
Bom dia, Setor de Licitação, 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 

A Empresa CTRCI— Central de Tratamento de Resíduos Cachoeiro de 

Itapemirim Ltda., solicita esclarecimento do seguinte Item do Pregão 

Presencial n°. 030/2019. 

Vem esclarecer e perguntar o que segue: 

*CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

8.5 - Os documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA consistirão de: 

8.5.2 - Licença Ambiental, expedida pela lEMA - Instituto Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, em nome da licitante, para Central de 
Tratamento de Resíduos Classe II - Aterro Sanitário. 

8.5.2.1 - Caso a licitante não possua aterro sanitário, apresentar Termo 
de Compromisso com o aterro sanitário, devidamente registrado em cartório e 
com firma reconhecida, ou Contrato de Prestação de Serviço com a proprietária 
do aterro sanitário, assegurando a destinação final do resíduo. 

* 
MINUTA DE CONTRATO 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
6.1 - Compete à CONTRADADA: 
6.1.7 - Observar a vedação da subcontratação, no todo ou em parte, do 
presente ajuste; 

Pergunta-se: 
Este objeto não constitui 100% do Contrato? 
Em caso afirmativo, o item 8.5.2.1 não estaria em desacordo com o item 6.1.7 
transcritos acima? 

No nosso entendimento o serviço de destinação final de resíduos sólidos 
urbanos, é impossível haver a subcontratação de parte dos serviços. 
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Processo 5278/2019 

Interessada - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

DESPACHO 

Trata-se de pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

solicitando a contratação de empresa especializada na destinação final de 

resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário. 

Considerando o Despacho da Pregoeira em 03/06/2019-, 

Considerando o questionamento feito pela Empresa CTRCI - Central de 

Tratamento de Resíduos Cachoeiro de Itapemirim Ltda no qual pondera a respeito 

do capítulo VIII do edital bem como a cláusula sexta da minuta do contrato; 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE em manifestação afirma que 

a possibilidade trazida pelo item 8.5.2.1 do edital significa a totalidade do objeto 

do contrato, ou seja, o aterro sanitário. 

Po 5 bem. Passemos a opinar. 

O d eito administrativo tem sido campo de muito estudo e também de "batalhas" 

jurí( cas e doutrinárias acerca dos mais diversos institutos, dentre eles o 

der )minado Contrato na administração pública", 

car inha numa velocidade singular, dentro dessa 

in Luto da "subcontratação". 

e, como a ciência jurídica 

seara podemos destacar o 
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A matéria discutida trata-se do instituto jurídico da "subcontratação", e, sobre o 

tema, o artigo 72 da lei n° 8.666/93, dispõe que: 

"O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar 

partes de obra, serviço ou fornecimento, até o limite 

admitido, em cada caso, pela Administração". 

Segundo a douta lição do egrégio Tribunal de Contas da União, em sua obra 

"Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU, diz que: 

"Subcontratação consiste na entrega de parte de fornecimento de bem, 

execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, 

para que execute em nome do contratado item, etapa ou parcela do objeto 

avençado." (4. ed. Brasília: TCU, 2010) 

Analisando detidamente o disposto na Lei n° 8.666/93, extraem-se quatro 

importantes aspectos da subcontratação: 

1. A decisão acerca de sua admissão, ou não, constitui mérito administrativo: 

2. A Administração deve estabelecer os limites máximos para subcontratação, 

quando admiti-Ia, sendo vedada a subcontratação total do objeto; 

3. Deve ser prevista expressamente no edital e no contrato: 

4. O contratado permanece responsável pelas obrigações contratuais e 

legais, não se confundindo com a sub-rogação prevista nos artigos 346 a 

351, do Código Civil. 

Assim, verifica-se, primeiramente, que a admissão de subcontratação, ou não, 

constitui decisão administrativa de cunho técnico e/ou administrativo. Com  efeito. 
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a Administração contratante define todos os contornos da avença, inclusive o de 

admitir a subcontratação, conforme suas necessidades, as características do 

mercado e a disponibilidade deste em relação ao objeto do certame. 

