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PROCESSO	 : 16.979/10
I NTERESSADO: MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU
ASSUNTO	 :CONSULTA
CONSULENTE : PAULO RODRIGUES DA CUNHA — PREFEITO

CONSULTA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR A MODALIDADE
PREGAO PARA LICITAR SERVIPOS E OBRAS DE ENGENHARIA.
INEXISTÈNCIA DE VEDA00 LEGAL PARA SUA AD000 EM
SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA COMUNS.

Nos presentes autos, o Sr. PAULO RODRIGUES DA CUNHA,
Prefeito de Chapadao do CAu, consulta a este Tribunal acerca da possibilidade
de realizacäo de pregão para contratacao de obras e servicos de engenharia
comuns, no regime de empreitada global.

Constam as fls. 03/06 parecer da assessoria juridica da
autoridade consulente.

A Auditoria de Engenharia emitiu o Parecer 02/2010 as folhas
08/16, tendo, o Ministêrio Pirblico de Contas acordado corn o mesmo por meio
o Parecer 453/11, fl. 16 verso. Esta Relatoria tambem adota entendimento

/dexposto no mencionado Parecer, conforme texto a seguir.
E o relatOrio.

Preliminarmente, registra-se que a consulta foi formulada por
parte legitima, devidamente instruida corn parecer juridico, em respeito ao art.
31, inc. I e §1.° da Lei n.° 15.958/07 — LOTCM/GO.

A Constituicao Federal no capitulo relativo a Administracäo
PUblica expressa em seu art. 37 os principios norteadores da atividade pitlica,
quais sejam: da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiAncia.

0 art. 22 da CF/88, no inc XXVII, dispOe que cabe a llryiao /
legislar acerca de licitaca uanto as normas gerais, restando aos Estad
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Distrito Federal e aos Municipios legislar, supletivamente, sobre a nnateria,

tomando como parametro as necessidades especificas de suas

administragOes. Diz o dispositivo:

"Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre:
)0(1/11 normas gerais de licitagao a contratagao, em todas as
modalidades, para as administragSes pablicas diretas,
autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, Distrito Federal
e Municipios, obedecido o disposto no art. 37, )0(1, e para as
empresas pablicas e sociedades de economia mista, nos
termos do art. 173 § 1°
Pardgrafo iinico. Lei complementar podera autorizar os
Estados a legislar sobre questOes especlficas das materias
relacionadas neste artigo."

Constata-se, portanto, que é competéncia privativa da Uniao
legislar sobre normas gerais de licitagdo. Todavia, a competancia da União

para legislar sobre normas gerais nao exclui a competancia suplementar dos

Estados. Portanto, pode os Estados e o Distrito Federal suplementar as normas

editadas pela Uniao, nos termos do disposto no art. 24 § 2° da CF/88.

Regulamentando o art. 37, XXI, CF/88 foi editada em 1993, a

Lei 8.666, que instituiu normas para licitagOes e contratos da Administragao

PUblica. Esta Lei Federal, em seu art. 22 especificou as modalidades de

licitagao existentes: I — concorréncia; II — tomada de pregos; Ill — convite; IV —

concurso; V — leilao.

No entanto, em 2002 foi editada a Lei 10.520 que instituiu, no

ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37,

XXI, da Constituigao Federal, nova modalidade de licitagao denominada

Pregao, cabivel para a aquisigao de bens e servigos comuns.

A referida lei dispOe, em seu artigo 1°, paragrafo unico, o que

se entende por bens e servigos comuns, in verbis:

Art. 1° - Para a aquisicao de bens a servigos comuns, podera
ser adotada a licitagao na modalidade pregao, que sera regida
por esta Lei.

Paragrafo Onico. Consideram-se bens e servigos comuns, para
os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrOes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente defini
no dital, por meio de especificagefes usuais no mercado."
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Diante da redaceo do dispositivo legal, a doutrina brasileira
unenime no sentido de que a definiceo da expressao "bens e se/yips comuns"
e vaga, imprecisa, trazendo d6vidas quanto ao emprego desta modalidade de
licitagao em alguns casos.

Alguns doutrinadores, na tentativa de facilitar a interpretageo
da lei, tern definido bens e servicos comuns. Pode-se citar:

Poderia dizer-se que bem e servigo comum 6 aquele que se
apresenta sob identidade e caracterfsticas padronizada e que
encontra disponfvel, a qualquer tempo, num mercado prOprio"
(Filho, Marge! Justen in Pregao (Comenterios a Legislagao do
Pregao Comum e Eletrônico, pg. 22 a 30, Editora Dialetica,
2005).

