
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PARECER JURfDICO 

Processo n° 007742/2019 
Orgao Consulente: Setor de Licitaçao 
Assunto: Contrataçao de empresa especializada em engenharia civil para 
Pavirnentaçao das Ruas do Bairro da Orama 
Requerimento: Parecer acerca da Legalidade do procedimento licitatorio 

EMENTA: LICITAcAO. cONl'RATAcAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA 
PAVIMErrrAçAO DAS RUAS DO BAIRRO DA GRAMA. LE! 
NQ 8.666/93. OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA. 
ExEcucAo INDIRETA. EMPREITADA POR PREO 
GLOBAL. MODALIDADE TOMADA DE PREcO. TWO 
MENOR PREco. H0M0L0GAçA0 DO RESULTADO. 
ADJUDICAQAO. 

I - RELATORIO 

Trata-se os autos em anaiise de Procedimento Licitatorio na 
modalidade Tornada de Preço, de natureza "Menor Preço", conforme requerimento 
da Secretaria Municipal de Obras, por seu Secretãrio Sr. Aroldo Miguel Martins, 
solicitando a abertura de processo licitatorio para a contrataçao de empresa 
especializada em engenharia civil, a thu de realizar obras de pavimentacão e 
asfaitamento nos logradouros publico do Bairro da Grarna - Afonso Claudio/ES, 
corn fornecimento de mao de obra e materials na forma de execução indireta, sob 
regime de empreitada por preco global, tendo em vista a existéncia de buracos, 
desniveis e irregularidades nas vias, consoante Projeto Arquitetônico, Planilha 
Orçamentária, Memorial de Cálculos e cronograina fisico financeiro anexos, hem 
como memorial descritivo e especificacoes técnicas, tudo segundo externado na 
peca atrial, bern como as normas descritas no Edital e seus anexos. 

Encaininhados Os autos ao Setor de Licitaçao e equipe de apoio 
para a abertura do processo licitatório, nos termos do Projeto ArquitetOnico, 
Planilha Orcamentaria, Memorial de Calculos, bern como segundo cronograma 
fisico-financeiro, Os quais foram utilizados para definiçao do valor médio da obra e 
sen'iços solicitados. 

Consultado os setores de contabilidade e financeiro desta 
municipalidade, seus respectivos responsáveis declararam a existéncia de dotaçao 
orçamentária, bern como a existéncia de previsAo de recursos financeiros para que 
fosse realizada a despesa; ato continuo, juntou-se portaria que norneou a cornissão 
de licitaçao. 
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Apôs o cumprimento das formalidades legais, foi elaborada a 
minuta do Edital do certame; parecer juridico da minuta do Edital; bern como, 
confeccionado o Edital; o aviso do edital fora afixado no mural da sede da 
Prefeitura; e observando as normas contidas no disposto na Lei Federal no 
8.666/93, o qual teve sua publicacao realizada nos seguintes veiculos de 
comunicaçao: 

a) Diário Oficial dos Poderes do Estado, Setor de LicitacOes, as 
fls. 05, veiculado na data de 22 de outubro de 2019; 

b) Jornal Metro, Caderno de Classificados, as fis. 08, veiculado na 
data de 22 de outubro de 2019. 

c) Diário Oflelal dos Municipios - AMIJNES, veiculado na data de 
22 de outubro de 2019, pig. 07. 

d) Site Oficial da Prefeltura Municipal de Afonso Cltudio, 
veiculado na data de 21 de outubro de 2019. 

Seguidamente, apôs as formalidades legais de publicidade, passou-
se para a fase de credenciamento, onde foram apresentados os docurnentos, 
conforme segue abai.xo discriminado: 

01 - A EMPRESA W & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ no 
31.814.320/0001-09 

02— A EMPRESA ILUMINERGI MATERIAL DE coNSTRucAo LTDA - 
ME, CNPJ no 06.222.659/0001-79 

03 - A EMPRESA EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI 
ME, CNPJ no 28.492.416/0001-93 

Terminada a fase de credenciamento, avançaram para a fase de 
abertura dos envelopes de precos, a(s) empresa(s) abaixo registrada(s): 

01—A EMPRESA W ft R ENGENHARIA LTDA - R$ 308.756,92 

02— A EMPRESA ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUçA0 LTDA - 
ME - R$ 305.978,90 

03 - A EMPRESA EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI ME 
- R$ 262.348,54 

Esgotada a fase da abertura dos envelopes de precos, prosseguiu 
entAo aos lances; em ato continuo, passou-se para a fase de habilitaçao, nos 
termos abaixo delineados: 
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01 - A EMPRESA W & R ENGENHABIA LTDA, CNPJ ti °  
31.814.320/0001-09 

02- A EMPRESA ILUMINERGI MATERIAL DE coNsTRuçAo LTDA - 
ME, CNPJ n° 06.222.659/0001-79 

03 - A EMPRESA EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI 
ME, CNPJ n°  28.492.416/0001-93 

Assim, iniciada a reunião, registrou-se a Ata da Sessao Püblica do 
Procedimento Licitatório de no 007742/2019, na modalidade Tomada de 
Preços if 006/2019, do Julgamento do Credenciamento, da Proposta de Preços e 
da Habilitaçao, realizada em 07/11/2019, acostados aos autos do processo 
Licitatôrio, a saber: 

Processo LicitatOrio que teve como objeto a contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para construção de Edificio para Acoihimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes, denominado 'Abrigo Feliz", corn 
fornecimento de mao de obra e rnateriais na forma de execucao indireta, sob regime 
de empreitada por preco global, consoante Projeto Executivo e cronograma fisico 
financeiro anexos, especificaçOes constantes do Anexo I e II., parte integrante deste 
Edital. 

