
 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS 

 

 

Impugnação ao edital - Pregão Eletrônico nº 12/2020- Processo nº 85/2020 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e 

conservação de vias públicas do Município de Dourados-MS 

 

 

Consulix serviços e planejamento de obras, por seu procurador, vêm, 

respeitosamente, à presença de V. Sa. apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital em epígrafe; 

pelos motivos fáticos e de direito abaixo consignados: 

 

 

- DAS NULIDADES OBSERVADAS NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO CERNE DA 

LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA 

 

A) INADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA, O PREGÃO 

PRESENCIAL 

 

  O procedimento licitatório Pregão não é compatível com o objeto que se 

pretende contratar esta Administração, qual seja, em síntese, prestação de serviços de 

engenharia de natureza não comuns. 

  O Pregão foi instituído pela Medida Provisória 2026/2000 que o definiu, em 

seu artigo 2º, nos seguintes termos: 

"Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 

comuns, promovida exclusivamente no âmbito da União, qualquer que seja 

o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita 

por meio de propostas e lances em sessão pública.” 

 

 A referida Medida Provisória foi regulamentada, no âmbito da União, pelo 

Decreto Federal 3555/2000 que expressamente veda a utilização da modalidade Pregão para 

contratação de obras e serviços de engenharia, a saber: 



 
Dispõe o artigo 5º do Decreto 3555/2000: 

"A licitação na modalidade de Pregão não se aplica às contratações de 

obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e 

alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral 

da Administração." 

Dois anos depois instituiu-se a Lei 10520/2002 no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, substituindo a Medida Provisória aludida, condicionando a 

utilização da modalidade Pregão somente aos bens e serviços comuns, definidos no artigo 1º 

da referida Lei: “Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado.” 

 Serviço de engenharia é todo aquele que precisa da aplicação de conhecimento 

técnico para sua realização, seja na questão operacional, manutenção ou armazenamento. 

  Além do conhecimento técnico é preciso ter o estudo técnico, isto é, ter a 

formação técnica e ser habilitado para a execução do serviço. 

  Como a própria Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, preconiza em seu 

artigo 1º: as profissões de engenheiro, arquiteto, e engenheiro agrônomo são caracterizadas 

pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes 

empreendimentos: 

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais; 

b) meios de locomoção e comunicações; 

c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos 

técnicos e artísticos; 

d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres; 

e) desenvolvimento industrial e agropecuário. 

  Convém mencionar que, conforme Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 do 

CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), preconiza em seus 

artigos: 

- artigo 1º: todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras 

ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 

Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à “Anotação de 

Responsabilidade Técnica” (ART); 



 
- artigo 2º: a ART define para os efeitos legais os responsáveis 

técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e 

agronomia. 

Os serviços ora licitados não podem ser tipificados como serviços de engenharia 

comuns. 

Tratam-se de serviços complexos, os quais para serem executados demandam de 

trabalhos/serviços técnicos de engenharia complexos, tais como elaboração de planos de 

trabalho. Referidos serviços também somente podem ser executados sob a responsabilidade 

técnica/fiscalização/acompanhamento de engenheiros com capacitação técnica para os 

serviços. Citos serviços interagem diretamente com a saúde de toda a população da cidade 

envolvida, além de afetar diretamente o meio ambiente. 

  Consoante a doutrina preconizada pelo ilustre Hely Lopes Meireles; "a 

preservação dos recursos naturais, assim entendidos todos os elementos da Natureza que 

mantêm o equilíbrio ecológico e a vida em nosso Planeta, é dever do Estado e apoia-se no 

domínio eminente que ele exerce todas as coisas que se encontram em seu território." Denote-

se que a expressão 'Estado' é para identificar todo e qualquer órgão da Administração Pública. 

Com isso, a Administração Pública é responsável direta pela preservação e manutenção da 

fauna; flora; água; ar e outros elementos naturais existentes no território nacional. Neste 

diapasão, os elementos componentes do meio ambiente : terra; águas; jazidas; florestas; fauna 

e flora; espaço aéreo "são preserváveis pela entidade estatal competente para sua 

regulamentação e administração" (Hely Lopes Meireles). 

Ressalte-se que esta obrigatoriedade do Poder Público definir, em todas as 

unidades da Federação a preservação ambiental encontra previsão expressa na "lex" vigente 

e na Constituição Federal, conforme o artigo 225 e seus incisos. 

