
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 25/2022 PMT 

MODALIDADE: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia  

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para 

a total execução de Ponte com extensão de 100 metros sobre o rio dos Cedros, para a 

ligação entre os bairros Capitais (Rua Tiroleses) e Nações (Rua Marechal Deodoro), 

compreendendo material e mão-de-obra, em acordo com peças gráficas, memorial 

descritivo e cronograma físico-financeiro, com parte do pagamento através de recurso 

oriundo de transferência especial nos termos da Portaria n. 463/SEF de 17/11/2021  

 

 

IMPUGNANTES:  TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e TRILHA ENGENHARIA 

LTDA  

 

I - DOS FATOS  

 

O Município de Timbó/SC, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e 

Agrícolas, representada por seu Secretário, Sr. Adilson Mesch, lançou o Edital de Concorrência 

Pública n° 25/2022 PMT, tendo como objetivo a contratação de empresa especializada em obras 

e serviços de engenharia para a total execução de Ponte com extensão de 100 metros sobre o 

rio dos Cedros, para a ligação entre os bairros Capitais (Rua Tiroleses) e Nações (Rua Marechal 

Deodoro), compreendendo material e mão-de-obra, em acordo com peças gráficas, memorial 

descritivo e cronograma físico-financeiro, com parte do pagamento através de recurso oriundo 

de transferência especial nos termos da Portaria n. 463/SEF de 17/11/2021  

 

O Edital fora publicado em 06/05/2022, insurgindo-se contra o conteúdo do instrumento 

convocatório, até o momento, as empresas TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e 

TRILHA ENGENHARIA LTDA.  

 

Considerando a necessidade de manifestação da equipe técnica, as impugnações 

foram encaminhadas à Diretoria de Planejamento e Urbanismo e à empresa HBA ENGENHARIA 

E SOLUÇÕES, responsável pelo desenvolvimento do Projeto Executivo parte integrante do 

Edital de Concorrência n. 25/2022 PMT que culminou no Parecer Técnico anexo à presente 

decisão.  



 

Assim, os autos foram submetidos a esta autoridade para análise e julgamento 

conforme previsto no item 4 do referido Edital.  

 

É o breve relato dos fatos. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

O item 4.1 do Edital de Concorrência Pública n° 17/2022 PMT preconiza que “Até 05 

(cinco) dias úteis antes da abertura dos envelopes, quando se tratar de cidadão comum, e de até 

02 (dois) dias úteis, quando se tratar de licitante, os interessados poderão solicitar, por escrito, 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório”.  

 

Assim, verifica-se a tempestividade das referidas impugnações, uma vez que a sessão 

pública está agendada para o dia 08/06/2022 e a impugnação da TRAÇADO CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA foi protocolizada em 30/05/2022, enquanto a impugnação da TRILHA 

ENGENHARIA LTDA foi protocolizada em 31/05/2022, ambas dentro do prazo limite.  

 

 

III – DO MÉRITO 

 

A empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA insurge-se contra o 

instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 7.1.5 ‘b’ da qualificação técnica, que 

trata da exigência da comprovação Técnico-Operacional da licitante.  

 

Alega a referida empresa que a exigência quanto ao ‘Lançamento de viga pré-moldada 

peso 50,24t e comprimento de 33,00 com treliça lançadeira metálica SICET’, se mostra excessiva 

visto que outros métodos executivos podem vir a ser utilizados para o lançamento de vigas pré-

moldadas com as mesmas características de peso e comprimento, sem que se comprometa a 

capacidade técnica do licitante.  

 

Aduz que ao identificar o peso e comprimento da viga e o método executivo previsto, o 

Município estaria restringindo a participação de empresas igualmente qualificadas, porém não 

detentoras de atestados de capacidade técnica com ampla gama de informações, conforme 

solicitado no Edital.  



