lavrado a próprio punho, em letra de forma, pedindo a emissão do 



atestado de visita, no dia 25/06/2014, quando o prazo exauriu-se no dia 24/05/2014, 

sendo obviamente indeferido tal pedido. 

Diante disso, impugnou o edital. 

Ora! Não podemos debitar ao Município a perda de prazo por parte da empresa Gaia, 

pois todos os participantes realizaram a visita técnica no prazo de 27 (vinte e sete) 

dias, sendo que somente o impugnante não o fez dentro do generoso prazo editalício. 

De igual maneira não merece procedência a impugnação em do item 13.4.c.1 do edital 

alhures, uma vez que não compete ao particular dizer a Administração o que ela pode 

não exigir em um edital licitatório, especialmente a título de qualificação técnica. 

Vejamos detalhadamente. 

Exigência de VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS: 

“10.  VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

10.1. As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus 

Responsáveis Técnicos, do quadro permanente da empresa, deverão 

procurar a Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, com sede na 

Avenida Santa Catarina 1022, Centro, Coronel Freitas das 08:00h as 

11:00 e das 13:30h as 16:00h, Fone (49) 3347 3400, para efetuar a visita 

técnica dos serviços referidos no item 2, para constatar as condições de 

execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.  

 

10.2. As visitas técnicas serão realizadas somente até o dia 24 de Junho de 

2014 todas devem ser agendadas antecipadamente, e serão 

acompanhadas por um Engenheiro da Prefeitura, que certificará a 

visita, expedindo o necessário Atestado de Visita e Informações 

Técnicas. Esse atestado será Juntado à Documentação de Habilitação, 

nos termos do Inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93.” 

 



O Município estabeleceu que as empresas interessadas em participar da licitação 

deveriam realizar uma visita técnica, in loco, para analisar e entender as peculiaridades 

do local da obra. 

O objetivo de tal previsão é não ficar na mera formalidade das declarações de que os 

interessados conhecem o local da obra, e sim que os participantes efetivamente o 

visitem e tomem a efetiva ciência das condições que enfrentarão na execução da obra, 

para elaborarem a proposta dentro da realidade de execução.  

Ademais, a visita técnica está preconizada no inciso III do artigo 30 da Lei 8666/93 que 

reza: 

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; 

Sobretudo, trata-se de uma exigência disciplinada pelo Estatuto das Licitações e o 

descumprimento da mesma – uma vez exigido no edital – acarretará inequivocamente 

na inabilitação do licitante, sob o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

O ordenamento jurídico das licitações é omissa quanto ao prazo para visita técnica. 

Destarte, a Administração deve estabelecer condições razoáveis para realização da 

visita técnica ao local da obra, abstendo-se de determinar regras restritivas, como um 

único dia para tanto, motivo que por uma questão de organização interna e sob o 

olhar do princípio da eficiência, a Administração poderá/deverá estabelecer prazo 

limite para realização de visita técnica, como usualmente ocorre, devendo este, nas 

palavras da jurisprudência, ser: razoável. 

No caso em questão nada mais razoável, ou até generoso, que o prazo de 27 (vinte e 

sete) dias para os interessados realizarem a visita.  

Então, ao impugnante não será dado tratamento privilegiado em relação aos demais 

participantes, que cumpriram rigorosamente tal exigência editalícia. 

Especialmente, no caso em questão, a obra foi orçada em aproximadamente R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais), valor que exige cuidado na contratação. 



Enquanto estamos tendo o cuidado de buscar selecionar empresas responsáveis e 

comprometidas com o objeto da licitação, o impugnante não se deu nem o trabalho de 

ver o local e as condições em que a obra deverá ser executada e quer debitar essa 

conduta relapsa ao Município, como se fosse errado exigir ao menos que os 

interessados conheçam o local da obra, antes de realizar a proposta. 

Portanto, o requerimento de atestado de vista técnica foi intempestivo, motivo de seu 

indeferimento. E, também, manteremos a exigências de tal visita, na forma prevista no 

edital, sendo que desde já julgamos improcedente a impugnação em relação aos itens 

10, 10.1 e 10.2.  

 

13.4.c.1 – Qualificação Técnica 

“c.1 - Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, serviço 

compatível com o objeto desta licitação, através de acervo técnico com o 

referido atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente certificado pelo CREA. O quadro abaixo indica 

a parcela de maior relevância com a quantidade mínima a ser comprovada: 

 

ITENS DE SERVIÇO Quantidade Mínima 

Execução de Pavimentação em C.A.U.Q (Camada de 

Concreto Betuminoso a Quente) modificado por 

Borracha. 

ton. 3.700,00 

Execução de Base de Brita Graduada. m3   4.300,00 

Execução de Camada de Macadame Seco. m3  3.205,00 

Compactação de Aterro em Rocha. m³ 9.300,00 

Execução de Serviços de Escavação, carga e 

transporte em material 3º categoria. 
M³  9.200,00 



Dreno longitudinal  profundo 2.000 metros lineares 

Sarjeta triangular de concreto   3.200 metros lineares 

Defensa metálica  258 metros lineares 

Corpo de BSCC 2x2 40 metros lineares 

 

É evidente que em uma licitação com o valor tão elevado, o Poder Público tenha a 

preocupação de selecionar a proposta mais vantajosa entre aqueles que tenham 

condições de executar a obra. 