 

Assim, até mesmo qualquer cidadão, em verificando irregularidades no tocante 

aos aspectos dispostos no parágrafo anterior pode impedir, invalidar e até mesmo 

responsabilizar o Poder Público por eventuais problemas lesivos ao patrimônio ambiental. 

A legislação e doutrina aplicáveis ao caso são uníssonas no sentido de que o Poder 

Público é responsável pelo meio ambiente; devendo, por conseguinte, este, no cumprimento 

de seu dever que é zelar pela Natureza, ao contratar uma empresa privada para realizar 

serviços ao menos ter a certeza de que esta tem a competência necessária para o trabalho em 

questão. 



 
Tal atitude é necessária até mesmo para minimizar os eventuais prejuízos que a 

Municipalidade venha a sofrer; eis que, se a empresa que prestará os serviços for apta e 

capacitada, comprovadamente por documentos para as funções que se fazem necessárias, os 

riscos que a Prefeitura porventura vier a correr são infimamente menores. Contratação de 

empresa não especializada resultará na má realização dos serviços e consequentes danos ao 

erário público, além dos riscos à toda a comunidade. 

A segurança para a Administração Pública no tocante a capacidade/habilidade 

técnica da licitante vencedora do certame licitatório se traduz através da efetiva comprovação 

da qualificação técnica desta, eis que a pretensão da Municipalidade é a contratação de 

empresa que tenha plena e total capacidade para desenvolver as atividades descritas neste 

certame licitatório. 

Com isso, os serviços ora licitados trata-se de serviços de engenharia com grau 

de complexidade, com a necessidade de acompanhamento por engenheiros de forma 

contínua. 

Serviço comum é definido na doutrina como sendo quando o objeto seja de fácil 

realização, com especificações usuais no mercado e que, na totalidade ou em relevante parte 

de sua execução seja dispensável orientação de profissional registrado no CREA. Como 

exposto anteriormente, estas características não se aplicam aos serviços ora licitados. 

Nesta esteira, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes entende que o serviço de 

engenharia pode ser considerado comum com as seguintes condições: 

“as características, quantidades e qualidades forem passíveis de 

“especificações usuais no mercado”; 

“mesmo que exija profissional registrado no CREA para execução, a 

atuação desse não assume relevância, em termos de custo, complexidade e 

responsabilidade, no conjunto do serviço;” (in Sistema de registro de 

preços e Pregão presencial e eletrônico, 3. ed. rev., atual. e ampl. 1. 

reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2009, pag. 429) 

Neste sentido, colhe-se importante escólio do Ministro Marcos Vinicios Vilaça: 

“51. De tudo isso, percebe-se que o Pregão apenas é vedado nas hipóteses 

em que o atendimento do contrato possa ficar sob risco previsível, pela 

dificuldade de transmitir aos licitantes, em um procedimento enxuto, a 

complexidade do trabalho e p nível exigido de capacitação. Logo, a 

eventual inaplicabilidade do Pregão precisa ser conferida conforme a 



 
situação, pelo menos enquanto a lei não dispuser de critérios objetivos mais 

diretos para o uso da modalidade. E ouso imaginar que, pelos benefícios 

do Pregão, no que concerne à efetivação da isonomia e à conquista do 

menor preço, o administrador público talvez deva ficar mais apreensivo e 

vacilante na justificativa de que um serviço não é comum do que o 

contrário” 

52. Neste caso o Pregão Eletrônico nº 13/2007, os serviços licitados 

foram: instalação do canteiro, remanejamento da infra-estrutura do 

estacionamento externo, demolições escavação e transporte de terra e 

implantação de duas vias provisórias. 

53. Constituem serviços de fácil caracterização, que não comportam 

variações de execução relevantes e que são prestados por uma gama 

muita grande de empresas. (…) 

54. Como são serviços de execução frequente e pouco diversificada, de 

empresa para empresa, não houve problema em conformá-los no edital 

segundo padrões objetivos e usuais no mercado. (…) 

55. Não se deve também confundir especialização do licitante com 

complexidade do serviço, pois o primeiro termo refere-se à segmentação 

das atividades empresariais, ao passo que o segundo, à arduidade do 

trabalho. Uma empresa especializada – não se está falando de notória 

especialização – pode sê-lo relativamente a um serviço comum. (…)” 

(Acordão nº 2.079/2007, Plenário, rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça ). 