 

Em seus requerimentos, pleiteia a retificação do Edital de Concorrência n. 25/2022 

PMT e o ajuste do texto referente a qualificação técnica, especificamente quanto ao item de 

lançamento de vigas com treliça lançadeira, alterando-se o texto para  “ •lançamento de viga pré-

moldada com treliça; •fabricação de viga pré-moldada com comprimento de 33,00 metros e peso 

superior a 50 ton.”.  

 

A empresa TRILHA ENGENHARIA LTDA, impugna o instrumento convocatório 

também no que se refere ao item 7.1.5 ‘b’ da qualificação técnica que trata da comprovação 

Técnico-Operacional da licitante, afirmando que a exigência se mostra ilegal vez que o Edital 

estaria exigindo comprovação acima o limite legal permitido de 50% do quantitativo, posto que 

as dimensões de 33,00 metros e 50,24t representam 100% do que será executado e não 50%.  

 

Afirma, ainda, haver incoerência na exigência de quantidade mínima de 7 unidades de 

lançamento de viga pré-moldada, quando o orçamento da obra cita a existência de apenas 5 

vigas no item 1.3.2.8.  

 

Além disso, a impugnante alega que o vencimento das obrigações está negligenciado 

pela Administração Municipal no item 10.1, sugerindo que o item 10.1.3 daria permissão para 

que os pagamentos possam ser atrasados sem direito à incidência de encargos moratórios se 

os repasses do Órgão Concedente não forem recebidos a tempo e modo pelo município.  

 

Pleiteia, diante disso: a exclusão da exigência de “lançamento de viga pré-moldada 

peso 50,24t e comprimento 33,00m com treliça lançadeira metálica SICET – 7 un” constante do 

quadro do item 7.1.5 ‘b’ do Edital ou, alternativamente, alteração da exigência para “lançamento 

de viga pré-moldada pelo 25,12t e comprimento de 16,50m com treliça lançadeira metálica 

SICET – 7 un”; a alteração do item 10.1 do Edital para esclarecer que o vencimento das 

obrigações será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, ou 

seja, a partir do último dia de aferição da medição de referência; a alteração do item 10.1.3 do 

Edital para que esclareça que o pagamento das obrigações, além do prazo do vencimento, 

sofrerá incidência de correção monetária pelo índice INCC, sem prejuízo da aplicação de multa 

de mora e suspensão ou rescisão contratual se o atraso persistir mais de 90 dias. 

 

  

 



Contudo, as alegações de ambas as empresas Impugnantes não merecem 

prosperar.  

 

Improcedente e desprovido de qualquer prova figura o argumento das Impugnantes de 

que a exigência contida no item 7.1.5 ‘b’ do Edital é excessiva ou limitadora da concorrência.  

 

É cediço que ao Administrador Público é conferido o poder discricionário, que se trata 

de liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei, de tal modo que a 

autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis para a execução das obras 

municipais.  

  

E com fulcro nesta liberdade que, após analisadas diversas técnicas construtivas e 

considerando-se diversas peculiaridades e limitações, optou-se pela utilização da técnica de 

utilização de treliça lançadeira para o lançamento das vigas, que se revelou mais adequada e 

vantajosa à Administração Pública pois visa minimizar os riscos de enchente, irregularidades e 

capacidade de suporte do terreno, entre outros.  

 

Salienta-se que todas as condições editalícias presentes no combatido instrumento 

convocatório foram definidas em estrita observância aos princípios da legalidade, eficiência, 

razoabilidade, proporcionalidade e demais princípios e normas legais atinentes à espécie 

 

Diferente do que acreditam as Impugnantes, nenhuma ilegalidade reside na exigência 

da qualificação técnica constante do item 7.1.5 ‘b’.  

 

O TCU já reconheceu, por meio da publicação da Súmula 263, que ‘para 

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 complexidade do objeto a ser executado’.  

