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Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 006/2023 Número do Processo Interno: 16140/2022

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico Abertura: 07/02/2023 - 09:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Viana Município: Viana / ES

Registrado

em

Assunto Respondido Em

31/01/2023 -

15:48

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -

Sr.(a) Pregoeiro(a), EXIGÊNCIA INDEVIDA DE VISTORIA OBRIGATÓRIA “2.1 As proponentes DEVERÃO realizar vistoria técnica junto ao

CONTRATANTE, para o devido conhecimento e uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos serviços objeto

deste Termo de Referência e dirimir eventuais dúvidas sobre o parque tecnológico do CONTRATANTE que foi omitido por questões de

segurança.” A proteção dos interesses da coletividade deve sempre nortear os atos da Administração Pública, para tanto, a legislação

pátria determinou uma série de princípios que devem obrigatoriamente pautar seus atos, não havendo discricionariedade quanto a sua

aplicação e sim um dever de observância dos mesmos. Ainda, é imperioso frisar que a licitação deve buscar o maior número de

participantes, estimulando a concorrência, vez que a Administração só tem a ganhar ao receber diversas propostas, de onde

certamente surgirá aquela mais interessante e vantajosa para o erário e, indiretamente, para toda a coletividade. Assim, tal disposição

de tornar obrigatório o Atestado de Visita Técnica, contraria claramente o ordenamento pátrio. Ainda, destaca-se que existem outros

meios para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas, que não a exigência de Atestado de Vistoria, como uma DECLARAÇÃO

DE NÃO VISTORIA, utilizada nos Editais de serviços de Tecnologia da Informação. Podemos citar como exemplo o Edital Nº 62/2018 e

Processo Administrativo nº 48610.012222/2018-51 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis- ANP, vejamos: 11. DA

VISTORIA 11.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do

local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 18:00

horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (21)2112-8804, podendo sua realização ser comprovada por: a)

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; OU b)

Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do

evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que

não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade),

na forma do Anexo I – B deste Edital. Portanto, será desconsiderada a vistoria obrigatória, por infringir ao ordenamento jurídico e

orientação do TCU, além dos Princípios da Legalidade, da Isonomia e da Ampla Competência; permitindo ao Licitante apresentar

Declaração de Não Vistoria e Pleno Conhecimento. Estão corretos os nossos entendimentos? Agradecemos sua atenção ficando no

aguardo de breve resposta.
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Registrado

em

Assunto Respondido Em

31/01/2023 -

15:50

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 06/02/2023 - 13:23

Prezado(a) Pregoeiro(a), EXIGÊNCIA INDEVIDA – ITEM 17.2 Essa exigência não encontra previsão na Lei 8666/93, principal diploma que

norteia os procedimentos licitatórios, a qual, inclusive, coíbe a prática de atos que sejam tendenciosos ou frustrem o caráter

competitivo dos certames. Ora, a consequência direta das exigências em comento é a limitação de participantes. Ainda, o rol de

documentos destinados à habilitação dos licitantes, conforme previsto nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é taxativo, o que fica

evidenciado pelo emprego do legislador dos termos ‘exclusivamente’ (art. 27, caput, Lei 8.666/1993) e ‘limitar-se-á’ (art. 30, caput e

31, caput, da Lei 8.666/1993). Assim não é possível exigir do licitante outros documentos além daqueles elencados nos mencionados

dispositivos legais. Isso porque as exigências de habilitação nos processos licitatórios têm como parâmetro fundamental o art. 37, XXI,

da Constituição Federal, que limita as exigências de qualificação técnica e econômica às ‘indispensáveis à garantia do cumprimento das

obrigações’, com o objetivo evitar a restrição da competitividade do certame. A taxatividade do rol de documentos destinados à

habilitação dos licitantes é também reforçada pela doutrina, a exemplo do que dispõe Marçal Justen Filho (Comentários à lei de

licitações e contratos administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 306): O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como

máximo e não como mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija a comprovação

integral quanto a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas

poderá demandar menos (grifo nosso). Ainda, se mantida esta exigência, a mesma deverá vir acompanhada de justificativa expressa

para tanto, bem como, ser requisitada apenas da empresa Contratada e não como documento de habilitação do Licitante participante

do certame. Vejamos recente acórdão neste sentido. Acórdão 920/2022 Plenário (Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo)

Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Credenciamento. Fabricante. Contratação. A comprovação de credenciamento ou parceria

junto a fabricantes, quando imprescindível e desde que devidamente motivada, deve ser exigida como requisito técnico obrigatório da

contratada e não como requisito de habilitação das licitantes, eis que potencialmente contribui para reduzir o caráter competitivo do

certame, à medida que afasta empresas não parceiras do fabricante. Por todo o exposto, temos que a exigência em comento não esta

prevista em nenhum dos dispositivos da Lei 8.666/1993 que regulam a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação

econômico-financeira e a regularidade fiscal ou trabalhista, devendo, portanto, ser desconsiderada. Estão corretos os nossos

entendimentos? Agradecemos e aguardamos breve resposta.
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Voltar

Segue resposta enviada pela Secretaria requisitante: 1) Prezado(a) solicitante, No tocante ao questionamento elaborado nesta etapa de

esclarecimentos, informamos que o ITEM 18 do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2023, a exigência de vistoria técnica disciplinada

pelo ITEM 18.1 deve ser interpretada como facultativa, seguindo o entendimento exarado pelo TCU quando do julgamento do acórdão

nº 1.955/2014. O mesmo se aplica para a intepretação do ITEM 2.1 disposto no “ANEXO IV -A” do Edital. Portanto, a ausência da

realização do procedimento de vistoria técnica não implica na desclassificação da licitante participante que se opuser ao seu

cumprimento, tendo em vista que se trata de uma faculdade a ser exercida pelo licitante. Todavia, os proponentes não poderão alegar

o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes no ambiente tecnológico do CONTRATANTE como futura alegação

como óbice, dificuldade ou custo não previsto para execução do objeto ou obrigação contratual. 2) Prezado(a) solicitante, Em atenção

ao questionamento elaborado nesta etapa de esclarecimentos, informamos que a inclusão do ITEM 17.2 no Edital do Pregão Eletrônico

nº 006/2023, em específico no campo habilitação técnica, objetiva assegurar que a empresa licitante vencedora dispõe de todos os

meios para exercer o objeto da presente contratação, com vistas ao atingimento do interesse público. Contudo, verifica-se que

encontra amparo nos atuais entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU), em especial nos acórdãos nº 920/2022 e 9277/2021, a

necessidade de justificativa no corpo do Edital para implementar a obrigatoriedade da apresentação da declaração do fabricante. Desta

feita, elucidamos que o ITEM 17.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2023 deve ser interpretado como uma apresentação

documental facultativa, cuja a exibição ou juntada da aludida declaração do fabricante não constitui documento indispensável a

habilitação da licitação, mas faculdade que pode ser exercida pelos licitantes participantes, em conformidade com a Lei 8.666/93."
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