 

 O objeto licitado engloba a compra1 de bens incomuns, intimamente associada à 

contratação de serviços2 incomuns de engenharia (executadas por empresas inscritas no 

CREA), o que é incompatível com a modalidade licitatória adotada, o Pregão. 

Conforme entende o TCU, “carece de amparo legal a utilização de modalidade 

licitatória denominada Pregão ou a utilização de registro de preços objetivando a 

contratação de empresas para execução de obras e serviços não comuns de engenharia” 

(v.g., Acórdãos nos 296/2007 e 1.090/2007).  

 
1  Lei no 8.666/93 (art. 6º, I, II e III): 
  “Compras - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 
2  “Serviços - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro 
ou trabalhos técnico-profissionais;  



 
 Recentemente, mais um elemento foi adicionado a este cenário. O Plenário do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) aprovou, em 03 de dezembro de 

2012, a Decisão PL-2467/2012, por meio da qual definiu que os serviços de engenharia que 

exijam habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a obrigatoriedade de 

participação de um engenheiro e emissão da devida anotação de responsabilidade técnica — 

ART perante o Crea não podem ser classificados como comuns e, portanto, não podem ser 

licitados por pregão. 

  Para o Confea, os serviços de engenharia que demandam a execução ou 

supervisão por profissional legalmente habilitado não podem ser enquadrados no gênero 

“comum” porque são de natureza intelectual, científica e técnica, fatores que resultam em 

ampla complexidade executiva. Assim, para a seleção da proposta mais vantajosa para a 

execução desses serviços de engenharia, a Administração terá que valer-se de uma das 

modalidades licitatórias previstas na Lei 8.666/93. 

  Do exposto, observa-se hipótese de nulidade editalícia. 

 

B) DA FALTA DE CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A 

GRATIFICAÇÃO PAGA AOS TRABALHADORES 

 

De acordo com o APÊNDICE fornecido pelo município, fora considerado a 

rubrica “GRATIFICAÇÃO” para todas as funções contidas no edital, porém, não fora 

considerado o cálculo dos encargos sociais sobre a mesma, conforme abaixo exemplificado: 

Serviço de varrição manual, cálculo da mão de obra: 

 



 
Assim, errôneo o cálculo apresentado pela referida administração Contratante. 

A Reforma Trabalhista trouxe nova redação ao § 1º do art. 457 da CLT, 

estabelecendo que integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais 

e as comissões pagas pelo empregador. 

No mais, a não previsão de Encargos Sociais contraria diretamente a legislação 

brasileira, como por exemplo as seguintes: 

 

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, 

além do disposto no art. 23, é de: 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 

creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 

tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da 

lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou sentença normativa.     

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de 

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 

trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer 

do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:             

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o 

risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;  

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante 

esse risco seja considerado médio;  

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante 

esse risco seja considerado grave.  

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a 

qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais 

que lhe prestem serviços. 



 
 

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990. 

Art. 30. Fica reduzida para 1 1/2 (um e meio) por cento a contribuição 

devida pelas empresas ao Serviço Social do Comércio e ao Serviço Social 

da Indústria e dispensadas estas entidades da subscrição compulsória a que 

alude o art. 21 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964. 

 

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5º, da Constituição 

Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em 

regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por 

cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer 

título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

O recolhimento previdenciário das empresas em geral corresponde à aplicação 

das seguintes alíquotas, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, 

no decorrer do mês, aos segurados empregados: 

  

a) 20% referente ao INSS Patronal para as empresas NÃO optantes do 

Simples Nacional; 

b) 1%, 2% ou 3% referente a Risco de Acidente do Trabalho (RAT) e 

contribuição adicional, se for o caso, variando conforme o grau de risco, 

acrescido do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) a partir de janeiro/2010; 

e 

c) geralmente 5,80% de contribuição variável de Outras Entidade 

(Terceiros), destinada às entidades SENAI, SESC, SESI, etc., onde o INSS 

se incumbe de arrecadar e repassar.  

 O Risco de Acidente do Trabalho (RA) é o seguro obrigatório, instituído por lei, 

mediante uma contribuição a cargo exclusivo da empresa, sobre a folha de pagamento, que se 

destina à cobertura de eventos resultantes de acidente do trabalho. 