De fato, o conceito 6: a) generic°, abrangendo qualquer tipo de
objeto, seja manufaturado, industrializado, corn funcionamento
mecanico, elOtrico, eletrOnico, nacional, imported°, de elevado
prego, pronto ou encomenda. Tambem abrange qualquer tipo
de servigo profissional, tOcnico ou especializado; b) dinamico,
pois depende de o mercado ser capaz de identificar
especificagOes usuais; c) re/ativo, depende do conhecimento
do mercado e do grau de capacidade tecnica dos seus agentes
para identificar o objeto". (Fernandes, Jorge Ulisses Jacoby, in
Sistema de registros de pregos e pregao, pag.461, Editora
F6rum, 2007).

Tese desenvolvida pela professora Vera Monteiro a prop6sito

do que venha ser "bens e servicos comuns", alern de propiciar a ampliacão da

utilizacao do pregao, facilita o trabalho do administrador quando do exame de

seu cabimento no caso concreto, conforme se registra in verbis:
"... a caracterfstica comum ou especial do item licitado nao decorre da

complexidade da descrigao tecnica do bem. A indicagão das especificagOes tOcnicas do bem
ou das caracterfsticas de execugão do servigo no edital nao 6 sinOnimo de licitagao por t6cnica
ou por tecnica e prego. Na verdade, nada mais 6 que a descrigao objetiva do bem ou servigo a
ser adquirido no edital. Noutras palavras, sempre que a descngao do objeto licitado no edital,
seja ela sofisticada ou nao, indicar a viabilidade de o julgamento se dar polo criterio objetivo do
menor prego estaremos diante de uma situagao perfeita para o use do pregao. Bens e servigos
comuns, para fins de licitagao pela modalidade de pregao, sac), entao, todos aqueles que
possam ser contratados por meio de urn criterio objetivo de julgamento: o que foi escolhido
pela lei 6 o crittrio do menor prego ofertado. Portanto, sendo a licitagáo do tipo menor prego,
deve ser aplicado o pregão.Quando se trata de obter o menor prego, o pregao 6 a modalidade
de licitagao que consegue os melhores resultados, al& de pro 'icier ample participagao n \04\\
certame. A licitagao por pregao pressupOe a apresentagao dd:10:postas, pelos licitantes,
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reportadas ao mesmo objeto, sendo o prego o Onico e exciusivo fator de oposigao entre varies
propostas" ( Monteiro, Vera, in Licitacao na Modalklade Pregão, pag.89/90, Ed.Malheiro).

No Ambito federal, o Decreto 3.555/2000 ao definir o rol de

bens e servigos comuns para a modalidade pregAo, excluiu obras e servigos de

engenharia. No entanto resta saber, se a exclusâo contida no decreto federal

estende-se ao ambito municipal.

0 decreto regulamentar supracitado estabelece quais são os
entes pOblicos que estáo sujeitos a ele:

Art. 1° Este Regulamento estabelece normas e procedimentos
relativos 6 licitagao na modalidade de pregao, destinada a
aquisigao de bens e servigos comuns, no 'ambito da Unido
qualquer que seja o valor estimado.
Paragrafo (mica Subordinam-se ao regime deste
Regulamento, alern dos Orgaos da administragao direta, dos
fundos especiais, as autarquias, as fundagOes, as empresas
pUblicas, as sociedades de economia mista e as entidades
controladoras direta e indiretamente pela União. (grifo
nosso)

Visualiza-se, portanto, que o Decreto 3.555/200 nao é norma

geral, por dois motivos: a) por ser decreto, e esse nao é norma geral e sim

regulamento de carater executivo; b) porque o pr6prio Decreto 3.555, anexo I,

art. 1°, afirma que o Regulamento estabelece normas "no Ambito da Uniao".

TambArn nao se pode olvidar que corn o advento da Carta

Constitucional de 1988, o Municipio foi elevado a condigão de ente federado,

possuidor de autonomia e garantias constitucionais (exclusiva, concorrente e
comum).

Nos termos do art. 30 da Carta Magna, o Municipio tern

competAncia para legislar sobre materia de interesse local e suplementar

legislagäo federal e estadual. Assim, entende-se que o Municipio pode legislar

sobre licitagäo dentro da sua esfera de atuagao, podendo expedir ato normativo

determinando a aplicagao integral de norma federal, como a relativa ao pregao.

Neste diapas5o, uma vez que o decreto nä° a norma geral e é

da competéncia dos Estados e Distrito Federal suplementar a legislagão federal

dos Eossam elaborar atos
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normativos especificos, regulamentando a aplicacao do Pregao no ambito da
sua esfera administrativa.