Se vamos construir uma casa de alvenaria, precisamos de alguém que já tenha 

construído uma casa com esse material. Se vamos levantar um prédio precisamos de 

alguém que tenha experiência maior do que aquele que somente constrói casas.  

Logo, se vamos pavimentar uma via pública com asfalto diretamente sobre o chão 

batido, precisamos de participantes na licitação que saibam como fazer, tenham 

pessoas especializadas, maquinário, e que já tenham feito algo parecido, pois do 

contrário lesada será a população utilizará a obra mal feita, motivo que estamos 

exigindo para uma obra de pavimentação asfáltica de 06 (seis) quilômetros que o 

participante tenha no mínimo já realizado uma com 04 (quatro) quilômetros. 

Agora se o participante não fez nem isso (4 Km), mais difícil ainda será fazer uma 50% 

maior (6 KM), pois exige mais engenharia, mais capacidade técnica, operacional e 

financeira (o pagamento é a posteriori) .  

Portanto, tal exigência de qualificação técnica, foi a forma que encontramos de se 

preservar o interesse público de que somente empresas em condições de cumprir o 

objeto do certame participem da disputa.  

Além do mais, em sede de direito administrativo temos os atos vinculados e os 

discricionários. A exigência de licitação para contratar com o Poder Público é uma ato 

vinculado à lei, mas a conveniência e a oportunidade da abertura da licitação é um ato 



discricionário, tal qual o teor da exigência técnica, que garantirá a seleção da melhor 

proposta entre participantes capazes de realizar a obra.  

Logo, a imposição de experiência anterior, a título de exigência técnica, é compatível 

com a presente licitação e amplamente aceita nos tribunais pátrios, a exemplo: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE, ORA APELANTE - 

DECISÃO SUCINTA, MAS FUNDAMENTADA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMILARES AO 

OBJETO LICITADO, COM A FIXAÇÃO DE QUANTITATIVOS MÍNIMOS E/OU 

PRAZOS MÁXIMOS RAZOÁVEIS E COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO - 

LEGALIDADE - ARTIGO 30 , § 1º , INCISO I , DA LEI Nº 8.666 /1993, QUE NÃO 

VEDA TAL EXIGÊNCIA - LICITANTE QUE NÃO REALIZA DITA COMPROVAÇÃO - 

INABILITAÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - ILEGALIDADE E/OU ABUSO DE PODER 

NÃO VERIFICADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

decisão de inabilitação, embora sucinta, demonstra de forma clara e objetiva a 

razão pela qual foi a apelante inabilitada, tanto que possibilitou, por parte 

desta, uma ampla defesa quanto ao motivo da inabilitação, não havendo que se 

falar, pois, em ausência de fundamentação e/ou motivação e, 

conseqüentemente, na nulidade do ato. 2. A regra insculpida no artigo 30 , § 1º 

, inciso I , da Lei nº 8.666 /1993, não veda 

a exigência de comprovação de experiência anterior na execução de serviços 

similares ao objeto da licitação, experiência esta que pode ser aferida a partir 

de critérios quantitativos, desde que estes sejam razoáveis e estejam 

intimamente relacionados com o objeto licitado, como ocorre no caso em 

apreço. E, não tendo a apelante comprovado tal experiência, acertada a 

decisão que a inabilitou.” (TJ-PR - Apelação Cível AC 3446131 PR 0344613-1 – decisão 27/05/2008) 

 

Como se não bastasse à jurisprudência dos tribunais judiciais, exemplificada acima, 

ainda ao lançarmos o edital impugnado, certos da sua legalidade, enviamos uma cópia 



do mesmo ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para – se existindo 

alguma irregularidade – fossemos alertados a corrigir, conforme faz cópia o recibo n. 

80 expedido pelo TCE em 30/05/2014, que faz parte dos autos da presente licitação, e 

o TCE não opôs qualquer objeção.  

 

Portanto, julgamos totalmente improcedente a impugnação proposta pela empresa 

Gaia Rodovias Ltda, CNPJ 03.257.777/0001-24, contra o edital de concorrência n. 

01/2014, processo administrativo n. 60/2014, devendo o edital ser mantido inalterado, 

com o regular e devido prosseguimento do certame. 

Coronel Freitas/SC, 28/06/2104 

Publique-se 

Registre-se 

Notifique-se 

_______________________________ 

Mauri José Zucco 

Prefeito Municipal 

Coronel Freitas/SC 


