
 

 

1 

 
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

Em resposta à Impugnação interposta pela empresa CABRAL CONSULTORIA 

EM RECURSOS HUMANOS LTDA no âmbito do Pregão Eletrônico nº 19/2015, 

presto-me a esclarecer o que segue: 

Inicialmente cumpre esclarecer que o CAU/BR possui, hoje, 84 (oitenta e quatro) 

funcionários registrados, chegando à aproximadamente 100 colaboradores diretos. 

Como é de conhecimento geral, esta Autarquia Federal possui apenas 4 (quatro) anos 

de existência e seu quadro de funcionários vem aumentando à medida do crescimento 

do próprio Conselho. Inclusive, a aquisição da nova sede (em processo já avançado) 

impulsionará o aumento do número de funcionários, vez que possibilitará melhores 

espaços físicos para crescimento. 

As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e 

não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações. 

Dessa forma, ao estabelecer em seu edital convocatório de licitação certos requisitos 

mínimos, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) pretendeu atrair 

licitantes qualificados e que, ao mesmo tempo, ofertem os valores mais baixos, com 

vistas à seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

É nesse sentido que a exigência de atestado de capacidade técnica encontra 

guarida, visto que o CAU/BR vislumbra, em curto período de tempo, o crescimento de 

seu quadro de funcionários, sendo razoável a exigência de comprovar experiência 

com empresas ou entidades de no mínimo 200 funcionários, pois é essa a estimativa 

de crescimento que o Conselho pretende. Assim, tal requisito apenas pretende 

estabelecer uma garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém 

capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. 

Por outro lado, tem razão a impugnação quanto à exigência de comprovação de 

ter realizado serviços similares ao objeto da licitação nos últimos 2 (dois) anos, vez 

que afronta diretamente o § 5° do art. 30 da Lei nº 8.666/1993. 

Dessa forma, conheço da impugnação por tempestiva e, no mérito, julgo 

parcialmente procedente, mantendo a obrigatoriedade do licitante em comprovar 

experiência com empresas ou entidades de no mínimo 200 funcionários e excluindo a 

exigência de que os serviços tenham sido prestados nos últimos 2 (dois) anos. 

 

Brasília, 09 de dezembro de 2015. 
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