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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 04/2018 

Em análise detida, passemos a exarar as 

nossas considerações acerca do teor da Impugnação 

apresentada pela empresa FERNANDO PEREIRA DA ROCHA- 

EPP. 

 

Análise: 

 

1 – Do Edital: 

 

O ora impugnante traz à baila 

identificação de inconformidades, segundo suas 

alegações, as quais passamos a analisar, tomando 

sempre em conta a legislação vigente. 

Em análise à Lei nº 8.666/1993, em seu 

art. 7º, §2º, inciso II, realmente verifica-se a 

confirmação do que foi alegado pelo ora impugnação, 

no sentido de haver obrigatoriedade de constar 

orçamento detalhado em planilhas. 

Ao contrário do que alega o impugnante, 

A administração não está violando o mencionado 

dispositivo legal; mas sim agindo em conformidade com 

norma existente, exarada em decreto. 

No presente caso, a Administração está 

seguindo prescrição de norma vigente, e essa norma 

está disposta no Decreto nº 7.892/2013. 

O Decreto nº 7.892/2013 dispõe: 

“Art. 7º  (...) 
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§ 2o  Na licitação para registro de preços não é 

necessário indicar a dotação orçamentária, que somente 

será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil.” (destaque e grifo nossos) 

 

De conseguinte, totalmente improcedentes 

as afirmações constantes nos “Itens 2 a 7” da peça 

ora analisada, como demonstra o disposto no Decreto 

supratranscrito. 

Os julgados do TCU constantes na 

impugnação não se aplicam ao presente caso, devendo 

ser desconsiderados. 

Acrescente-se a isso o fato de que as 

atividades descritas englobam as atividades das 

empresas que atuam nesse ramo, não havendo que falar 

em possíveis preços diferenciais, vez que já 

previstos nas despesas e gastos diários e mensais de 

tais empresas, sendo uma norma de mercado e não da 

Administração Pública que não tem obrigação alguma de 

fazer planilhas de orçamento, supostos gastos em 

edital. 

Saliente-se que não há como acolher os 

argumentos exarados nos “Itens 8 a 10”, quanto a 

tratar-se de serviço de engenharia a natureza do 

objeto da presente licitação. 

Para melhor, esclarecimento, não há no 

edital qualquer exigência e/ou afirmação nesse 

sentido e sequer o impugnante trouxe trecho 

transcrito em que se pudesse analisar e verificar a 

referida assertiva. 

O conceito de engenharia é o seguinte: 
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“Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, 

econômico, social e prático, com o intuito de 

inventar, desenhar, construir, manter e 

melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, mat

eriais e processos. É também profissão em que se 

adquire e se aplicam os conhecimentos matemáticos e 

técnicos na criação, aperfeiçoamento e implementação de 

utilidades que realizem uma função ou objetivo”. 

(Fonte: pt.wikipedia.org)  (destaque nosso) 

 

Deveras, não vislumbramos na prestação 

de serviços a serem realizados, após o certame 

licitatório, qualquer atividade específica de 

engenharia. 

Um simples passar d’olhos na redação do 

edital leva a essa conclusão, logo, temos como 

improcedente tal alegação e também as afirmações 

exaradas nos “Itens 10 a 12” da impugnação. 

De outro lado, é descabida e sem sentido 

a afirmação do impugnante quanto ao fato de não se 

coadunar com o objeto a modalidade de licitação 

eleita pela Administração. 

A alegação de que o Registro de Preços 

não ser viável devido à iminente execução de serviço 

contínuo e não eventual também não procede. 

Assim, tem-se por não acolhidos os 

“Itens 13 e 14” da impugnação e a razão para o não 

acolhimento se baseia pelo fato de que o impugnante 

está confundindo Registro de Preços com Pregão; não 

são a mesma coisa, são modalidades 

diferentes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profiss%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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Para melhor esclarecer a diferença entre 

ambas modalidades, reproduz-se o seguinte 

ensinamento: 

“Vale uma análise sobre as diferenças entre a 

sistemática do pregão e a aquisição por meio de 

registro de preços. O tema foi bosquejado acima e 

comporta algum aprofundamento. 

O pregão é uma modalidade de licitação, enquanto o 

registro de preços é um sistema de contratações. Isso 

significa que o pregão resulta num único contrato 

(ainda que possa ter execução continuada), enquanto o 

registro de preços propicia uma série de contratações, 

respeitados os quantitativos máximos e a observância do 

período de um ano. Dito de outro modo, o pregão se 

exaure com uma única contratação, enquanto o registro 

de preços dá oportunidade a tantas contratações quantas 

forem possíveis (em face dos quantitativos máximos 

licitados e do prazo de validade). 

(...) No entanto, a maior utilidade do registro de 

preços envolverá bens e serviços comuns (...)”. 

(JUSTEN FILHO. p. 162)  

 

 

Pelo teor da lição doutrinária 

supratranscrita fica claro que não há óbice algum 

deste procedimento licitatório ser da espécie 

Registro de Preços, como quer fazer crer o 

impugnante. 

Aliás, prescreve o Decreto nº 

7.892/2013: 
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“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser 

adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, 

houver necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com 

previsão de entregas parceladas ou contratação de 

serviços remunerados por unidade de medida ou em regime 

de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 

contratação de serviços para atendimento a mais de um 

órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível 

definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 

Administração”. 

 

 Porquanto a Administração está 

agindo, neste procedimento licitatório, dentro da 

estrita legalidade, sendo que todos os seus atos 

estão em consonância com os ditames da lei. 

Em verdade, o edital em si traz proposta 

que deverá ser apreciado pelas empresas interessadas 

no processo licitatório, cabendo a essas analisarem 

se realmente possuem capacidade financeira, técnica e 

mão de obra para realizarem os serviços propostos em 

edital. 

Portanto, deve ser uma análise séria, 

consciente em que a empresa percebendo e/ou 

concluindo de que não tem condições e/ou capacidade 

para assumir tal compromisso com o Poder Público deve 

abrir espaço para uma outra que tenha tais condições 

e/ou capacidade. 

Outrossim, certamente as empresas que 

tiverem capacidade para executar a obra se 
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sobressairão e vencerão o certame. A questão aqui não 

é o tipo de empresa (ME ou EPP, S/A, LTDA); mas o 

tamanho e tempo da obra, sendo assim, cabe aos sócios 

da empresa discernirem se são capazes de levar a cabo 

a empreitada ou não, sendo uma decisão administrativa 

interna da empresa. 

Não se vislumbra violação dos arts. 7º, 

§ 2º, inciso II e 30, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, 

de forma a ensejar nulidade do referido edital. 

2 – Conclusão: 

Conclui-se pelo indeferimento total da 

presente impugnação, com relação a todos pedidos do 

impugnante, visto não ter demonstrado qualquer 

ilegalidade ou ato administrativo que viole lei ou 

princípios norteadores da Lei nº 8.666/1993. 

Sendo, de acordo com as leis vigentes, 

este o nosso entendimento para o presente. 

 

 

 

 


