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Licitações

Salvador, 10 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
DEPARTAMENTO JURÍDICO

SENHOR PREFEITO,
Em atendimento a Vossa solicitação
acerca da Impugnação à Tomada de Preços nº 008/2022,
encaminhamos parecer jurídico, cuja fundamentação segue infra.
Certo de ter atendido à prestigiosa
solicitação,
colocamo-nos
ao
dispor
para
adicionais
esclarecimentos, aproveitando o ensejo para reiterar protestos de
estima e admiração.

Atenciosamente,

ALLAN OLIVEIRA LIMA
OAB/BA 30.276
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PARECER JURÍDICO
Síntese das alegações
Trata-se de parecer jurídico acerca da
Impugnação ao Edital de Tomada de Preços nº 008/2022,
apresentada pela empresa L. SHANNON ENGENHARIA E TRANSPORTE
LTDA.
A priori, urge esclarecer que para a
elaboração do presente parecer, fora utilizado enquanto fonte
técnica e dispositivos basilares, a Constituição Federal do Brasil e Lei
Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
sendo peça jurídica meramente consultiva, não adentrando ao
mérito da oportunidade e conveniência da Administração deste
Município.
O Impugnante questiona 3.2.1 do Edital
que dispõe sobre a garantia de participação na licitação a ser
entregue até o dia 07 de outubro de 2022 às 12 horas.
Aduz o impugnante que tal exigência
restringe o caráter competitivo do certame, sendo certo que a data
para apresentação da garantia deve ser a data correspondente à
abertura dos envelopes de habilitação.
Acosta,

