
 
 

DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO DE ATO CONVOCATÓRIO 
 

 

 

PROCESSO: ATO CONVOCATÓRIO N° 16/2014 

 

IMPUGNANTE: CLASSE A ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP. 

 

CONTRATO DE GESTÃO N° 072/ANA/2011 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/IGAM/2011 

 

 

O Presidente da Comissão Gestora de Licitação e Contratos do IBIO – AGB Doce, Sr. 

Rossini Pena Abrantes, no uso das atribuições que lhe foram conferidas e nos termos da 

Portaria 04/2014, nos autos do Ato Convocatório nº 16/2014 vem, por meio desta, 

comunicar: 

 

CONSIDERANDO a forma e os documentos constantes das razões impugnatórias 

apresentadas pela Empresa CLASSE A ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP; 

 

CONSIDERANDO as disposições do Ato Convocatório nº 16/2014; 

 

 

Passo a fundamentação que sustenta a decisão: 

 

 
 
1 – DO RELATÓRIO 
 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO interposta pela Empresa CLASSE A ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA EPP, direcionada ao Ato Convocatório nº 16/2014, alegando ilegalidade 

na forma de pontuação no QUESITO A - Experiência específica da concorrente 

relacionada ao serviço, constante do Anexo II, do Ato Convocatório nº 16/2014. 

 

Em suas razões impugnatórias, aponta: 

 

 

3. Entretanto, a qualificação técnica da concorrente deve ser aferida com base nos 

atestados de capacidade técnica de sua respectiva equipe, e não da empresa. 

 

(...) 

 

8. Esse é o entendimento previsto na Resolução CONFEA 1025/2009: 

 

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 

representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais 

integrantes de seu quadro técnico. 

 



 
Paragrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa 

jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos 

profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

 

9. Portanto, a exigência quanto à Experiência Específica da Concorrente, 

relacionada ao serviço, pela determinação da apresentação das CAT’s se mostra 

incompatível com a legislação em vigor a respeito das exigências de qualificação 

técnica, e portanto, deve ser substituída por um sistema de qualificação que dê 

ênfase às qualificações técnicas dos profissionais, tal qual como já praticado na 

maioria dos editais de serviços semelhante em outras partes do País. 

 

PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, 

com a correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer 

antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará. 

 

Tendo em vista que a sessão pública está designada para 15/12/2014, requer, 

ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida 

sessão para data posterior à solução dos problemas ora apontados. 

 

 

A presente Impugnação se perfaz em 04 (quatro) folhas, redigidas somente em sua página 

frontal, dirigida ao Diretor Geral do IBIO AGB Doce, contendo os argumentos da 

Impugnante que, ao final da 4ª (quarta) e última página, segue assinada pelo Sr. Amarildo 

José da Costa.  

 

Acompanha ainda a petição de Impugnação o Contrato Social da empresa, o qual 

identifica o Sr. Amarildo José da Costa como Sócio. Ausente documento de 

identificação. 

 

Nenhum outro documento ou anexo acompanha a petição de Impugnação. 

 

 

 
2 - DA ANÁLISE 

 
2.1 – Pressupostos Extrínsecos 

 

A Impugnação apresentada é tempestiva. 

 

 

2.2 – Pressupostos Intrínsecos 

 

Conforme acima relatado, a presente Impugnação se perfaz em 04 (quatro) folhas, 

redigidas somente em sua página frontal, dirigida ao Diretor Geral do IBIO AGB Doce, 

contendo os argumentos da Impugnante que, ao final da 4ª (quarta) e última página, segue 

assinada pelo Sr. Amarildo José da Costa. Acompanhando a petição de Impugnação tem-

se apenas o Contrato Social da empresa Impugnante. 

 



 
A presenta Impugnação encontra-se dirigida ao Diretor Geral do IBIO AGB Doce, 

conforme se verifica do endereçamento constante da 1ª folha da petição de impugnação. 

Contudo, a exigência editalícia é de que a Impugnação seja endereçada ao 

Presidente da Comissão Gestora de Licitação e Contratos, conforme se verifica das 

disposições do item 12.3 do Ato Convocatório nº 016/2014. In verbis: 

 

12.3 A impugnação deverá ser apresentada somente por escrito, através de 

petição protocolada na sede do IBIO AGB Doce, observado o item 12.4, e 

endereçada ao Presidente da Comissão Gestora de Licitação e Contratos, ao 

qual caberá decidir sobre o mérito da impugnação antes da homologação do 

processo de seleção, sem a promoção de efeito suspensivo imediato. 

(grifo nosso) 

 

Dessa forma, tem-se o desatendimento cristalino de expressa determinação editalícia, o 

que leva ao não conhecimento da peça Impugnatória, em decorrência da incompetência 

do agente a que se dirigiu a Impugnação. 

 

Trazemos, ainda, a exigência do item 13.1 do referido Ato Convocatório nº 16/2014, o qual 

preceitua: 

 

13.1. Qualquer manifestação ou recurso em relação ao presente Ato 

Convocatório fica condicionado à apresentação de documento de 

identificação, instrumento público ou particular de procuração, com firma 

reconhecida ou cópia do contrato social, em se tratando de sócio, dirigente ou 

proprietário da empresa. 

(grifo nosso) 

 

Como se verifica, o Ato Convocatório traz em seu bojo exigência indispensável de 

identificação do representante das empresas que peticionem ou se manifestem em relação 

ao referido certame. 

 

Por obvio, a presente exigência tem por objetivo identificar se o postulante detém poderes 

representativos para falar em nome da empresa, seja através de procuração ou por 

contrato social em se tratando de sócio, dirigente ou proprietário da empresa. Nesse 

sentido, indispensável à apresentação dos documentos de identificação do representante.  

