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Assunto: Análise jurídica do Edital para a Contratação de Serviços de Pavimentação 

asfáltica. 

 

Vem a esta Assessoria Jurídica, solicitação da Comissão Permanente de 

Licitação, para análise da minuta de Edital relativa a Contratação de Serviços de 

Pavimentação asfáltica. 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que os procedimentos de aquisição pública, 

seja de serviços ou de bens, visam sempre a melhor proposta para a Administração e, 

dentro desse foco, alguns itens do Edital podem gerar desclassificação ou 

descredenciamento por formalidade excessiva. O Tribunal de Contas da União já se 

manifestou nesse sentido: 

 

O apego a formalismos exagerados e injustificados é uma manifestação 
perniciosa da burocracia que, além de não resolver apropriadamente 
problemas cotidianos, ainda causa dano ao Erário, sob o manto da 
legalidade estrita. Esquece o interesse público e passa a conferir os 
pontos e vírgulas como se isso fosse o mais importante a fazer. Os 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a 
impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com 
a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do 
edital devem ser interpretadas como instrumentais. (Decisão TCU nº 
695/1999) 

 

Recomenda-se, da mesma forma, o atendimento ao comando legal 

existente na Lei Complementar nº 123/2006, no sentido de possibilitar, a subcontratação 

de microempresas ou empresas de pequeno porte, o que, mesmo sendo uma faculdade 

da Administração, pode ser imposto no Edital. 

 

Afora isso, recomenda-se algumas alterações no que tange aos ajustes 

relacionados aos tipos de vínculo. Inicialmente, é de se destacar duas impropriedades 

técnicas no Edital que podem gerar questionamentos pelos licitantes:  

 

a) Comprovação de que possui em seu quadro permanente detentor de 

atestados de responsabilidade técnica; 

b) Comprovação de vínculo trabalhista. 
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Tecnicamente, o vínculo trabalhista apenas se comprova através de 

anotação do contrato de trabalho na CTPS do trabalhador. Essa, no entanto, não é a 

única forma de demonstrar a existência de vínculo presente, futuro ou condicionado à 

vitória da Licitante no certame. 

 

Sobre essa situação, já decidiu, o TCU, em vários momentos, acerca da 

possibilidade de se comprovar a relação havida entre os componentes da equipe técnica 

e o licitante através de outros meios que não apenas o vínculo trabalhista. 

 

O Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre esse tema no 

seguinte sentido: 

 

O que a lei determina é que na data da entrega dos envelopes e durante a 
execução da obra ou do serviço licitado a contratada conte com 
profissional qualificado, vinculado à empresa por meio de contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, 
ou que tenha vínculo trabalhista ou societário com a empresa. 
(Acórdão TCU nº 361/2006 – Plenário. No mesmo sentido: Acórdãos TCU 
nº 2.297/2005, 291/2007 e 103/2009, todos do Plenário) 
 
Deve-se observar que a Lei não definiu o conceito de quadro permanente 
da licitante, circunstância que deu ensejo à formação de jurisprudência já 
consolidada no âmbito deste Tribunal, no sentido de considerar como 
pertencente ao quadro permanente das licitantes, além do conjunto de 
pessoas ligadas à empresa por meio de vínculos de natureza trabalhista 
e/ou societária, os profissionais vinculados à empresa mediante contrato 
de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação 
civil comum. (Acórdão TCU nº 1.905/2009 – Plenário) 
 
...ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional 
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional. (Acórdãos TCU nºs 498/2013, 
1.446/2015 e 1.447/2015, do Plenário) 

 

Portanto, a comprovação de vínculo pode se dar pela natureza trabalhista, 

societária e mediante contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido 

pela legislação civil comum ou, ainda, declaração de contratação futura, o que torna 
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ilegal a necessidade de se possuir vigente apenas para participação no certame 

licitatório, nos termos da súmula 2721 do TCU. 

 

Assim, recomenda-se a alteração das cláusulas para excluir a necessidade 

de comprovação da existência de vínculo para participação no certame, incluindo-se, 

também, a possibilidade de declaração relacionada à contratação futura, nos termos da 

Súmula 272 do TCU. 

 

De outra ponta, não há obrigatoriedade de que a visita técnica seja 

realizada apenas por Engenheiro ou Arquiteto. A jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União é muito clara no seguinte sentido: 

 

Abstenha-se de incluir exigência/cláusula no sentido de que a vistoria 
técnica seja realizada, necessariamente, pelo engenheiro responsável 
pela obra (responsável técnico), à míngua de previsão legal que a ampare 
e em desacordo com os Acórdãos 2.028/2006 – Primeira Câmara, 
874/2007 – Plenário e 1.264/2010 – Plenário, e em data única, o que não 
se mostra compatível com o art. 30, inc. II, e § 1º, c/c o art. 3º, § 1º, da Lei 
nº 8.666/1993, e antagoniza com o entendimento dos Acórdãos 
1.332/2006, 1.631/2007 e 326/2010, todos do Plenário, potencializando a 
formação de conluios. (Acórdão TCU nº 3.197/2010 - Plenário) 
 
Inexiste fundamento legal para que a visita técnica se faça 
obrigatoriamente pelo responsável técnico da empresa previamente 
designado, no caso, o engenheiro responsável pela obra. Bastaria que a 
licitante apresentasse “declaração da empresa indicando expressamente 
determinado profissional para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser 
executado”. Além disso, a obrigatoriedade de que a visita técnica se dê em 
data única também não se mostra de acordo com disposições legais, bem 
como contraria entendimento do Tribunal. (Acórdãos TCU nºs 1.332/2006, 
874/2007 e 1.631/2007, todos do Plenário) 
 
Abstenha-se de estabelecer, em licitações que venham a contar com 
recursos federais, cláusulas impondo a obrigatoriedade de 
comparecimento ao local das obras [...], sendo suficiente a declaração do 
licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto. 
(Acórdãos TCU nºs 1.174/2008, 1.599/2010 e 1.842/2013, todos do 
Plenário) 

 

Afora estes pontos, verifica-se total cumprimento ao disposto no art. 40 da 

Lei nº 8.666/1993, com os requisitos indicados nos incisos do referido texto legal.  
                                                           
1 SÚMULA Nº 272/2012 - No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de 
quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não 
sejam necessários anteriormente à celebração do contrato 
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Apesar de não haver obrigação de previsão editalícia para tanto, é 

importante que seja consagrado o direito das micro e pequenas empresas, além dos 

micro empreendedores individuais. O Tribunal de Contas da União já se manifestou da 

seguinte forma: 

 

Os privilégios concedidos às microempresas e empresas de pequeno 
porte por força dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 
independem da existência de previsão editalícia, sendo de observância 
obrigatória pela Administração, quando se deparar com situação fática 
que se subsume aos comandos normativos em destaque. 
(Acórdão TCU nº 2.505/2009 – Plenário) 

 

No mais, o Edital guarda total relação com a Lei nº 8.666/1993 e possibilita 

ampla e irrestrita participação. 

 

É o parecer, S.M.J. 

Soure (PA), 19 de abril de 2018. 

 

 

Ely Benevides de Sousa Neto 

Assessor Jurídico – OAB/PA 12.502 

 


		2018-04-19T11:54:08-0300
	ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO:74963708272
	Eu sou o autor deste documento




