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CONCORRENCIA nº 002/2017 - COMPEL 

 

 

JULGAMENTO  DE  IMPUGNAÇÃO AOS  TERMOS  DO  EDITAL 

 

 

OBJETO:  contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, no município de Camaçari – Bahia, conforme Projeto, Especificações 

e Planilhas anexas, fazendo parte integrante do Edital 

 

 

 

IMPUGNANTE: CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA - Me 

 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

No dia 05/10/2017, às 13h49min, deu entrada e protocolou na recepção da Coordenadoria de Materiais 

e Patrimônio a impugnação ao edital da CONCORRÊNCIA em epígrafe, portanto no prazo legal, 

tempestivamente. 

 

Em preliminar, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – Compel, ressalta que a ora 

Impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à análise do mérito da Impugnação na 

esfera  Administrativa, por atender a previsão do item 08 do instrumento convocatório.  
 

(...) 
 

8.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 05 

(cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em 

conformidade com o § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93. 
 

8.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o 

segundo dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em 

conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93. 
 

8.3 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão 

apresentar suas contra razões, impugnando-os no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 

8.4 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

8.5  Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 
 

8.6  Apresentação de impugnação ou recurso intempestivo e/ou sem a devida comprovação da 

representação legal de quem assina, será considerada como solicitação de esclarecimento. 
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PRELIMINARMENTE 

 

DA   IMPUGNAÇÃO  AOS  TERMOS / EXIGÊNCIAS EDITALICIAS 

 

Em razão de irregularidades constatadas do mesmo, o que faz pelos motivos Jurídicos  e  fáticos, 

que doravante passa  a  expor. 

 

 

DOS FATOS 

 

 

A impugnante ao retirar o Edital do certame para análise e eventual participação na condição de 

licitante, deparou-se com disposições que extrapolaram os limites legais e contrariam o 

entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, órgão responsável para fiscalização de 

processos de licitação com verbas de Convênio Federal. 
 

Pelo que requer, com fundamento nas súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, o 

reconhecimento, de oficio ou por provocação (como ora se faz), da ilegalidade doravante 

demonstrada.  

 

 

DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DO  PEDIDO: 
 

HABILITAÇÃO, qualificação técnica – item 6.2.4 ilegal exigência de engenheiro/técnico em 

segurança do trabalho.  Restrição ao carácter competitivo do certame e prejuízo à busca da proposta 

mais vantajosa à  Administração.   Entendimento sedimentado do T C U – nulidade insanável. 
 

Insurge-se a impugnante CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA - Me, acerca da 

existência de determinadas exigências na qualificação técnica  para  habilitação, assim descrito: 

“Transcrição do texto do Edital, no que se refere à  
 

6.2.4 Da  Qualificação  Técnica 
 

a) Registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da 
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com 
indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação. 
 

a.1) No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o comprovante de registro/inscrição na 
entidade profissional competente deverá ser visado e assinado pelo Conselho de Classe do 
estado da Bahia; 

a.2) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 
que inabilitará todas as envolvidas. 

 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 
pelo menos 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, 01 (um) engenheiro de segurança ou técnico 
de segurança no trabalho, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, 
para atuar como responsável técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir: 

b.1) Carteira de trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
b.2) Contrato social, estatuto social ou ato constitutivo, no caso de sócio; 
b.3) Contrato de prestação de serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 

propostas, devidamente registrado em cartório; 
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“Texto transcrito da impugnação” 
 

Alega a impugnante, que o instrumento convocatório exige no subitem 6.2.4 que as licitantes 
apresentem comprovação de possuírem no  seu quadro técnico permanente, engenheiro / técnico de 
segurança do trabalho, o que vai além do disposto no art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, por  inovar 
sobre os critérios a serem analisados para fins de qualificação técnica profissional de empresas 
de engenharia civil. 
 

O art. 30 paragrafo 1º inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, para fins de qualificação técnica profissional, 

autoriza tão-somente a exigência de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços de 

características  semelhantes, o qual será o responsável técnico pela obra. 
 

É sabido que o acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida profissional 

compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de anotações de Responsabilidade 

Técnica – ART (art. 47 da resolução 1025/2009 – CONFEA).  Neste contexto, a capacidade técnica de 

uma pessoa jurídica de engenharia civil é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos 

profissionais integrantes  de seu quadro técnico (art. 48 da resolução 1025/2009 – CONFEA). 
 

Alega ainda, que não há  qualquer fundamento legal para se exigir que conste, na equipe técnica 

permanente das empresas de engenharia civil, engenheiro / técnico de segurança do trabalho, bem 

como tal excepcionalidade não resta lastreada no projeto básico e reproduzida tal fundamentação 

no Edital. 
 

Registre-se , por relevante, entendimento consignado do PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO – T C U:  

  5. “ Não se vislumbra, ainda, nas normas técnicas da ABNT da ANVISA ou do 

CONFEA, amparo legal para se exigir das licitantes que tenham em seus quadros 

de pessoal profissional da área de engenharia de segurança do trabalho, mesmo 

que seja um ideal a ser buscado pelo sistema produtivo brasileiro, já que acidentes 

de trabalho trazem pesadas perdas ao pais. Como bem destacou a Unidade 

Técnica, acidentes de trabalho ocorrem por diversos fatores, em que as empresas  

são apenas parte do processo, isto é, ainda que adotem todas as precauções com 

vistas a evitar acidentes, os mesmos ainda assim ocorrem, causados que  são por 

fatores completamente estranhos á capacidade da empresa em evita-los.  No voto 

Condutor do Acórdão nº 72/2004 – Plenário”. 
 

