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LI – Licitação. Competitividade.
Economicidade e eficiência. Edital.
Limitação geográfica e
considerações ao caso apresentado.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Prefeitura narra que o Município realizará licitação para
contratação de oficina de manutenção de veículos, e no edital objetiva
inserir a exigência de distância de localização máxima em, nos seguintes
termos: " (...) 2.1.1. A licitação destina-se a empresas que estiverem
localizadas até 5 km da sede da Prefeitura, caso não cumpra com esse
requisito territorial deverá providenciar a instalação de uma filial no
município, no momento da contratação.

Aduz que a Administração justifica a colocação da referida
cláusula, por motivos de logística e custo, considerando que a existência
de oficina em qualquer outro município inviabilizaria a agilidade e
aumentaria em muito os custos. Essa restrição é medida que vai ao
encontro do binômio custo-benefício, que, por sua vez, se coaduna com o
princípio da economicidade, além da contratação com empresa do
município gerar impostos e consequentemente receitas ao município.
Desta forma, questiona se é legal a inclusão da cláusula supramencionada
ou se esta se caracterizaria como condição restritiva vedada.

A Consulta não veio documentada.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

As contratações públicas devem ser precedidas de Licitação,
assegurado o princípio constitucional da isonomia, da legalidade,
impessoalidade, a probidade administrativa, da economicidade e da
eficiência, dentre outros.
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O art. 37, XXI da Constituição dispõe de exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações assumidas. Nos termos do art. 3, § 1º, I da
Lei nº 8.666/93, a Administração não pode impor exigências editalícias
que, notadamente excessivas, frustrem o caráter competitivo do certame
que é público.

Note-se, por outro lado, o Edital de licitação representa a
manifestação escrita da vontade de contratar da Administração Pública
que, enquanto titular desta vontade, pode e deve estabelecer parâmetros
sobre "o que" quer contratar. Tanto é assim que incumbe à Administração
elaborar Termo de Referência, com os detalhamentos necessários para a
desejada contratação.

Da mesma sorte, prevê a Lei nº 14.133/2021 (art. 6º, XXV, c´)
que o termo de referência deve conter o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e
dimensionar o serviço a ser contratado, sem frustrar o caráter competitivo
para a sua execução.

Conforme expresso no art. 155, XI da Lei nº 14.133/21, o licitante
ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela prática de
atos ilícitos que visem frustrar os objetivos da licitação.

Nesse mister, o edital da licitação deve traduzir "exigências" ou
condições necessárias para a adequada execução do objeto contratual, de
forma adequada e eficiente. Quanto à possibilidade de delimitar no edital a
exigência de distância máxima de do estabelecimento prestador de
assistência técnica, dentro do período de garantia, nos manifestamos, por
exemplo, no Parecer IBAM 3877/2017:

"(...) Delimitação do edital. Exigência de distância máxima
da assistência técnica. Princípio da Competitividade.
Considerações. "sendo razoáveis os requisitos do Edital, i.e.,
inexistindo abuso de exigências que porventura impeçam a
competitividade, se mostra legítima a conduta da Administração
que estipula, como pretensão de contratação, a exigência de uma
distância máxima do estabelecimento prestador de assistência
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técnica dentro do período de garantia de 50 Km."

Consoante entendimento do Tribunal de Contas da União:

"6. No que tangencia à limitação geográfica imposta pela
Administração, na esteira dos argumentos apostos pela Unidade
Técnica, o emprego de critérios de distância máxima de fato pode
restringir a participação de empresas. Todavia, trata-se de medida
por vezes necessária, porquanto a remessa de veículos a oficinas
mecânicas demanda gastos com combustível e mão de obra de
motoristas. Assim, ao delinear a contratação, deve o gestor público
sopesar tais fatores, de modo a atingir solução que garanta a
economicidade almejada sem impelir restrições desnecessárias ao
caráter competitivo do certame. (...)Nesse norte, a exigência de
limitação geográfica parece não ter provocado prejuízo à
competitividade do certame". (TCU, TC-000.548/2015-4. 2º
Câmara.)."

Também o STJ já se manifestou: "não há o que censurar na
compra dos combustíveis, quando há um único posto de abastecimento na
cidade; não poderia a Administração concordar que os veículos do
Município se deslocassem a longas distâncias para efetuar o
abastecimento., com visíveis prejuízos ao Erário. (HC 88.370/RS, 5ª T.,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28.10.2008)".

No mais, como sabido, é dever da Administração Pública, ao
realizar procedimentos licitatórios, exigir dos licitantes a documentação de
habilitação compatível com o ramo do objeto licitado, especialmente
aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-
financeira dos interessados.

Por fim, quanto ao atendimento do princípio da economicidade e
eficiência, rememoramos que a Administração não deve utilizar fonte única
de consulta de preços na estimativa em processos licitatórios. Deve
ampliar as fontes de pesquisa, com análise crítica daqueles que destoem
da realidade dos preços praticados pela Administração em contratações
recentes similares, se valendo de "cesta de preços aceitáveis".
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Ainda, de acordo com Tribunal de Contas da União:

"Deve a estimativa ser elaborada com base nos preços
colhidos em empresas do ramo pertinente ao objeto licitado,
correntes no mercado onde será realizada a licitação, que pode ser
local, regional ou nacional. Sempre que possível, devem ser
verificados os preços fixados por órgão oficial competente, sistema
de registro de preços ou vigentes em outros órgãos. Abrangência
da modalidade escolhida define, em princípio, a praça ou o
mercado a ser pesquisado, que poderá ser municipal, estadual,
nacional ou internacional. (TCU. Licitações e Contratos:
orientações e jurisprudência do TCU, 4ª.ed. Brasília, 2010, p. 85)."

Ante o exposto, em tese, diante do objeto contratual
apresentado, razoável a cláusula no edital de delimitação geográfica. No
entanto, no caso concreto, cumpre à Administração avaliar, a luz das
peculiaridades locais, do perímetro urbano e da organização administrativa
do Município, se a exigência de 5 km da sede da Prefeitura revela-se ou
não excessiva à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o parecer, s.m.j.

Ana Carolina Couri de Carvalho
Consultora Técnica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021.
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