Nesse diapasão, no Acórdão TCU no 2002/2005 - Plenário, o Ministro Relator 

consignou em seu voto que a subcontratação deve ser adotada unicamente 

quando necessária para garantir a execução do contrato e desde que não 

atente contra os princípios constitucionais inerentes ao processo licitatório, 

e nem ofenda outros princípios relacionados às licitações, notadamente o 

da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração (art. 30, Lei n° 

8.666/93). (Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU 4. ed. 

Brasília: TCU, 2010) 

Não obstante, cabe à Administração o juízo de conveniência, oportunidade, 

análise da possibilidade técnica e da viabilidade em se admitir a subcontratação, 

observado, em qualquer caso, o dever de motivação das decisões 

administrativas, ainda que discricionárias, considerando que, no Acórdão TCU n° 

1.453/2009, Plenário, a Corte de Contas manifestou-se no sentido de que ... o 

princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os 

fundamentos de fato e de direito de suas decisões, inclusive das 

discricionárias." 

Com efeito, vale ressaltar, que parte da doutrina entende que a possibilidade 

de subcontratação total configura negação ao procedimento licitatório e fere o 

Princípio da Igualdade, bem como afronta o art. 37, XXI, da Constituição Federal 

de 1988, pois, caso fosse admitida, configuraria forma de se ludibriar a própria 

licitação em si, adjudicando-se o objeto contratual a não participan - 'o certame. 
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Nesse sentido, vedada a subcontratação total do objeto, a sua admissão parcial 

deve ser delimitada pela Administração. Com  efeito, o art. 40, II e VIII da Lei n° 

8.666/93 preveem que o edital deve indicar, obrigatoriamente, as condições para 

execução do contrato, para entrega do objeto da licitação e as informações e 

esclarecimentos relativos às condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

O TCU admite a subcontratação parcial do objeto licitado, mas já se manifestou 

no sentido de que lhe deve ser fixado um limite máximo no edital, conforme os 

seguintes julgados: 

"9.2.2.4. esta beleça nos instrumentos convocatórios, em cada 

caso, os limites para subcontratação de obra, serviço ou 

fornecimento, de modo a evitar riscos para a Administração 

Pública, conforme disciplina o art. 72 da Lei n. 8.666/93" 

(Acórdão n° 1.045/2006, Plenário) 

"Nos termos do art. 72 da Lei n° 8.666/93, deve ser fixado, no 

edital, o percentual máximo para subcontratação, quando 

houver cláusula editalícia de permissividade, devendo essa 

cláusula existir, apenas, em hipóteses excepcionais, quando a 

subcontratação for estritamente necessária, devendo ser técnica e 

circunstancialmente justificados tanto a necessidade da 

subcontratação quanto o percentual máximo admitido." (Acórdão 

n° 1.748/2009, Plenário) 

Destarte, o Contrato e o Projeto Básico ou o Termo de Referência, como anexo 

do edital (art. 40, § 2°), deve prefixar os limites em que se irá permitir 

subcontratação, não podendo esta definição ser feita posteriormente o 
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lançamento do certame, e ao talante da Administração. Isto porque a 

subcontratação constitui importante regra que, caso seja descumprida, pode 

ensejar a rescisão contratual. Ademais, a possibilidade ou não de subcontratação 

de parte do objeto influi sobremaneira nas propostas, já que as empresas 

interessadas devem considerar, nas suas planilhas de custos, se a execução da 

parte do objeto será feita por elas próprias ou se irão subcontratar outra empresa. 

Nessa esteira Jessé Pereira Torres, em sua conceituada obra "Comentários à Lei 

das Licitações e Contratos da Administração Pública" leciona que a 

subcontratação não autorizada ou efetivada além dos limites fixados no edital ou 

no contrato, além de ensejar a rescisão contratual, não exclui a possibilidade de 

imposição de penalidade administrativa que vier a ser decidida, em face da 

inexecução contratual. (Ed. Renovar, 81  edição, 2009). 

Ressalta-se também, que a minuta de contrato também constitui anexo do edital 

(art. 40, § 20  da Lei n° 8.666/93), não pode haver contradição entre eles. 

Ou seja, o contrato não poderá inovar, criando a possibilidade de 

subcontratação, se o edital não a aceita expressamente. 