Outrossim, os Municipios, por seu turno, poderao ampliar o rol

de itens que possam ser contratados por meio de Pregao, baseados no inciso II
do art. 30 CF/88, a saber:

"Art. 30. Compete aos Municipios:
II - suplementar a legislagao federal e a estadual no que
couber"

A respeito do tema, veja a diccao de Margal Justen Filhol:
No caso da Lei n. 10.520, 6 perfeitamente possivel produzir
sua aplicagao sem a edigão de regulamentos, no tocante ao
pregão dito "comum" (tambem conhecido como "presencial").
As normas legais sao, na sua quase totalidade, perfeitamente
auto-aplicaveis. 0 mesmo nao se pode dizer em relagão ao
pregao eletrOnico, cujas peculiaridades conduzem quase
configuragao de uma outra modalidade licitatOria, o que
demanda uma discipline pr6pria sobre o modo de
operacionalizagao. Mas o pregao comum pode ser adotado
corn base exclusivamente na discipline constante da Lei n.
10520. Essa afirmativa vale, inclusive e especialmente, para a
identificagao de bens e servigos comuns. Nao ha necessidade
de especificagao por regulamento de bens a servigos comuns
para fins de aplicagao do pregao.

(...)

imperioso assinalar que os Decretos Federais nao tern
vigOncia no ambito des demais esperas da Federagao.
A União legisla sobre licitagao por forga de dispositivo
constitucional que the atribui competéncia para dispor sobre
normas gerais (Constituigao Federal/88, art. 22, inc. XXVII).
No se pretende, nesse ponto, reabrir a tragica discussao
sobre o conceito de normas gerais. 0 que 6 irrebativel 6 a
titularidade de cada ente federal da competéncia para
regu/amentar as normas gerais de acordo corn seu interesse
peculiar.

Resta saber se "obras e servicos de engenharia" podem ser

considerados comuns, e serem objeto de contratacao pela modalidade pregao.

Para caracterizacâo de servicos comuns dois aspectos devem

ser observados: a) padrao de desempenho e qualidade objetivamente
definidos; b) especificagOes usuais no mercado.

JUSTEN Filho, Marcel. Pregao (Comenterios a Legisl. "	 regao Com	 Eletrdnico). ed. Dialetica. SaoPaulo: 2005, pp. 11/13

t\_
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As premissas acima citadas devem ser compreendidas no

sentido de que "bens e servicos comuns" sao aqueles que possam ser

facilmente encontrados no mercado, e que possam ser fornecidos por varias
empresas.

Portanto, para que a "obra ou servico de engenharia" possa ser

caracterizado como comum deve-se observar se foi objetivamente determinado

no edital, corn especificacties descritas de forma clara, de modo nao suscitar

dUvidas aos licitantes, no momento da elaboracao das propostas. Isto é, o

termo de referencia ou o projeto basic°, constantes do edital, devem prever

minuciosamente as caracteristicas do objeto contratual, de forma que os

licitantes possam fazer suas propostas sobre o mesmo objeto, possibilitando

que o julgamento das propostas se faca pelo menor preco.

Expondo seus ensinamentos sobre a questao do que seria

"obras e servicos de engenharia comuns", a professora Vera Monteiro, o faz

por exclusao, identificando o que seria "obras e servicos de engenharia nao
comuns", conforme cita-se in verbis:

: "....Para focar na questao da obra e servigo de engenharia: quando estes

itens deixarao de ser comuns, uma vez que, sendo comuns, estão inseridos no contexto a lei
10.520 ?

Quando a analise dos requisitos minimos de tOcnica ou de qualidade do

objeto licitado demandar verificagao mais cuidadosa por parte do gestor pUblico licitante.

Noutras palavras, quando o edital requerer a apresentagao, pelo licitante, de metodologia de

execugao (art. 30, § 8°, da Lei 8.666/93), cuja fungão 6, exatamente, permitir uma melhor e

mais acurada analise da compatibilidade da proposta com o edital.

Tal conclusâo s6 6 possivel porque a metodologia de execugao 6 o Onico

mecanismo previsto na Lei de LicitagOes que altera o procedimento da licitagao de menor

prego. Ora, dado o procedimento do pregao, sempre que a Administragao Pat)lica necessite de

major seguranga na contratagao, em razao da especialidade do objeto ofertado a da admissao

da adogao de diversas concepOes t6cnicas para sua execugao , a alternativa possivel (isto,

claro, se o caso nao se enquadrar na hip6tese de licitagao por tecnica ou t6cnica e prego, do

art. 46) 6 sofisticar o procedimento licitatOrio, afastando-o da celeridade e da inversao de fases

do pregao, para seguir aquele previsto no § 8° do att. 30 da Lei 8.666. Neste caso, a licitagao

nao se inicia corn a abertura das propostas financeiras, mas co 	 anaiise da metodologia de
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execuggo, que antecedera sempre a fase dos pregos ." ( Monteiro, Vera, in Licitagão na
Modalidade Preggo, pag.101/103/104, Malheiros Ed.).