Destarte, resta devidamente comprovada a ilegalidade. 
 

Primeiro, por exigir de todo e qualquer licitante que apresente vínculo com engenheiro/técnico de segurança 

do trabalho, em contrariedade ao rt. 30 parágrafo 1º inciso I  da Lei Federal nº 8.666/93 e seus princípios, bem 

como todas as normas referentes a responsabilidade técnica de empresas de engenharia e arquitetura, todas 

emandas pelo CONFEA. 
 

Segundo, em razão de não restar devidamente fundamentada no projeto básico e no Edital tal necessidade, 

pelo que requer seja declarada nula tal exigência, bem como todas as demais que guardem com esta relação 

de interdependência.  

 

DOS REQUERIMENTOS  FINAIS 
 

Por tudo quanto ao exposto, requer que seja deferido seu pedido no sentido de que a Administração 

declare a nulidade do subitem vergastado, e todos os demais que mantenham relação de 

interdependência com o mesmo, tudo sob pena de representação aos Tribunais de contas 

competentes ( TCU  e  TCM-Ba), com pedido de suspensão cautelar do certame. 
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DO JULGAMENTO DO MÉRITO 

 

Insurge a Impugnante acerca das exigências contidas no subitem 6.2.4 da Qualificação Técnica do 

Edital, no que se à alínea “b”  referente ao engenheiro de segurança ou técnico de segurança no 

trabalho, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente. 

 

A Comissão Permanente de Licitação – Compel, tomando-se como base na C L T – previsto no 

artigo 200, segue transcrição da redação de texto ali expresso, a seguir: 
 

A CLT prevê no Artigo 200 que, a todos os trabalhadores, deverá ser garantida condições adequadas de saúde, higiene e 

segurança no trabalhador, e para tanto cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer as normas regulamentares de tais ações, 

como segue: 
 

 Art. 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas 

de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de 

trabalho, especialmente sobre: (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977). 
 

I - medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras de 

construção, demolição ou reparos; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)  

(...) 

VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e 

não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente de trabalho, 

com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou atenuação desses efeitos limites 

máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o 

organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade controle permanente 

dos locais de trabalho  e  das demais exigências que se façam necessárias; (Incluído pela Lei nº 

6.514, de 22.12.1977)  

VII - higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações sanitárias, 

com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou 

condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de 

limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos 

industriais;(Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)  

(...) 
 

A Norma Regulamentadora de número quatro define quais as empresas estão obrigadas a garantir o que consta estabelecido o 

Art. 200 da CLT. De acordo com a NR-04: 
 

"4.1 As  empresas  privadas  e  públicas,  os  órgãos  públicos  da  administração  direta  e  

indireta  e  dos  poderes Legislativo  e  Judiciário,  que  possuam  empregados  regidos  pela  

Consolidação  das  Leis  do  Trabalho -CLT, manterão, obrigatoriamente, Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de 

promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. (Alterado pela 

Portaria SSMT n.º 33, de 27 de outubro de 1983)" 
 

De acordo, com item 9.3.1.1 da norma regulamentadora nº 09: 

 

“9.3.1.1 A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser 

feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – 

SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de 

desenvolver o disposto nesta NR.” 

 

É importante também ressaltar, que o item 4.4 da norma regulamentadora nº 04 (Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), institui que o 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho seja composto 

por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do 

Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do Trabalho, 

conforme estabelece o Quadro II da NR-04. 
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No entanto, as empresas e instituições que não tenham a obrigação pela norma 

regulamentadora nº 04 de possuírem o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho – SESMT, devem contratar uma empresa ou profissional para a 

elaboração e implementação do PPRA. 

Fonte: INBEP http://blog.inbep.com.br/quem-pode-elaborar-o-ppra/ . 
 

AC-3274-54-11 
"40. Também quanto ao tópico acima, penso não ser possível afirmar ter havido aí 

exigências em excesso, parecendo-me razoável a motivação encontrada no processo de 

convocação para cada item de qualificação técnica, conforme se demonstra nos próximos 

parágrafos deste voto. 

a) exigência contida no item 3.1.4, “a2”, do edital, tendo em vista não se tratar de parcela do 

objeto licitado de maior relevância técnica e de valor mais significativo. 

Motivação apresentada pela Seção de Engenharia do STF:  
 

 

DA DECISÃO FINAL 
 

Face ao acima exposto e narrado, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, fundamentada na 

legislação vigente, na melhor doutrina e na jurisprudência, resolve conhecer a impugnação 

apresentada pela CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA - Me,  para o mérito: 

 

Julgar  IMPROCEDENTE  a  presente impugnação, mantendo as condições de exigências descritas no 

instrumento convocatório e qualificação técnica  da  Concorrência nº 002/2017, bem como, mantendo 

a data de abertura do certame, programada para acontecer dia 16 de outubro de 2017 às 09h00min. 
 

Camaçari, 09  de outubro  de 2017. 

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

                  Manoel Alves Carneiro 

                    Presidente em Exercicio 

 