A lei n° 8.666/93 também retrata no inciso VI do artigo 78, que: 

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 

associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, 

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital e no contrato; 

(grifo nosso) 

Analisemos o posicionamento do TCU abaixo transcrito: 
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A subcontratação deve ser tratada como exceção. Só é 

admitida a subcontratação parcial e, ainda assim, desde que 

demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução 

inteqral do objeto por parte da contratada, e que haja  

autorização formal do contratante.  Tomada de Contas Especial, 

resultante da conversão de processo de Auditoria, apreciou dano ao erário 

decorrente de irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais 

repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 

do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate), do Programa Saúde da 

Família (PSF) e do Programa Bolsa Família (PBF). Entre as ocorrências 

apontadas, destaca-se a "subcontratação ilegal e total do contrato público de 

prestação de serviço de transporte escolar", ocasionando prejuízo aos cofres 

públicos em razão da diferença positiva entre o valor licitado e o valor 

subcontratado. Ao analisar as justificativas dos responsáveis, o relator 

destacou que "de acordo com o art. 72 c/c O art. 78, VI. da Lei n° 8.666, de 21 

de junho de 1993, a subcontratação deve ser tratada como 

exceção, de tal modo que a jurisprudência do TCU só tem 

admitido, em regra, a subcontratação parcial e, ainda assim,  

quando não se mostrar viável sob a ótica técnico-econômica 

a execução integral do objeto por parte da contratada e desde 

que tenha havido autorização formal do ente contratante".  

Observou ainda, em relação ao caso concreto, que, "por meio desse 

indevido artifício, a empresa contratada passou de 

fornecedora de serviços a mera intermediária,  com o agravante de 

que os novos serviços foram subcontratados por um valor 48,9 % inferior ao 

originar. Considerando que a defesa apresentada não elidiu a irregularidade, 

"tendo em vista que nem mesmo fez alusão à eventual inviabilidade técnica 

e/ou econômica para a execução do objeto por parte da contratada, além de 

não justificar o fato de o serviço ter sido subcontratado por valor inferior', o que 

trouxe evidente prejuízo para a Administração Pública, o Tribunal, acolhendo o 

voto do relator, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os 

solidariamente com a empresa contratada ao pagamento do débito, além da 

aplicação de multa individual aos envolvidos Acórdão 834/2014.Plenáj.kJ,TC 
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033.061/2010-6, relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 

2.4.2014. 

Assim, considerando a informação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que 

entendeu que a possibilidade trazida pelo item 8.5.2.1. do edital significa a 

totalidade do objeto do contrato, o que levaria à subcontratação TOTAL do 

contrato, associado ainda que não consta nos autos prova de inviabilidade técnica 

que justificasse tal subcontratação, opinamos pela alteração editalícia no tocante 

à possibilidade de subcontratação, haja vista tratar-se de subcontratação total, 

sob pena de se transformar o contratado em mero intermediador ou administrador 

do contrato. 

Sendo assim, considerando a previsão contida no § 40 do artigo 21 da Lei 

8.666/93 opinamos no sentido da reabertura de prazo para a realização do 

certame. 

S.M.J. 

É o nosso parecer. 

Afonso Cláudio - ES 04 de junho de 2019. 

Roberta'Ie Vargas Víira 

Procuradora Municipal 
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Proc. N°005278/2019 

À Comissão de Licitação/Pregoeira, 

Afonso Cláudio/ES, em 04 de junho de 2019. 

Acolho e ratifico os terrmos do parecer exarado pela Procuradoria Municipal, nos autos 

do Processo N° 005278/2019, em razão do questionamento apresentado em 31/05/2019, 

via e-mail, pela CTRCI - Central de Tratamento de Resíduos Cachoeiro de Itapemirim 

Ltda, quanto ao Edital de Pregão Presencial N° 030/2019, que tem como objeto a a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recebimento e 

destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU), identificados como Classe II, em 

atendimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Ante o exposto, encaminho para adoção das providências cabíveis, tais como, alteração 

e republicação do edital de pregão presencial supramencionado. 

Atenciosamente, 

Edéltd 	Guedes 

Prefeito Municipal 
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