Vale ressaltar que o pregao nao impede a exigéncia de

qualificagao tecnica pelo Poder PUblico. Assim, quando a Administragao

entender ser necessaria a sua exigancia para determinado procedimento

licitatOrio, observar-se-6 a previsao contida no art. 30 da Lei 8.666/93. Ou seja,

para as contratagees de grande vulto, em que, em tese, seriam cabiveis as

modalidades tomada de pregos e concorréncia, caso a Administragao perceba

ser devida a exigencia de qualificagao tecnica, observar-se-a a exigancia de

qualificagao tecnica previstas para tais modalidades, respectivamente.

necessario tecer alguns comentarios acerca do prazo minimo
de 08(oito) dias Weis entre a publicagao do edital e elaboragao as propostas,
previsto art. 4°, V da Lei n.10.520/02. Em toda licitagao, este prazo deve ser

suficiente e adequado para que os licitantes preparem suas propostas. No

entanto, no caso do Pregao para contratagao de obras e servigos de

engenharia, o prazo minimo de 08 (oito) dias pode ser considerado exiguo,

uma vez que a elaboragao da proposta demanda um tempo major, em razao da

necessidade de analisar projetos, fazer orgamentos, levantamento de pregos,

etc. Assim, nada impede a Administragao PUblica de fixar prazo para

apresentagao da propostas, major que minimo estabelecido na lei, no intuito de

permitir que os licitantes tenham urn lapso temporal major para a elaboragao de
suas propostas.

A respeito do prazo, o Tribunal de Contas da Uniao tern
jurisprudencia pacifica acerca da materia:

A lei /7.10.520/2002 nao exclui previamente o use do preggo
para contrataggo de engenharia, determinando tgo-somente
que o objeto a ser licitado se caracteriza como bem ou setvigo
comum, as normas regulamentares que proibem a contrataggo
de servigos de engenharia pelo preggo carecem de
fundamento de validade, visto que possuem embasamento no
citado normativo legal. (AcOrddo 2079/2007: Plenario)

Faga cumprir o art.1° caput da Lei n.10.520/02 e art. 1°, caput,
e 2°, § 1° do Decreto n. 5.450/05, p videnciando a realizaggo
de preggo eletrOnico para contratiITo de servigos comuns de
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engenharia, ou seja, aqueles servicos cujos packtes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos

pelo edital, por meio de especificagOes 	 usuais de
mercado(Vide tambam AcOrdaos 812/2005 e 	 1329/2006,
ambos do Pierian° e AcOrdão 286/2007 Primeira Camara, entre
outros.(AcOrdao 2664/2007: Plendrio)

Verifique quando da realizagão de pregao para contratagao de
servicos de engenharia se possuem carater comum, tal como
exigido no art. 1° da Lei n. 10.520/2002. (AcOrdäo 709/2007:
Plendrio)

Finalmente, incumbe frisar que embora a Lei 10.520/02 nao

faca mencao sobre o seu cabimento para "obras", limitando-se a dizer que é a

modalidade a ser utilizada para "servicos comuns", este Tribunal nä° visualiza

6bice para a sua utilizagão em obras, desde que as mesmas possam ser

consideradas "comuns". Para isso, respaldamo-nos do principio da juridicidade,

amplamente difundido nos dias atuais, que orienta a atuacao estatal, no sentido

de que a Administracao, ao gerir suas atividades, deve-se basear nao somente

na legalidade estrita (obediéncia as regras legais), mas na observância integral

das normas do Direito, para abranger, sistematicamente, alem das regras, os

principios expressos e implicitos da Constituicao. No caso em tela, pontuamos

os principios da economicidade, da eficiancia, da razoabilidade e da

proporcionalidade, como alicerces que suportam, sem ferir a legalidade em

sentido amplo, a utilizacao da modalidade pregao para as obras de engenharia.

Nesta esteira, é preciso ter em mente o sentido axiolOgico do

instituto do Pregao, que surgiu para dotar de mais agilidade as aquisigOes do

Poder PCiblico e ao mesmo tempo para buscar a ampliacao da competitividade

em processos licitatOrios, objetivando contratagOes mais vantajosas
Administragao.