 



Exemplificando acerca da vinculação da complexidade do objeto ao quantitativo 

mínimo a ser exigido, destaca-se o entendimento de Joel de Menezes Niebuhr1, para quem:  

 

“A título ilustrativo, um exemplo grosseiro, a administração lança licitação cujo objeto 

consiste na construção de ponte de 500m de extensão. O licitante que apresenta 

atestado dando conta e construção de ponte com 20m de extensão não deve ser 

habilitado, por que a ponte construída por ele não é semelhante a que se está sendo 

licitada.  

Nesse contexto, é necessário que o instrumento convocatório estabeleça quantitativos 

mínimos inclusive para que os licitantes saibam previamente se atendem ou não as 

exigências da Administração.”  

 

Na mesma Linha, José Eduardo Guide2 destaca que:  

“De fato, existem empresas e profissionais especializados em executar obras a partir 

de certo método, mas não necessariamente qualificados a executar a mesma obra por 

método outro. Uma barragem de terra exige conhecimento distinto que uma barragem 

de concreto. Uma edificação em estrutura metálica difere daquela em estrutura de 

concreto, pré-moldada ou em madeira. Na mesma linha, a execução de edifícios de 

múltiplos pavimentos não segue o método das edificações horizontais. Acerca do tema, 

eis a racionalidade do TCU extraída do AC nº 2640/2007-P: 

91. A questão da limitação de número de atestados a serem utilizados para qualificação 

técnico-operacional deve ser analisada caso a caso, de acordo com a natureza da obra. 

Caso se fosse licitar a construção de um edifício de 40 andares, não se poderia 

aceitar a soma de 10 atestados de construção de casas de 2 andares, onde a 

empresa tivesse que comprovar que já construiu um prédio de 20 andares, por 

exemplo. Da mesma forma se comporta a licitação de uma ponte com vão central 

de 500m, onde não se pode comprovar a aptidão de uma empresa ao somar 5 

atestados de construção de pontes com vãos de 50m, caso se deseje comprovar 

que a mesma já realizou uma ponte com vão de 250m. 

                                                           
1 Niebuhr, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 3 ed. rev. e ampl. - Belo 
Horizonte:Fórum, 2013 p. 400. 
2 GUIDI, José Eduardo. Engenharia legal aplicada - A Súmula nº 261 do TCU e a inexorável imprecisão do 
Projeto Básico (Parte 3 de 3), Zênite Fácil, categoria Doutrina, 08 jan. 2021. Disponível em: 
http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 03/06/2022. 



92. Mas quem constrói uma rodovia de 1.000m é, em tese, capaz de construir uma de 

10 km. Quem escava 1.000m³ é capaz de escavar 5.000m³. Da mesma forma, quem 

draga 100.000m³ de material constituído de argila siltosa em alto mar é também capaz 

de dragar 325.000m³ desse mesmo material em alto mar. 

Portanto, é a definição do método construtivo que conduz à natureza do objeto. 

Dessa forma, caberá aos autores do projeto básico estabelecerem o ponto ótimo 

entre o custo-benefício perseguido pela contratação pública e as exigências de 

qualificação em face das características e urgência à execução da obra.” 

 

A descrição dos serviços a serem comprovados e as respectivas quantidades mínimas 

observam as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, além do percentual 

máximo de 50% do quantitativo, conforme demonstrado pelo Parecer Técnico anexo, firmado 

pela empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES, responsável pelo desenvolvimento do Projeto 

Executivo parte integrante do Edital de Concorrência n. 25/2022 PMT.  

 

Frisa-se que a definição dos serviços e quantidades previstas na tabela do item 7.1.5 

‘b’ do Edital considerou o disposto na Instrução Normativa n. 58/DNIT 2021:  

 
Art. 4º. A exigência de Capacidade Técnica se restringe aos itens de maior 

relevância técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado, em número máximo de 
8 (oito) itens, e não superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades licitadas 
para o serviço específico.  