ainda,

Jurisprudência

neste

sentido.
Ressalta que apresentará a garantia
mesmo fora do prazo editalício, sendo que, caso a Administração
não aceite, requer a suspensão do certame.
A Parte impugna também o Item7.3.5 do
Edital, que requer uma equipe técnica com um engenheiro
eletricista, um engenheiro civil e um técnico de segurança do
trabalho.
Defende que a exigência de um
engenheiro eletricista restringe as atividades do engenheiro civil, que
tem atribuições para lidar com instalações elétricas de Redes de
Baixas Tensões.
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Requer, por fim, a exclusão do prazo
antecipado para apresentação de garantia, e, a exclusão da
exigência de um engenheiro eletricista.
Em breve síntese eis o que importa
relatar.
Da tempestividade
De acordo com a Lei de Licitações, é
tempestiva a impugnação ao Edital protocolada até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação, considerando que essa data foi designada para 11 de
outubro de 2022, tempestiva a Impugnação, pelo que, passamos ao
mérito.
Quanto a exigência de garantia prévia
A garantia de que trata o Impugnante é
posta como requisito de participação pelas Empresas licitantes,
constituindo-se uma medida acautelatória adotada pela
Administração com o fito de afiançar que os contratantes cumprirão
suas obrigações a contento, não configurando, ab initio, restrição
indevida ao caráter competitivo das licitações.
Ocorre que, analisando a Lei 8666/93, é
possível constatar que o instituto vem elencado na Seção II, que
versa justamente sobre Habilitação.
No artigo 31 da supra dita Lei, a garantia
vem assim tratada:
Art. 31. A documentação relativa à
qualificação
econômico-financeira
limitar-se-á a:
[...]
III - garantia, nas mesmas modalidades e
critérios previstos no "caput" e § 1o do art.
56 desta Lei, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da
contratação.
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Partindo de uma análise sistemática do
quanto exposto, é possível afirmar que de fato, a garantia da
proposta tem o objetivo de medir a qualificação econômicofinanceira dos participantes, devendo ser analisada quando da
abertura dos envelopes da habilitação.
O TCU, inclusive possui entendimento
neste sentido:
9.3.1. exigência de apresentação de
garantia de proposta em data anterior a
fixada como limite para a entrega da
documentação
de
habilitação
econômico-financeira, em desacordo
com o disposto nos arts. 4º, 21, § 2º; 31,
inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso I, todos
da
Lei
8.666/1993,
conforme
jurisprudência deste TCU, a exemplo do
orientado nos Acórdãos 2993/2009 –
Plenário, e, em especial, subitem 9.2 do
Acórdão
557/2010
–
Plenário;”.
(Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 804/2016 –
Plenário)
Em outra oportunidade, a Corte Máxima
de Contas elucidou:
62.
Por fim, tem-se que a exigência de
apresentação de garantia de proposta
em data anterior à fixada como limite
para a abertura dos envelopes referentes
à habilitação das licitantes está em
desacordo com o disposto nos arts. 4º, 21,
§ 2º; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso
I, todos da Lei 8.666/1993, conforme
jurisprudência deste TCU, a exemplo do
Acórdão 2.993/2009 – Plenário.
63.
O já citado art. 31, § 2º, da
referida
lei,
estabelece
que
a
Administração pode valer-se de tal
exigência como dado objetivo de
comprovação
da
qualificação
econômico-financeiro dos licitantes e
para
efeito
de
garantia
ao
adimplemento do contrato a ser
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ulteriormente celebrado. Ou seja, a
avaliação da qualificação econômicofinanceira das licitantes somente pode
ocorrer em momento posterior à abertura
dos envelopes, pela comissão de
licitação, contendo os documentos de
habilitação
apresentados
pelos
interessados.
64.
A propósito, reproduz-se, a seguir,
excerto do voto condutor do Acórdão
808/2003-Plenário, verbis:
21.Também em relação à fixação de
prazo para apresentação da garantia,
acompanho as conclusões da Secex/PB.
Como já visto acima, a Lei 8.666/93
permite, em determinadas situações, que
a qualificação econômico-financeira
possa
ser
demonstrada
mediante
prestação de garantia (art. 31, III e § 2º).
Todavia, não faz nenhuma exigência de
que esta garantia seja entregue antes da
abertura dos envelopes referentes à
habilitação das licitantes.
22.O dispositivo legal que permite a
exigência de garantia não disciplina
prazo para sua entrega. Trata de norma
que está inserido em Seção que versa a
respeito dos documentos que podem ser
requisitados aos interessados para que se
considerem habilitados. Limitou-se, por
conseguinte, a regrar que tipos de
documentação deve ser apresentada.
23.O momento adequado para a
apresentação dos elementos exigidos
para
fins
de
habilitação
está
regulamentado na Seção que trata do
procedimento do certame. Nesse ponto,
o art. 43 estabelece como será
processada a licitação. Nos termos do
inciso I, a abertura dos envelopes
contendo a documentação relativa à
habilitação dos interessados e sua
apreciação é o momento adequado
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para
verificar
se
os
licitantes
preencheram os requisitos previstos no
Edital para participar do certame.
24.Interpretação sistemática da Lei
8.666/93 permite concluir que, nas
hipóteses em que é admissível a
exigência de garantia como forma de
assegurar a qualificação econômicofinanceira dos licitantes, a prestação
desta deve ocorrer em conjunto com os
demais
documentos
referentes
à
habilitação, para ser apreciada em
conjunto, no momento da abertura dos
respectivos
envelopes.
Não
há
autorização legal para que se exija que
esta garantia seja apresentada antes
desta
etapa.
(TC-010.108/2015-7
Natureza:
Representação
Órgão/Entidade/Unidade: Município de
Itajuípe/BA
Representante:
BTJ
Construtora
Ltda.
–
ME
(CNPJ
42.059.220/0001-30)
Representação
Legal: Fernando Augusto Sá Hage (OAB
21050), Ana Clara Andrade Adry
(OAB/BA 44431), Marcos Antonio Farias
Pinto
(OAB/BA
14421) e
outros..)
(grifamos)
Pelo exposto, não há como esta
Administração desvencilhar-se da Legislação Licitatória, tampouco
do entendimento do Tribunal de Contas da União, devendo, com o
fito de evitar futura judicialização do feito, acatar os fundamentos
autorais, para, suspender o certame, e, reformular o item do Edital
relativo ao prazo de apresentação da garantia de proposta.
Quanto à exigência de engenheiro
eletricista na equipe técnica
Conforme relatado supra, a segunda
insurgência do impugnante recai sobre a exigência de a empresa
licitante ter em sua equipe técnica engenheiro civil, e, engenheiro
eletricista.
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De fato, a exigência de um engenheiro
civil, um engenheiro elétrico, e um engenheiro da segurança do