A alíquota aplicada sobre o valor da Folha de Pagamento para a cobertura deste 

seguro pode ser:  



 
- 1% para a empresa em cuja atividade o risco de acidente do trabalho seja 

considerado leve; 

- 2% para a empresa em cuja atividade o risco de acidente do trabalho seja 

considerado médio; 

- 3% para a empresa em cuja atividade o risco de acidente do trabalho seja 

considerado grave. 

 O grau de risco que cada empresa está enquadrada é determinado pelo Código de 

Atividade Econômica constante no Cartão do CNPJ, em tabela divulgada pelo Ministério do 

Trabalho, de acordo com a média apurada nos registros dos Acidentes de Trabalho. 

 A partir de janeiro/2010 entrou em vigor o Fator Acidentário de Prevenção 

(FAP). 

O Fator Acidentário Prevenção (FAP) consiste em um multiplicador variável num 

intervalo 0,5000 a 2,0000, aplicado com quatro casas decimais, a ser aplicado sobre a alíquota 

RAT de 1%, 2% ou 3%.  

Neste sentido, as alíquotas do RAT poderão ser reduzidas em até 50% ou 

majoradas em até 100% em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva 

atividade, aferida pelo FAP. 

 Para o cálculo das contribuições, para outras entidades (terceiros), cada empresa 

deverá enquadrar-se em um dos FPAS e, com base nesse código, saberá qual o percentual de 

recolhimento a que estará sujeita, conforme orientações administrativas do INSS. 

 

 Todas as empresas são obrigadas a depositar, até o dia 7 de cada mês, o FGTS 

dos funcionários, correspondente a 8% da remuneração de cada trabalhador, incluídas na 

remuneração as horas-extras, 13º Salário, etc.  

Salientando que o depósito na conta vinculada do FGTS é obrigatório também 

nos casos de interrupção do contrato de trabalho previsto em lei, tais como:  

a) auxílio-doença de até15 dias; 

b) durante todo período de afastamento por acidente de trabalho; 

c) licença-maternidade; 

d) licença-paternidade. 

 Desta forma vemos a composição exemplificativa da Tabela A:  

 Tabela “A” 



 
Contribuição à Previdência Social (INSS) 20% 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS) 

8% 

Salário-Educação 2,5% 

SENAC/SESC 1,5% 

SENAI/SESI 1% 

SEBRAE 0,6% 

INCRA 0,2% 

Risco de Acidente do Trabalho (RAT) 2% 

TOTAL  35,80% 

 

O Grupo A é o mínimo que uma empresa deverá recolher de Encargos Sociais 

sobre cada funcionário que possui, mas ainda existem os encargos do Item B que são 

(exemplificativa): 

 

TABELA “B” 

09 - Repouso Semanal Remunerado 23,19% 

10 – Férias + 1/3 Constitucional 12,67% 

11 – Feriados 4,34% 

12 - Aviso Prévio Indenizado 10,86% 

13 - Auxílio Doença - 15 dias 1,90% 

14 - 13º Salário 10,86% 

15 - Licença-paternidade 0,02% 

Total 63,84% 

 

E por fim, ainda existem os encargos da tabela C: 

 

TABELA “C” 

16 - Multa rescisória de 40% do FGTS nas dispensas sem justa causa 2,10% 



 
17 - Adicional 10% referente a Lei Complementar nº 110/01 1,31% 

Total 3,41% 

 

Ocorre que os Encargos Sociais foram ignorados pela contratante na hora de 

elaborar o cálculo com a gratificação que deve ser paga aos empregados da empresa 

vencedora. 

 

Isto posto, mais uma vez se vê a necessidade de reformar o Edital hora 

impugnado. 

 

C) DO NÃO ATENDIMENTO À CONVENÇÃO COLETIVA 

 

A Convenção Coletiva registrada no MTE sob nº MS000013/2019, processo nº 

46312.000054/2019-71, possui a seguinte clausula: 

 

Ocorre que o Edital e seus anexos não consideraram o benefício social familiar, 

conforme exemplificado abaixo: 



 

 

Portanto, não fora seguida a convenção coletiva na integra. 