(...)  
§2º Os itens de serviço de maior relevância técnica e financeira são 

aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro 
por cento) do orçamento total do objeto, e sejam tecnicamente pertinentes, 
limitados a, no máximo, 8 (oito) itens.  
 

 

Com base neste artigo, fora fixada a tabela abaixo:   

 

 



Vislumbra-se que todos os itens respeitam o percentual de 50% do quantitativo do 

projeto, bem como representam relevância financeira, nos exatos termos da Instrução Normativa 

supracitada.  

 

Inclusive, importante esclarecer que a impugnante TRILHA ENGENHARIA LTDA 

equivoca-se ao afirmar que o orçamento cita apenas 5 vigas na obra em apreço. De fato, o item 

1.3.2.8 cita 5 vigas, porém, o orçamento indica mais 10 unidades de vigas no item 1.3.1.8, 

totalizando 15 unidades.  

 

Desta forma, resta demonstrado que a exigência de 7 unidades para a comprovação 

técnico-operacional encontra-se dentro da legalidade pois resume-se a 50% do quantitativo total 

do item na obra.  

 

Ademais, através da análise do projeto, pode-se verificar que o serviço de lançamento 

de vigas pré-moldadas é o serviço de maior complexidade técnica e de grande relevância para 

a obra, motivo pelo qual a Administração Pública não pode abrir mão da exigência de 

comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional tal como constante do 

Edital, tampouco substituir pelas sugestões apresentadas pelas empresas Impugnantes, 

devendo ser mantido o edital neste ponto.   

 

A insurgência da TRILHA ENGENHARIA LTDA quanto a ausência de previsão 

editalícia de encargos de mora nos pagamentos efetuados após o vencimento das obrigações, 

também não merece prosperar.  

 

O edital é claro ao prever que o pagamento será efetuado pelo Município, condicionado 

ao cumprimento de cada etapa dos serviços constantes do cronograma físico-financeiro, 

devidamente atestado pela comissão de acompanhamento da obra, entretanto, ficam 

condicionados, ainda, ao recebimento dos repasses financeiros pelo órgão concedente, nos 

termos da Portaria n. 463/SEF de 17/11/2021.  

 

Não há qualquer afronta à legalidade na previsão editalícia, visto que previsão 

orçamentária prévia (exigência do art. 7º, §2º, inciso III, da Lei 8.666/93) não se confunde com 

disponibilidade financeira, eis que a primeira se trata de dotação/autorização para o gasto, 

enquanto a segunda representa a efetiva utilização de recursos seguindo uma programação 

financeira.  



 

No caso da obra em apreço, evidencia-se o cumprimento da Lei de Licitações com a 

menção da previsão orçamentária junto ao item 2 do Edital, bem como com a informação clara 

e compreensível de que parte do pagamento será realizado com recursos oriundos de 

Transferência Especial repassados pela Secretaria de Estado da Fazenda, tudo em 

conformidade com o previsto na Portaria SEF 463 de 17/11/2021.  

 

Além disso, diferente do que asseverou a Impugnante, não há nada obscuro, pelo 

contrário, a Administração Municipal deixou claro no Edital que os pagamentos serão realizados, 

no prazo de 15 dias após a apresentação da Nota Fiscal e mediante o depósito da parcela 

efetivada pelo órgão concedente, proporcionalmente à execução dos serviços.  

 

Os repasses financeiros do Órgão Concedente, foram estabelecidos pela mencionada 

Portaria SEF 463/2021 que prevê o repasse do montante de R$ 5 milhões de reais através de 5 

parcelas.  

 

Aludida previsão está totalmente de acordo com o § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, que 

é claro ao dispor que se considera como adimplemento da obrigação contratual a prestação do 

serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro 

evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.  

 

Resta evidente, assim que o vencimento da obrigação se dará com a execução dos 

serviços de acordo com o cronograma físico-financeiro e a respectiva emissão da Nota Fiscal.   