 

Entretanto, a presente Impugnação apresenta-se desacompanhada da cópia do 

documento de identificação do representante da Empresa impugnante que assina a 

petição, descumprindo a exigência do item 13.1 acima transcrito. 

 

Frise-se que a comprovação da capacidade de representação e a identificação do 

representante é condição indispensável em processos licitatório.  

 

Registre-se que é através da capacidade representativa, legalmente estabelecida, 

conforme acima se expôs, que qualquer pessoa, advogado ou não, adquire a capacidade 

para a prática de atos ou administração de interesses de terceiros perante uma pessoa, 

órgão ou instituição, em determinadas situações nas quais o interessado, pretenso titular 

do direito ou interesse, não possa ou não queira estar presente, e ainda que presente, no 

caso de ser o titular do direito ou interesse, tal qual o sócio ou diretor de uma Empresa, 



 
sua capacidade representativa deverá ser comprovada por intermédio do contrato social, 

acompanhado dos documentos de identificação do representante. 

 

No presente caso, a Impugnação apresentada se caracteriza, apenas, pelas razões 

impugnatórias acompanhado do Contrato Social no qual figura o Sr. Amarildo José da 

Costa na condição de sócio. Contudo, ausente o necessário e indispensável documento de 

identificação do postulante, descumprindo o item 13.1 do Ato Convocatório 16/2014. 

 

Nesse sentido, temos que ausentes os pressupostos extrínsecos, caracterizado pelo erro 

no endereçamento da Petição de Impugnação, direcionado a agente diverso daquele 

determinado pelo Ato Convocatório, qual seja o Presidente da CGLC, e ainda pela não 

apresentação dos documentos de identificação do representante. 

 

 

2.3 – Do mérito – princípios da publicidade e motivação dos atos administrativos. 

 

Mesmo diante da inobservância dos Pressupostos Intrínsecos, e do não conhecimento da 

presente Impugnação, cumpre-nos trazer à tona observações acerca dos fatos narrados 

pela Impugnante, em atenção aos princípios da publicidade e motivação dos atos 

administrativos. 

 

A empresa Impugnante traz em suas razões que a qualificação técnica da concorrente 

deve ser aferida com base nos atestados de capacidade técnica de sua respectiva equipe, 

e não da empresa.  

 

Ao nosso entender, a Impugnante não procedeu a melhor exegese das disposições postas 

no Anexo II, Quesito A, itens 3 e 4 do Ato Convocatório nº 16/2014, os quais trazem em 

suas disposições a exigência conforme, justamente, defende a Impugnante, determinando 

que a CAT constituirá prova da experiência da concorrente somente se o responsável 

técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico, conforme 

segue transcrito: 

 

3. A Experiência Específica da Concorrente - QUESITO (A) - será avaliada e 

pontuada de 0 a 20 (zero a vinte) com base nos atestados apresentados no 

envelope “1 PROPOSTA TÉCNICA”, devidamente registrados no respectivo 

Conselho Regional no qual o responsável técnico da empresa esteja 

vinculado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 

conforme determina a Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, 

a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e a Resolução nº 24, de 06 de junho 

de 2012 do CAU/BR. 

 

4. A CAT constituirá prova da experiência da concorrente somente se o 

responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu 

quadro técnico. A referida vinculação deverá ser comprovada por meio de 

Certidão de Registro e Quitação atualizada ou documento equivalente, emitida 

pelo Conselho Regional ao qual o profissional for registrado, entregue no envelope 

“1 PROPOSTA TÉCNICA”. 

(grifo nosso) 

 



 
Veja-se que os itens 3 e 4 expressamente dispõe que o responsável técnico da empresa 

deve estar vinculado à respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) apresentada, ainda 

que os serviços realizados por referido profissional se refira a períodos em que o mesmo 

não trabalhava na empresa concorrente no certame. 

 

Ou seja, a capacidade técnica da empresa concorrente será avaliada com base nas CAT’s 

apresentadas pelo responsável técnico da empresa, devendo referido profissional estar 

vinculado a tais CAT’s, sendo obvio que a empresa não necessita possuir  CAT’s em seu 

nome, devendo a experiência da Empresa ser representada pelo conjunto dos acervos 

técnicos (CAT’s) dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

 

Assim, temos que o Ato Convocatório nº 16/2014 atende perfeitamente as determinações 

da Resolução CONFEA 1025/2009, dispondo em suas exigências para comprovação da 

capacidade técnica da Empresa conforme defendido pela Empresa Impugnante, de forma 

que não assiste razão de ser da Impugnação apresentada. 

 

 

3 – DA DECISÃO 

 

Por todo exposto e com a cautela necessária, e com fundamento no instrumento 

convocatório, na Resolução ANA 552/2011, na Resolução SEMAD/IGAM nº 1.044/2009 e, 

subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/63, DECIDO: 

 
1) Não conhecer da Impugnação apresentada, posto que ausentes os 

pressupostos intrínsecos, caracterizada pelo erro no endereçamento da 

Petição de Impugnação, direcionada a agente diverso daquele determinado 

pelo Ato Convocatório, qual seja o Presidente da CGLC e, ainda, pela não 

apresentação dos documentos de identificação do Sr. Amarildo José da Costa, 

que assina a Petição; 

 
2) Em razão do não conhecimento da Impugnação, nego o prosseguimento e, por 

conseguinte, o seu provimento; 
 

3) Remeto os autos ao Sr. Diretor Geral IBIO - AGB Doce para manifestação. 
 

 

Governador Valadares, 11 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 
 

Rossini Pena Abrantes 

Presidente da Comissão Gestora de Licitação e Contratos  


