
 

 

Ilmº Senhor  

HENRIQUE MARTINS FARIAS 

Gerente de Administração 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil –CAU/BR 

 

 

REF.: Pregão Eletrônico nº 019/2015 

 

 

A empresa Cabral Consultoria em Recursos Humanos Ltda, inscrita no  

CNPJ sob nº 03.412.636/0001-39, estabelecida no  SRTVS Quadra 701 Bloco E 

Sala 209 Parte-B, Brasília-DF,  por seu representante legal, Sérgio Augusto 

Queiroz Cabral, portador da carteira de identidade RG n.º 146.204 - SSP/DF  e 

inscrito sob o CPF n° 046.210.931-34, vem, mui respeitosamente, à honrosa 

presença de V. As., com fulcro no art. Art. 18 do Decreto nº 5.450/05, interpor a 

presente 

 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil –CAU/BR,  

publicou  edital de pregão para contratação de consultoria especializada em 

recursos humanos para elaboração, implantação e acompanhamento do Plano de 

Cargos, carreiras e remuneração;  Avaliação de Desempenho e Programa de 

Treinamento aos funcionários do CAUB/BR 

 

A recorrente, interessada em apresentar proposta para o certame, após 

análise do edital constatou a existência de condições que criam obstáculos 

afrontando contra o caráter competitivo da licitação.  

 



 

A licitação em referência é regida pela Lei nº 10.520/02 e decreto nº 

5.450/05 aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8666/1993 e suas alterações.  

 

Nesse sentido, o edital em seu Anexo I – Termo de Referência,  traz as 

seguintes  exigência com relação à capacidade técnica: 

5.6.1.2 - Experiência mínima como coordenador em 03 (três) projetos para 

empresas ou entidades com, no mínimo, 200 funcionários, em pelo menos um 

dos seguintes objetos: 

 Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 

 Mapeamento de Competências 

 Avaliação de Desempenho 

 Plano de Treinamento 

 

5.6.2.2  - Experiência de atuação mínima em 03 (três) projetos para empresas ou 

entidades com, no mínimo, 200 funcionários, em pelo menos três dos seguintes 

objetos: 

 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

 Mapeamento de Competências 

 Avaliação de Desempenho 

 Plano de Treinamento  

 

5.7.1-  Apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica para cada 

um dos objetos a seguir em empresas ou entidades com pelo menos 200 

colaboradores nos últimos 2 anos: 

5.7.1.1 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração; 

5.7.1.2 Mapeamento de Competências; 

5.7.1.3 Avaliação de Desempenho 

 

A exigência da equipe de consultores bem como da qualificação técnica 

da empresa de ter realizado serviços em empresa com no mínimo 200 

funcionários e nos últimos 2 anos, são excessivas contrariado a lei de licitações. 



 

 

A Lei nº 8.666-93 no artigo 30, inciso II, traz as limitações para exigência 

de capacidade técnica:  

“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;” 

 

Conforme informações obtidas junto à área de recursos humanos o 

número de colaboradores desse Conselho é em torno de 70 (setenta), portanto a 

exigência de no mínimo 200 colaboradores é descabida. 

  

Outro item em desconformidade com a legislação é a exigência da 

proponente ter realizado serviços similares nos últimos 2 anos, conforme 

estabelece o artigo 30 da Lei nº 8.666/93: 

 

§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 

locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, 

que inibam a participação na licitação. 

 

Para efeito de qualificação técnica, os atestados apresentados pelo 

licitante deve demonstrar o cumprimento de atividade pertinente e compatível com 

o objeto da licitação, em características, quantidades e prazos. 

 

Dessa forma, esse Conselho não pode exigir um número maior de 

colaboradores que o existente em seu quadro de pessoal e também que os 

atestados sejam dos últimos 2 anos. 

 



 

 A Administração deverá estabelecer um percentual mínimo necessário 

para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição à competição, 

conforme estabelecido na  lei, corroborado com o entendimento do Tribunal de 

Contas da União:  

 

Devem ser evitadas exigências que comprometam 

o caráter competitivo da licitação. A licitação deve 

ser processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos.  

Acórdão 112/2007 Plenário (Sumário) 

 

As exigências editalícias devem limitar-se ao 

mínimo necessário para o cumprimento do objeto 

licitado, de modo a evitar a restrição ao caráter 

competitivo do certame. 

Acórdão 110/2007 Plenário (Sumário) 

 

As exigências citadas representam óbice à participação de muitos 

concorrentes com proposta vantajosa à Administração, o que atenta contra a 

exigência legal de preservação do caráter competitivo do procedimento licitatório, 

positivado no inciso I do § 1º, do art. 3º da Lei de regência, in verbis:  

 

 

“Lei nº 8.666/93 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração 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 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; 

 

Diante de todo exposto, requer o provimento da presente impugnação, 

para que esse órgão licitante modifique os termos do edital, estabelecendo o 

mínimo de colaboradores compatível com seu quadro de pessoal com vínculo 

empregatício, para que um maior número de interessados possam  participar 

certame, por ser tal medida de mais inteira, lídima e impostergável. 

 

Nesses termos, pede deferimento 

 

 

 

Brasília, 07 de dezembro de 2015 

 

 

 

SÉRGIO AUGUSTO QUEIROZ CABRAL  

Representante Legal 