Segundo o art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988, é direito dos 

trabalhadores urbanos e rurais o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de 

trabalho dos quais participarem. Somado à Carta Magna, o art. 611 da CLT confere o carácter 

normativo a essas convenções e acordos. Dessa forma, tais ajustes têm força de lei e, portanto, 

vinculam as condições firmadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua 

vigência. 

Assim, ao estipularem benefícios assistenciais para a categoria profissional, torna 

obrigatória a observância desse patamar por quem contrate trabalhadores daquela categoria. 

Com efeito, a Constituição Federal e a CLT, por si sós, já consubstanciam 

determinação legal que obrigam os participantes de licitações (e outros contratantes em geral), 

para a execução de quaisquer serviços, inclusive obras públicas, a cumprirem os acordos 

(quando signatários) e convenções coletivas de trabalho. 

Sobre o tema, cabe observar a doutrina de Mauricio Godinho Delgado ao expor 

sobre as características jurídicas dos ACTs e CCTs: 

[...] a particularidade de tais diplomas encontra-se na circunstância de que 

são negócios jurídicos celebrados por sujeitos privados [...], tendo tais 

negócios jurídicos o condão de produzir regras jurídicas (e não meras 

cláusulas obrigacionais, como próprio aos demais negócios jurídicos 

privados). A diferença específica de tais diplomas perante outros correlatos, 

está portanto, na combinação singular que concretizam: o fato de serem 

contratos, pactos de vontades privadas, embora coletivas, dotados do poder 



 
de criação de normas jurídicas. (Mauricio Godinho Delgado, Curso de 

Direito do Trabalho, São Paulo/LTr, 2015 ed. 14, p. 1498) 

No âmbito do Acórdão 2.144/2006 - TCU - Plenário, o 

Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti expôs exatamente esse entendimento. Em seu 

voto, o magistrado registrou que: ‘deve ser esclarecido que os acordos coletivos que vinculam 

o piso salarial de categoria profissional têm força normativa, conforme preceitua o art. 7º, 

inciso XXVI, da CF/88 c/c art. 611 da CLT. 

Em relação à suposta injustiça contra as profissões que não estão 

organizadas por meio de sindicatos ou conselhos de classe, uma vez que 

nesses casos não seria possível estabelecer nos editais de licitação o valor 

de um piso remuneratório, deve ser esclarecido que os acordos coletivos 

que vinculam o piso salarial de categoria profissional têm força 

normativa, conforme preceitua o art. 7º, inciso XXVI, da CF/88 c/c art. 

611 da CLT. Portanto, quando o gestor fixa o valor mínimo da remuneração 

dos profissionais que executarão os serviços licitados, está apenas cuidando 

para que propostas de preços não sejam desclassificadas por desrespeito a 

esses normativos. Não se pode admitir que a empresa contratada desrespeite 

os normativos aos quais ela se insere.(g/n) 

 

O Acórdão 719/2018 – TCU – Plenário, o Ministro-Relator Bruno Dantas, 

demonstra que não é somente em relação ao piso salarial que o edital deve respeitar a 

Convenção Coletiva do Trabalho, mas sim de todas as obrigações contidas dentro dela, por 

isso veja: 

No tocante à Administração Pública, quando da atividade de elaboração dos 

orçamentos de referência para licitações, assim como a legislação sobre 

direito do trabalho, a interpretação das normas específicas também permite 

concluir pela obrigatoriedade de observância dos ACTs e CCTs nessas 

contratações. Vejamos. 

A Lei 8.666/1993, em seu art. 7º, § 2º, inciso II, determina que as obras e os 

serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado 

em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. 

Igualmente, a Lei 12.462/2011 apresenta disciplina similar nos art. 2º, 

parágrafo único, inciso VI, c/c o art. 8º, § 5º. 



 
Já nesse ponto já é possível inferir a necessidade de consideração dos 

pactos coletivos, haja vista que as obras e serviços precisam ser orçados 

adequadamente em etapa prévia à licitação. Destarte, como tais 

acordos tem força normativa, sua observância constitui condição 

fundamental para a conformidade desses orçamentos. A despeito disso, 

há normas específicas que conduzem com maior clareza para essa 

conclusão. 

O Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013, por sua vez, estabelece regras e 

critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia, a serem contratados e executados com recursos federais. De 

acordo com a norma, o custo global de referência de obras e serviços de 

engenharia, deve ser obtido a partir dos custos unitários de referência do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

Sinapi; ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro nos casos de 

serviços e obras de infraestrutura de transportes (arts. 3º e 4º) . A Lei do 

RDC também apresenta essa disposição no art. 8º, § 3º. 

26. Corroborando esses dispositivos, a Súmula TCU 258 esclarece que: 

 

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e 

do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou 

serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das 

propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da 

expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas. 

27. Em resumo, essas normas obrigam ao gestor público utilizar os sistemas 

Sinapi e Sicro na elaboração dos orçamentos que embasam as licitações para 

a contratação de obras e serviços de engenharia. Nesta toada, observa-se 

justamente que esses sistemas consideram as convenções coletivas de 

trabalhos na formação dos custos de referência de mão de obra que 

constam de suas tabelas. 

Como visto, no tocante à Administração Pública, quando da atividade de 

elaboração dos orçamentos de referência para licitações, assim como a legislação sobre direito 

do trabalho, a interpretação das normas específicas também permite concluir pela 

obrigatoriedade de observância dos ACTs e CCTs nessas contratações. 



 
Isto posto, mais uma vez se vê a necessidade de anular o Edital impugnado para 

que ocorra também esta alteração/adequação. 

 

D) DA ILEGALIDADE NA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA TÉCNICA DE 

SERVIÇO DE MENOR RELEVÂNCIA E A FALTA DE NECESSIDADE DE 

COMPROVAR ATESTADO DE SERVIÇO DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

A exigência de ter atestado de serviço de menor relevância e a falta de exigência 

de atestados de serviço de maior relevância em nome da empresa licitante como exigido nesta 

licitação está a contrariar a lei aplicável ao caso, demonstrando claramente o direcionamento 

desta licitação a determinada licitante, a fim de evitar a ampla participação.  

Consta do Edital licitatório:  

 

Ao confrontar os requisitos para a habilitação técnica, com a planilha de 

Composição de Custo, vemos que houve solicitação de atestados de serviços irrelevantes, 

conforme itens em destaque na tabela abaixo: 



 

 

Em outras palavras, o edital requer atestado de serviço de menor relevância e 

deixa de solicitar atestados de maior relevância financeira, que se realizados por empresa sem 

experiência, poderá acarretar danos significativos ao contrato. 

Por obvio, os serviços de maior relevância são os serviços mais significativos de 

ponto de vista financeiro, mas o edital não prevê a comprovação técnica através de atestado 

para os serviços de capina, raspagem e roçada. 

Perceba que o edital está favorecendo uma minoria das concorrentes, mas está 

frustrando a ampla concorrência entre as empresas, além de não obedecer ao que diz respeito 

à lei 8.666/93: 

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

... 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 

limitadas as exigências a:                       

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

SERVIÇO VALOR %

Varrição manual 7.602.764,09R$      34%

Coleta manual e mecanizada 2.868.949,44R$      13%

Poda 2.657.269,44R$      12%

Capina, raspagem e roçada 1.563.576,96R$      7%

Serviços correlatos 1.177.200,00R$      5%

Varrição mecanizada 1.021.934,16R$      5%

Roçada mecanizada 852.860,16R$          4%

Corte raso 811.648,20R$          4%

Limpez e conservação de áreas verdes 680.015,40R$          3%

Pintura de meio fio 658.771,85R$          3%

Limpeza de grelhas e boca de lobo 588.935,04R$          3%

Lavagem de feiras 553.378,08R$          2%

Destocamento 350.292,00R$          2%

Recolhimento de animais mortos 270.212,04R$          1%

Corte raso 262.699,20R$          1%

Catação manual 241.246,08R$          1%



 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 

prazos máximos; (g/n)       

 

Não se pode exigir atestados de menor relevância e excluir os atestados de maior 

relevância como se vê no edital ora impugnado. 

Os atestados de capacidade técnica somente podem ser exigidos em relação ao 

núcleo do objeto da licitação, características de ordem periférica ou secundária, não 

fundamentais para o todo, isto é, sem grande relevância e sem valor significativo, não podem 

ser bases para a elaboração do edital 

Inclusive, já existe súmula no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a este 

respeito, por isso veja: 

SÚMULA Nº 23 - Em procedimento licitatório, a comprovação da 

capacidade técnico-profissional, para obras e serviços de engenharia, se 

aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo 

Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de maior relevância, vedada a 

imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos. 