trabalho, implicaria restrição descabida, pois estando devidamente
inscrito nos respectivos conselhos, e guardando relação entre os
serviços a serem prestados e a assistência técnica desses
engenheiros, qualquer desses profissionais, na área que lhe seja
afeta, daria suporte técnico para os serviços objeto do certame no
que coubesse.
O subitem 7.3.5 do Edital viola o art. 30, §
1º, I, da Lei 8.666/93, uma vez que o atestado de capacidade
técnica é fornecido em nome da empresa e de somente um
responsável técnico. Esta é a regra legal, logo, a exigência no
sentido de que os licitantes apresentem os atestados com todos os
profissionais conjuntamente inviabiliza o certame e viola a lei.
Conforme o Decreto nº 23.569/1933, art.
28, alínea ‘b’, o engenheiro civil teria atribuições para realizar os
serviços ora licitados, não havendo a necessidade de Responsável
Técnico habilitado nas áreas de engenharia elétrica:
Art. 28 São da competência do
engenheiro civil:
(...)
b) o estudo, projeto, direção, fiscalização
e construção de edifícios, com todas as
suas obras complementares;
O Tribunal de Contas da União, assim se
manifesta em casos análogos:
[...]
3.25. Não há fundamento técnico nem
legal para exigência de o licitante
possuir
no
quadro
permanente
Responsáveis Técnicos habilitados nas
áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia
de Segurança do Trabalho. Uma vez que,
segundo
o
próprio
Edital
da
Concorrência 03/2008, os serviços não
serão executados por engenheiros. O
item 6.1, do Projeto Básico (Anexo I do
Edital) discrimina o perfil dos profissionais
da equipe técnica, com as respectivas
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atribuições. Somente um engenheiro
comporá o quadro residente na função
de supervisor que poderá ser profissional
da área de engenharia elétrica,
eletrônica, engenharia mecânica ou
engenharia civil. Segundo o mesmo
edital a empresa deverá disponibilizar
equipe de trinta profissionais (Quadro
Residente) em caráter permanente,
sendo um engenheiro na função de
supervisor e os demais técnicos de nível
médio. Analisando as atribuições de
cada categoria profissional envolvida,
conclui-se
que
os
serviços
serão
executados pelos profissionais de nível
médio.
[...]
3.27. A fundamentação legal e as
justificativas técnicas apresentadas pelo
órgão não foram suficientes para balizar
a permanência da referida exigência no
instrumento convocatório. Não ficou
demonstrado que a existência de quatro
profissionais
de
engenharia
é
imprescindível para execução do objeto.
Uma vez que restringiu o caráter
competitivo do certame, descumpriu o
disposto nos art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93.
[...]
3.28. Nesse ponto, cabe determinar ao
órgão que altere a exigência disposta no
item 3, alínea “p”, do edital, no sentido
de exigir do licitante a obrigação de
possuir no quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta,
profissional habilitado na área de
engenharia
elétrica,
eletrônica,
engenharia mecânica ou engenharia
civil – habilitações exigidas do supervisor
no item 6.1 do Anexo I do Edital –
detentor
de
atestado
de
responsabilidade técnica por execução
de obra ou serviço de características
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semelhantes
ao
do
objeto
da
Concorrência, conforme dispõe o art. 30
da Lei 8.666/93. (TCU. GRUPO I – CLASSE
VII – Plenário. TC 001.136/2009-7 [Apenso:
TC
001.165/2009-9].
Natureza:
Representação. Órgão: Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – MDIC. Interessados: EMIBM
Engenharia e Comércio Ltda. e Walmetra
Projetos e Construção Ltda. Advogados
constituídos nos autos: Elizabete da Silva
Carneiro (OAB/DF 21.392) e Rafael
Alexandre da Silva (OAB/DF 4.476) (sem
grifo no original)
O CNJ por sua vez, segue a mesma
orientação:
Pelas normas de regência, o responsável
técnico pela integralidade da obra é o
engenheiro civil. Não há razão para a
exigência de a empresa possuir em seu
quadro engenheiros de todas as
especialidades
para
participar
na
licitação de obra de construção civil. É
oportuno registrar a recomendação do
TCU para que equipamentos como
elevadores e ar condicionado sejam
adquiridos separadamente até para
evitar a aplicação dupla do BDI Bonificações e Despesas Indiretas -, uma
pelo fabricante e outra pela construtora.
Essa
providência
evita
gastos
desnecessários, o que torna a obra mais
econômica.
Ressalte-se que os serviços especializados
constantes dos cadernos de encargos da
obra habitualmente são objeto de
subcontratação.
Esses
serviços
representam quase a metade da obra
no momento da contratação. Nos casos
sub examine, em razão dos muitos
aditivos, são mais de 50% da obra.
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Como se pode observar, mesmo sendo
parte significativa da obra, não é
necessário que a construtora tenha em
seu quadro engenheiros de todas as
especialidades. As subcontratadas, essas
sim,
devem
ter
os
engenheiros
especialistas
para
desenvolver
as
atividades em que atuam.
Quanto à segurança do trabalho, os
engenheiros obtêm os certificados para
exercer as atividades mediante a
conclusão de curso de especialização
em Engenharia de Segurança do
Trabalho, em nível de pós-graduação,
organizado pelo Ministério do Trabalho.
Apesar de as obras de construção civil
serem executadas conforme as normas
de segurança do trabalho, não há
obrigatoriedade de que a empresa
tenha em seu quadro o profissional
diplomado na matéria para participar
em licitações públicas.
Infere-se, por tudo isso, que a exigência
de que a licitante disponha, em quadro
próprio de empregados, de engenheiros
de várias especialidades para participar
em licitação de construção civil exorbita
a Lei de Licitações. (Sem grifo no
original).
(Página 34 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) de 14 de Maio de 2014.
Edição nº 82/2014)
Assim, merece acato as alegações do
impugnante, a fim de reformar o subitem 7.3.5 do edital de Tomada
de preços nº 08/2022, quanto à exigência de responsáveis técnicos
exigidos, para que passe a constar a exigência apenas de
Engenheiro Civil, e, Técnico em Segurança do Trabalho, conforme
dispõe o art. 30 da Lei 8.666/93, e Jurisprudência consolidada.
CONCLUSÃO.
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Diante do exposto, opinamos pelo
provimento da impugnação da Licitante, para, inicialmente,
suspender o processo licitatório com o fito de constar como prazo
para apresentação da garantia até a sessão de abertura dos
envelopes de Habilitação, reformando o item 3.2.1; em segunda
mão, dar provimento à Impugnação para retirar o engenheiro
eletricista como requisito da equipe técnica, alterando também o
item 7.3.5.
É o parecer, SMJ.
Salvador, 10 de Outubro de 2022.

ALLAN OLIVEIRA LIMA
OAB/BA 30.276
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