 

Por fim, destaca-se que a ausência de menção no Edital da incidência de correção 

monetária por atraso no pagamento não acomete em irregularidade tampouco traz qualquer 

prejuízo aos licitantes, posto que sua incidência decorre, simplesmente, de imposição legal à 

Administração que independe de previsão editalícia, devendo incidir a partir da data que deveria 

ter sido paga cada parcela.  

 

Neste sentido:  

 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA 
REGIDO POR NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE OBRAS 
COMPROVADA PERANTE O TRIBUNAL A QUO. FALTA DE EMISSÃO DE 
DUPLICATA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. 



SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 
43. STJ. JUROS DE MORA. TERMO A QUO.(...). 

V - Tratando-se de contrato administrativo para execução de obras públicas, 
a extração de fatura, como previsto na Lei nº 5.474/1968, que determina que em todo 
contrato de compra e venda mercantil deverá haver a extração de tal documento para 
apresentação ao comprador, poderá ser substituída por outros documentos idôneos 
que comprovem a execução dos serviços de acordo com o contrato. VI - A 
jurisprudência desta Corte é pacífica em asserir pela incidência de correção monetária 
desde a data do efetivo prejuízo, in casu, a partir do inadimplemento. Incidência da 
súmula nº 43/STJ. VII - "Atrasado o pagamento, em desrespeito a norma contratual, os 
juros de mora incidem a partir do momento em que, segundo previsto no contrato, o 
pagamento deveria ter ocorrido. Vale, no caso, a regra dies interpellat pro homine, 
sediada no art. 960, do CC" (REsp nº 419.266/SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, DJ de 08.09.2003). (REsp 696935/MT, DJ de 14/12/2006)" (GRIFAMOS) 
 

 

A incidência de juros moratórios sobre as parcelas pagas em atraso pela Administração 

Pública é devida mesmo se não houver previsão expressa desse encargo no contrato, pois a 

omissão no instrumento administrativo atrai a regra do art. 406 do Código Civil de 2002, segundo 

dispõe o art. 543 da Lei 8.666/93, senão vejamos:  

 

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem 
sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados 
segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos 
à Fazenda Nacional.  

 

 

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STJ convencionou que o critério para definir 

os juros deverá ser a taxa SELIC: 

 

"DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. TEMPUS 
REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. 
"Os juros (de mora) legais devem ser fixados à taxa de 0,5% ao mês (artigo 1.062 do 
CC/1916) no período anterior ao início da vigência do novo Código Civil (10.1.2003) 
e, em relação ao período posterior, nos termos do disposto no artigo 406 do Código 
Civil de 2002, o qual corresponde à Taxa SELIC". (AgRg no Ag 1370108/SP, Rel. 
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 
27/04/2011) 2. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental manifestamente 
infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código 
de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg 
no REsp 886970/DF, DJe de 19/08/2011) 

                                                           
3 Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado.  



 

 

Assim, em caso de atraso do pagamento imputável exclusivamente à Administração 

Municipal, o contratado terá direito à correção monetária a partir do primeiro dia posterior ao 

termo final do prazo para pagamento, além dos juros legais decorrentes da mora.  

 

Sendo assim, não se revela prejudicial, tampouco ilegal, a manutenção do Edital e 

todos os seus termos e anexos da forma em que se encontram. 

 

 

I. DECISÃO 

 

Ante todo o exposto, atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse 

público e considerando os fundamentos acima apresentados, sobretudo o parecer técnico anexo, 

decide-se pelo INDEFERIMENTO DAS IMPUGNAÇÕES apresentadas pelas empresas 

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e TRILHA ENGENHARIA LTDA, mantendo-

se o Edital de Concorrência Pública nº 25/2022 – PMT em todos os seus termos.  

 

Publique-se, registre-se e intime-se.  

 

Timbó, 03 de junho de 2022. 

 

 

ADILSON MESCH 

Secretário de Obras e Serviços Urbanos e Agrícolas 