Compareceram para este certame a(s) ernpresa(s): (1) W & R 

ENGENHARIA LTDA; (ii) ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUcAO LTDA - ME; (iii) 
EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI ME. A Sra. Presidente da CPL verificou 
que todos Os envelopes foram devidamente protocolados, sendo rubricado pela 
Comissao, e apos, deu prosseguimento a reunião na fase de credenciamento onde 
todas as empresas cumprirani o dlisposto no Edital que rege o certame. 

Na fase de abertura da Proposta de Precos, averiguada a 
inviolabilidade dos envelopes n °  02, para os serviços de engenharia proposto na 
peça editailcia, analisando os preços, bra ofertado as seguintes propostas: 

W & R ENGENHARIA LTDA tendo ofertado a proposta de R$ 
308.756,92. 

ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUçAO LTDA - ME tendo ofertado a 
proposta de R$ 305.978,90. 

EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI ME tendo ofertado a 
proposta de R$ 262.348,54. 
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Passando a fase de Habiitacao, também constatada a 
inviolabilidade dos envelopes, abrirain-se na presença de todos, ocasião em que se 
Menu que todas as empresas potenciais licitantes cumpriram corn o disposto no 
Edital que rege o certame, exceto a empresa EMTEC EMPRESA TEONICA CAPIXABA 

EIRELI ME, que apôs análise do Setor de Engenharia concluiu que os acervos 
técnicos apresentados são incompativeis com o objeto do certame, uma vez que se 
referem a consti-ução de escola, reforma de residéncia e recuperaçAo de alambrado, 
enquanto o serviço licitado trata-se de pavimentaçao de ruas, obra linear, 
decidindo a Cornissao por sua inabUitaçao por não atender ao item 8.5 - 
Quaiificaçao Tecnica, do Edital. 

Dessa forma, reduzido a termo a Ata do Procedimento Licitatório de 
n° 007742/2019, na modalidade Tomada de Preços no 006/2019, a empresa 
EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI ME rnanifestou intençao de interpor 
recurso da fase de habilitaçao. 

Ato continuo, a licitante apresentou recurso (014766/2019), 
alegando, em sintese, que possui profissional habilitado para o tipo de serviço, 
declarando que executou obras de calçaxnento de concreto, sob colchao de pO de 
pedra, para o Municipio de Serra/ES, e que a proposta ofertada é a mais va.ntajosa 
para a municipalidade. 

Em seguida, o Setor de Engenharia da Prefeitura, por meio de seu 
Engenheiro Civil, Glauber Alves de Moura - CREA/ES 39487-D, reiterou seu 
posiciona.mento, justificando que os atestados de assentamento de meio-fio de uma 
Praça e reforma residencial, nao se relacionain corn o objeto do certame para 
pavimentaçAo de ruas que demandam alto grau de complexidade, sendo de 
naturezas distintas e incompativeis. 

ApOs a realização do procedirnento, foram encaminhados os autos a 
Procuradoria Municipal para a emissâo de parecer final, o que passo a elaborar. 

II- FUNDAMENTAçA0 

Compulsando as pecas do certame, verifica-se que a abertura do 
procedimento licitatório obedeceu aos ditames do art. 38, caput e seus incisos, da 
Lei no 8.666/93, bern como a Minuta do Edital de acordo com o estatuido no art. 
40 do mesmo diploma legal. 

Seguidamente, publicado o Editai (art. 21) e passada as fases de 
credenciamento, habilitacao e abertura das propostas, vislumbra-se que o 
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processamento e julgamento das propostas foi realizado em consonãncia corn os 
artigos 43 e seguintes da Lei de LicitaçOes. 

Perlustrando as peças do certame, em especial os documentos do 
envelope de HabilitaçAo da licitante EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI ME, 

segundo parecer técnico do Setor de Engenharia, não assiste razão a empresa 
quanto a sua qualificaçao técnica, isso porque apresentou acervos técnicos de 
obras distintas e de menor complexidade corn a exigida para o serviço licitado. 

Conforme salientou o Engenheiro Civil da Prefeitura, os acervos de 
assentamento de meio-fio de uma Praça e reforma de residencia não guardam 
relaçao proxima corn o objeto do certame de pavimentacao de ruas publicas para 
circulaçao de veiculos e pedestres. 