Atualmente, sao unissonas as abissais vantagens conseguidas

corn o use do Pregao, vez que o seu emprego, por suas caracterlsticas

singulares (inversao das fases de habilitagao e classificacao, e oferta de lances

verbais) contribuem para a obtencao de meihores precos (gerando economia
Administracao), assim como para a meihor . resteza da a ' .'dade
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administrativa, tonificando cada vez mais o principio da eficiéncia, norteador da
atividade.

Desta forma, corn fulcro nestes principios expressos e

implicitos no corpo da Constituigäo Federal, entende-se ser cabivel a utilizagao

do Pregao para contratagâo de obras e servigos de engenharia comuns.

Por ultimo cita-se manifestagäo do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais sobre consulta assemeihada ao caso em comento, (

Consulta 732557 de 11/06/2008):

3. Conclusgo

Em face do exposto, opina esta Auditoria que se responda ao
consulente nos seguintes termos:

A Lei n. 10.520/02 poderé ser regulamentada no Ambito dos
municipios por meio de decreto, o qual estabelecera
procedimentos especlficos a suplementara eventuais lacunas,
mormente no que tange ao modo de operacionalizagão do
pregao eletrOnico, bem como adotar o rol de bens a servicos
comuns existentes ou criar outro desde que condizentes corn a
aludida lei federal,-

0 decreto regulamentar do pregão, na Orbita municipal,
podera prever a adocdo da modalidade pregao para a
contratacAo de obras e servicos de engenharia, desde que
ndo necessitem de aferigdo tecnica mais apurada, sejam
considerados usuais e rotineiros e a Administragao tenha como
defini-los nos atos convocatbrios das licitag5es de forma
satisfatbria; (g. n.)

3. (...)

Pelo exposto,

ACORDA
0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO

DE GOIAS, pelos membros de seu Colegiado, em resposta ao consulente,

manifestar os seguintes entendimentos:
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I - Em fungao do sistema constitucional brasileiro, a lei do

pregao a auto-aplicAvel, ou seja, a falta de norma regulamentar no Ambito

municipal, nao impede a sua aplicagao pelos Municipios. Todavia, recomenda-

se as municipalidades a regulamentagao da aludida norma federal (Lei 10.520)

mediante decreto municipal;

II - As obras e servigos de engenharia, de natureza comum,

que nä° demandam especificagOes tAcnicas corn grau elevado de

complexidade, podem ser licitados atravAs da modalidade Pregao. Todavia,

nao se deve perder de vista que cada caso concreto deverA ser avaliado

isoladamente, de acordo corn as suas peculiaridades, especialmente quando a

andlise dos requisitos mlnimos de têcnica ou de qualidade do objeto licitado

demandar verificagao mais cuidadosa por parte do gestor pUblico licitante;

Ill - A Administragao PUblica, quando imperioso ao caso

concreto, deve prever no edital a necessAria habilitagao têcnica por parte dos

licitantes, dentro dos limites estabelecidos no art. 30 da lei 8.666/93;

IV - 0 termo de referéncia ou o projeto bAsico constantes do

edital devem prever, minuciosamente, as caractensticas do objeto contratual,

de forma clara e precisa, a fim de nao suscitar duvidas aos licitantes no

momento da elaboragao das propostas;

V - 0 volume, a quantidade, os prazos exiguos de execugao

exigidos para obras e servigos de engenharia, ou ainda outras exigéncias da

Administragao, como logistica, mêtodos construtivos, equipamentos especiais,

etc., podem imprimir ao objeto a ser contratado, inicialmente tido como comum,

um nivel de complexidade tal que elimine a possibilidade de considerã-lo como

comum, afastando assim a possibilidade de utilizagao do Pregao;

VI - A lei n. 10.520/2002 fixa o prazo minimo de 08 (oito) dias

Cite's, entre a publicagao do ato convocatOrio, e a apresentagao das propostas,

no entanto, este prazo deve ser ampliado pela Administragao

adotando, por exemplo, os prazos de tomada de pr s ou concorrAncia para
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as contratagOes de obras e servigos de engenharia, possibilitando urn tempo

major para os licitantes elaborarem as propostas de forma adequada;

VII - E pacific° na doutrina pâtria e nas recentes manifestagees

do Tribunal de Contas da Uniao, que para a contratagao de servigos de

engenharia de natureza comum é cabivel o use da modalidade pregao.

A SUPERINTENDENCIA DE SECRETARIA, para as
providancias

2 3 MAR 2011TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos
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