 
Da mesma forma o Tribunal de Contas da União: 

 
SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade técnico-

operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 

é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos 

em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa 

exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a 

ser executado. 

 
Logo, em analise a legislação e as súmulas dos Tribunais de Contas, juntamente 

com a análise do edital, seria errôneo requerer os atestados para os itens classificados como 

“menos relevantes” uma vez que não são de maior relevância, como deixa claro a lei 8.666 

de 1993. 



 
Tais exigências se prosseguidas seriam um afronto ao princípio da igualdade 

fundamentado na Lei 8.666 de 1993 explicitado em seu  artigo 3º: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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. ” 

 
Também, conforme o próprio artigo, as exigências de qualificação técnica 

referidas no edital também feririam o caráter competitivo da licitação, como visto no em seu 

parágrafo 1°, inciso I: 

 
§ 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, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 

deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;” 

 
Conforme preconiza o artigo 5º, "caput" da Constituição Federal; "Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, (...)". 

Então, por disposição constitucional e legal, as únicas exigências que a 

administração pode fazer dos interessados em licitar são aquelas indispensáveis ao 

cumprimento do contrato, sob pena de violação do princípio da competitividade.  

É claro que quanto maior e mais complexa a obra a realizar, maiores deverão ser 

as exigências da Administração. No entanto, estas exigências não podem ir além do 

estritamente necessário à obtenção do objeto desejado pelo Poder Público. 



 
Portanto, a Administração pode e deve formular exigências; mas, ao fazê-lo, deve 

ter por norte o indispensável à obtenção do objeto. 

O principal serviço é o de varrição, esta é a maior relevância da licitação. Desta 

forma devem ser as exigências de capacitação para habilitação das empresas participantes. 

As exigências de capacitação técnica na forma como consta nesta licitação são 

ilegais e estão demonstrando o direcionamento desta Concorrência, o que não pode ser aceito. 

Conforme preconiza o artigo 5º, "caput" da Constituição Federal; "Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, (...)". 

Com isso, é vedada qualquer atitude que contrarie o dispositivo acima; como 

discriminação. 

Disto conclui-se que o princípio da isonomia é de grande importância em nosso 

ordenamento jurídico, devendo ser defendido e aplicado sempre.  

Ocorre que, "in casu" em apreço, tal preceito não foi observado, caracterizando 

expresso cerceamento ao direito de ampla participação, com claro direcionamento do certame 

a determinada concorrente, o que não pode ser aceito. 

A exigência de ter atestado de serviço de menor relevância técnica da empresa 

licitante como consta nesta licitação está a contrariar a lei aplicável ao caso, demonstrando 

claramente o direcionamento desta licitação a determinada licitante, a fim de evitar a ampla 

participação. 

Como se percebe, o Edital solicita atestados de “Corte e Destocamento de 

árvores”, todavia, tal serviço é irrelevante em relação ao principal objeto da licitação. 

Agora perceba como o objeto principal desta Licitação é a Coleta de resíduos 

sólidos urbanos. O Termo de referência assim dispõe: 

Conforme preconiza o artigo 5º, "caput" da Constituição Federal; "Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, (...)". 

Com isso, é vedada qualquer atitude que contrarie o dispositivo acima; como 

discriminação. 

Disto conclui-se que o princípio da isonomia é de grande importância em nosso 

ordenamento jurídico, devendo ser defendido e aplicado sempre.  



 
Ocorre que, "in casu" em apreço, tal preceito não foi observado, caracterizando 

expresso cerceamento ao direito de ampla participação, com claro direcionamento do certame 

a determinada concorrente, o que não pode ser aceito. 

A exigência de ter atestado de serviço de menor relevância técnica da empresa 

licitante como consta nesta licitação está a contrariar a lei aplicável ao caso, demonstrando 

claramente o direcionamento desta licitação a determinada licitante, a fim de evitar a ampla 

participação. 

 

- DOS PEDIDOS 

 

Ante exposto requer a anulação da sessão agendada para o dia 23/03/2020 às 09hs, 

bem como a anulação do edital ora impugnado, a fim de corrigir os erros mencionados acima.  

 

 

Dourados, 17 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Consulix - Serviços e Planejamento de Obras 
Carlos F. Ramos  