Ademais, o § 3° do art. 30 da Lei de Licitaçoes é esciarecedor ao 
exigir a documentaçao de comprovação de aptidao de obras ou serviços similares 
de complexidade tecnolOgica e operacional equivalente ou superior a licitada, de 
forma que confecçAo de projetos para execução de obra nao podern ser 
considerados compativeis. 

Com efeito, não pode o recorrente querer apresentar docurnentos 
novos de acervos técnicos apôs a abertura dos envelopes de habilitaçao, sob pena 
de ofensa os principios da licitação, o princIpio da vinculaçAo ao instrumento 
convocatório (art. 41, Lei 8.666/93) e desrespeito ao procedimento formal (art. 
40,  p. Unico, da mesma Lei), urna vez que fora reclamado no edital no item 8.5 a 
Qualificaçao Tècnica de serviço compativel corn o objeto licitado. Ainda, ao aceitar 
acervos técnicos de urna empresa gue sepuer realizou obra similar ou eguivalente 
poe em cheque a própria execucao da obra licitada, o que poderá causar prejuizos 
irreparãveis ao património publico e ao bern estar social, ferindo o princIplo cia 
isonomia e da imparcialidade, bern corno do venire contra factum próprio, pois 
estabelece os preceitos que de todos serão cobrados, e depois dispensam tal 
exigencia. 

Dessa forma, em hornenagem a segurança juridica, corn escopo de 
preservar os atos ate então praticados, "recornenda-se" seja mantida a decisao de 
INAB!LITACAO da empresa EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI ME, por 
apresentar acervo técnico incornpativel com o objeto do certwiie, em 
descumprimento ao item 8.5 do edital - Qualificaçao Tècnica, corn amparo no art. 
31, § 1° e § 3°, da Lei n° 8.666/93 e em obediència ao principio da vinculação ac 
instrumento convocatOrio. 
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Portanto, pode-se aferir que o Processo Licitatôrio no 007742/2019, 
Tornada de Preços no 006/2019 cumpriu todas as formalidades estabelecidas pela 
Lei Federal n° 8.666/93 (Lei de Licitaçoes e Contratos Publicos) e dernais 
legislaçOes correlatas, estando em conformidade corn a estrita legalidade. 

III - CONCLTJSAO 

Ante o exposto, OPA esta Procuradoria pela manutencao da 
decisao de INABILITAçAO da ernpresa EMTEC EMPRESA TEONICA CAPIXABA EIREL.I 

ME, por apresentar acervo técnico incompativel corn o objeto do certarne, em 
descurnprirnento ao item 8.5 do edital - Qualificaçao Tecnica, corn axnparo no art. 
31, § 1° e § 30, da Lei n° 8.666/93, bern corno recomenda pela HOMOLOGAcAO 
DO RESULTADO do procedimento por pane da Administraçao Publica Municipal, 
haja vista que o certame cumpriu todas as exigéncias legais previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93, e dernais legislaçOes correlatas, podendo ser adjudicado seu 
objeto e elaborado o devido Contrato Administrativo. 

Esclarece-se que o presente parecer juridico é merarnente 
opinativo, prestando esta Procuradoria Municipal consultoria sob o prisma 
estritamente juridico, não adentrando a conveniëncia e oportunidade dos atos 
praticados, bern corno não vincula a decisao da autoridade superior. 

Após, ao Urn0 . Sr. Prefeito Municipal de pan decisao. 

Este é o parecer, S.M.J. 

Alonso Clãudio/ES, 04 de Deem1ro de 2019. 

André VictçIr p'JFragoso 
Procurador )(hthicioal Efetivo 
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TERMO DE RATIFICAçAO 

PROCESSO NO 7742/2019 

ASSUNTO: TOMADA DE PREcOS NO 000006/2019 

PROCESSO NO 7742/2019 - coNTltATAçA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA ExEcuçAo DE OBRA DE PAVIMENTAçAO DE RUAS DO 
LOTEAMENTO DE JEQUITIBA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA GRAMA, 
MUNICIPLO DE AFONSO CLAUDIO ES. 

A COMISSAO PERMANENTE DE L!clTAcAo. 

Acotho e ratifico em todos os termos o parecer exarado pela Procuradoria Municipal, 
mantendo-se assim a inabilita* da Empresa EMTEC EMPRESA TECNICA 
CAPIXABA EIRELI ME. 

Encaminho pan as demais providéncias cabiveis. 

Afonso Claudio - ES, 13 dejaneiro de 2020. 

JOADIR DTTMANN 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO 
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PROCESSO: No 7742/2019. 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIQOS 
URBANOS. 

ASSUNTO: EXECUcAO DE OBRA DE PAVIMENTAQAO DE RUAS DO 
LOTEAMENTO JETIBA. LOCALIZADO NO BAIRRO DA GRAMA. 
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO ES. 

Ao Setor de Licitaçoes, para providéncias cabiveis, conforme parecer da 

Procuradoria. 

Em, 28 de janeiro de 2020. 

isco Guedes 
Municipal 
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