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Niterói, 31 de julho de 2015. 

À                        

DINIZ NETO & CIA LTDA 

Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz 5627, Santa Isabel. 

CEP 64653-180 – Teresina/PI 

A/C Sr. Raphael Romero Barbosa. 

 
Referência: Resposta ao pedido de Impugnação Seleção Pública nº 009/2015/FEC. 

 

     Em resposta ao pedido de impugnação da Seleção Pública nº 009/2015/FEC (elaboração de 

minuta de Plano Municipal de Saneamento Básico dos 115 (cento e quinze) Municípios do Estado do 

Maranhão), apresentada pela empresa DINIZ NETO & CIA LTDA, na qual pleiteia a declaração de 

exigência da responsabilidade técnica do representante indicado pela empresa EBTA – Empresa 

Brasileira de Tecnologia Ambiental LTDA para participar da vistoria técnica realizada no dia 

30/07/2015, Eng.º Aurélio Alves Amaral Chaves: 

 

1. ITEM 5.1.3 DA SELEÇÃO PÚBLICA:  

 

Em seus fundamentos, alega a Impugnante que, no ato da vistoria, não foi possível aferir a 

condição do representante da empresa EBTA como seu responsável técnico, conforme exigido pelo 

Instrumento Convocatório, em seu item 5.1.3, sendo este um requisito indispensável. 

 

De fato, o subitem 5.1.3 do Instrumento Convocatório exige que a vistoria técnica seja 

realizada pelo “responsável técnico da empresa”. Todavia, é importante consignar que, em 

nenhum momento o edital restringe que tal função deva ser desempenhada por engenheiro do 

quadro permanente da empresa, justamente a fim de refletir a orientação emanada do TCU, 

conforme se pode observar nos trechos de acórdão colacionados abaixo: 

 
“[…] Também sobre a exigência de atestado de visitação ao local da obra por profissional do quadro 

permanente da licitante, apontada na Auditoria realizada nas obras de construção do Contorno 

Ferroviário de Três Lagoas/MS, registrou o relator que afrontara a jurisprudência do Tribunal, “a 

qual aponta no sentido de que a vistoria, quando exigida, não deve sofrer condicionantes, por parte 

da Administração, que resultem em ônus desnecessário às licitantes e importem restrição 

injustificada à competitividade do certame, podendo ser realizada por qualquer preposto das 

licitantes, a fim de ampliar a competitividade do procedimento licitatório. 

Nesse sentido, defendeu ser possível, “nos casos em que a exigência de vistoria técnica se mostrar 

necessária, que os licitantes contratem um técnico ou outro profissional para esse fim específico, 

que posteriormente passaria as informações necessárias ao responsável pela execução do contrato, 

caso a empresa se sagrasse vencedora”.  Relembrou ainda o voto condutor do Acórdão 785/2012-

Plenário, o qual afirma que "em tese, não há óbices para que a visita técnica seja feita por 

profissional terceirizado pela empresa, sendo razoável, somente, exigir que o mesmo possua 

conhecimento técnico suficiente para tal incumbência". Caracterizada a frustração ao caráter 

competitivo do certame, o Tribunal, na linha defendida pelo relator, rejeitou as razões de 

justificativas apresentadas pelos responsáveis, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, 

da Lei 8.443/92.” (Acórdão 234/2015, Plenário, TC 014.382/2011-3, relator Ministro Benjamin 

Zymler, 11.2.2015) – grifamos. 
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“[…] Em outras situações, prosseguiu o relator, em face de peculiaridades do objeto licitado, tem o 

TCU admitido a visita técnica como critério de habilitação, ‘nos casos em que tal exigência não 

venha acompanhada de condicionantes que resultem em ônus desnecessário às licitantes e restrição 

injustificada à competitividade do certame’. No caso em análise, admitida a exigência da visita como 

condição de participação no certame, afirmou que ‘não há justificativas para a imposição de que a 

realização da visita se faça exclusivamente por engenheiro civil ou técnico em edificações 

vinculado à licitante’.” (Acórdão 2913/2014, Plenário, TC 023.957/2014-0, relator Ministro-

Substituto Weder de Oliveira, 29/10/2014) – grifamos. 

  

 Nessa perspectiva, partindo do pressuposto que a Corte de Contas admite até mesmo que a 

visita técnica seja realizada por profissional terceirizado, bastando que o mesmo possua 

conhecimento técnico suficiente para a incumbência, entende-se que não haveria por que 

restringir a participação da empresa EBTA no certame, com base nos argumentos carreados 

pela Impugnante. 

 

 Ademais, é imperioso registrar que um dos princípios norteadores das licitações e 

procedimentos equivalentes é o da ampla concorrência, que visa propiciar a participação do maior 

número possível de interessados, em busca da obtenção da proposta mais vantajosa, tanto no aspecto 

quantitativo quanto qualitativo. 

 

Sob esta ótica, e considerando que serão realizadas novas visitas técnicas referentes à mesma 

Seleção Pública no dia 31/07/2015, é defensável que se conceda nova oportunidade para que a 

empresa EBTA comprove a regularidade de sua representação pelo Eng.º Aurélio Alves 

Amaral Chaves, seguindo os preceitos aventados pelo TCU supracitados. 

 

Caso reste comprovado que o engenheiro indicado pela empresa não possui o conhecimento 

técnico exigível e/ou não seja possível demonstrar qualquer vínculo (não necessariamente 

empregatício) entre ambos, deverá ser inadmita a emissão do atestado. 

 

 Isto posto, não se acolhe o pedido feito na impugnação, mantendo-se a data marcada para a 

abertura do certame, dia 06 de agosto de 2015, conforme Seleção Pública nº 009/2015, publicada em 

20 de julho de 2015.   

 

 . 

 

Atenciosamente, 

 

 

Elaine Batalha Martins 

Presidente da Comissão de Seleção Pública 

 


