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PARECER JURÍDICO Nº 124/2021 

 
 
Interessado: Setor de Compras 
 
Assunto: análise do Parecer Técnico sobre o objeto do Proc. Licitatório nº 077/2021. 
 
 
 
 

I – Relatório 

 

Trata-se de parecer jurídico sobre a análise do Parecer Técnico de Engenheiro 
Mecânico referente ao Proc. Licitatório nº 077/2021, cujo objeto licitado é a aquisição de uma 
Aquisição de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, nova para atender a demanda do Município, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência. 

Saliento que a presente Licitação está sendo acompanhada pelo Ministério Público, 
no qual houve reunião (17/08/2021) sobre o objeto licitado, sendo que ficou estabelecido pelo 
órgão ministerial que eventuais restrições serão justificadas de forma mais pormenorizada e que 
não implicarão em frustração da competitividade do certame. 

Nesse sentido, já tinha sido solicitado justificativa técnica, através do parecer 
jurídico nº 90/21, que demonstrasse a real necessidade de todas as especificações contidas na 
presente licitação, de modo a comprovar que são imprescindíveis e plenamente necessárias à 
realização do interesse público municipal, não acarretando em restrição de participação de 
outras empresas, buscando economicidade ao Município. 

Assim sendo, de posse do Parecer Técnico, entregue no dia 01/09/2021, elaborou 
descritivo técnico que serviria de base com as características mínimas indicadas de modo a 
contribuir para a proposta mais vantajosa. Concluiu-se, no parecer que técnico, que as citadas 
especificações não restringem a competitividade, uma vez haver inúmeras empresas que 
oferecem o mesmo objeto licitado no mercado. 

Eis o relatório.  

Passa-se ao opinativo. 

 

II – Fundamentos Jurídicos 

De acordo com o Parecer Técnico realizado por Engenheiro Mecânico, este 

informou que foi “buscado informações com a Secretaria solicitante a fim de entender quais as 

necessidades e carências que se buscava suprir com a aquisição. A aquisição de escavadeira 

hidráulica é fundamental devido a sua versatilidade para atuar em diferentes solos sem maiores 

dificuldades. Além disso, é o tipo de equipamento ideal para escavação, movimentação de terra 

(terraplenagem), para carregamento de materiais e atendimento à demanda de serviços na área 

rural do município, tais como construção de cisternas, depósitos de água, esterqueiras e etc.” 

Dessa forma, o Engenheiro Mecânico verificando as necessidades do Município 

elaborou descritivo com base nas características mínimas indicadas: 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE IRANI 
Jurídico   
 

2 

 

 

DESCRITIVO 

Uma escavadeira hidráulica, nova, ano de fabricação 2021, Com 

certificado MAR – I ou TIER III, com potência liquida de 145 HP, com 

motor diesel fabricado pelo mesmo fabricante do equipamento, peso 

operacional 22000 kg, profundidade máxima de escavação de 

6500mm, caçamba reforçada para rocha HD ou serviços pesados com 

capacidade de 1,30 m3, cabine fechada com ar condicionado com 

estrutura de proteção ROPS, protetor inferior do giro, balança, sistema 

de gerenciamento via satélite habilitado para uso imediato, completo 

(software + equipamento na máquina), sistema de controle e 

nivelamento, com visualização no mínimo em 2 D, Rádio com USB e 

Bluetooth; câmara de visão traseira, garantia de 12 meses sem limite 

de horas, fornecer manuais de operação, manutenção e peças, padrão 

fabricante em língua portuguesa. 

 

O Edital do Proc. Licitatório nº 077/21 tinha indicado várias descrições para a 

escavadeira hidráulica, conforme se pode verificar a seguir: 

 3. DESCRIÇÃO DO ITEM 3.1 - Uma escavadeira hidráulica, nova, ano 

de fabricação 2021, Com certificado MAR – I ou TIER III, com potência 

liquida mínima de 130 Hp à 1800 RPM, com motor Turbo Diesel 

fabricado pelo mesmo fabricante do equipamento, mínimo 6 cilindros, 

peso operacional mínimo 22000 toneladas, número mínimo de roletes 

8 (oito) inferior e 2 (dois) Superior de cada lado, com no mínimo 45 

sapatas cada lado, acionamento de esteira hidráulico com no mínimo 2 

velocidades, Braço de escavação HD com comprimento mínimo de 

2,90 metros e comprimento da lança de HD de no mínimo 5,70, 

sistema hidráulico com vasão mínima de 420 Litros por minuto, Força 

de desagregação da caçamba mínima de 14.000 KGF, força de 

escavação do braço mínima de 10.000 KGF, caçamba reforçada para 

escavação tipo Heavy Duty com capacidade mínima de 1,40 metros, 

ventilador de resfriamento dos radiadores reversível capacidade de 

carga mínima de 1,2 toneladas, cabine simples, 3 passageiros, c, 

cabine fechada com ar condicionado com estrutura de proteção 

atendendo as ROPS, protetor inferior dos giros, Balança, sistema de 

gerenciamento via satélite habilitado para uso imediato, completo 

(software + equipamento na máquina), sistema de controle e 

nivelamento, com visualização no mínimo em 2 D, Rádio original de 

fábrica com USB e Bluetooth; câmara de visão traseira, garantia de 12 

meses sem limite de horas, fornece manuais de operação, 

manutenção e peças, padrão fabricante em língua portuguesa. 
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Assim sendo, pôde-se constatar que o Engenheiro Mecânico retirou algumas 

especificações e indicou apenas as que julgou importantes e necessários para o tipo de 

equipamento e uso que lhe será dado.  

Desta feita, entendo que o presente edital necessita ser retificado indicando o 

descritivo pormenorizado do Engenheiro Mecânico, uma vez que tais características indicadas, 

segundo o Parecer Técnico, não restringem a competitividade e que há número suficiente de 

marcas e modelos que atendem o descritivo proposto. 

Saliento que em todo o certame público deve ser dado ampla publicidade, maior 

competitividade possível, bem como a busca pela proposta mais vantajosa à Administração 

Pública. Assim, qualquer cláusula que possa restringir uma licitação deve ser fundamentada, 

buscando-se sempre o interesse público.  

A esse respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina assim tem entendido: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.  AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO 

LIMINAR. PREGÃO PRESENCIAL. PROCEDIMENTO DEFLAGRADO PARA 

AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. MÉRITO DO RECLAMO. INSURGÊNCIA 

QUANTO À EXIGÊNCIA DE QUE A MÁQUINA MOTONIVELADORA 

CONTENHA "LÂMINA COM SISTEMA HIDRÁULICO SENSÍVEL A CARGA DE 

TRABALHO" BEM COMO "TRANSMISSÃO COM 02 (DOIS) MODOS DE 

OPERAÇÃO (AUTOMÁTICA E MANUAL)'". TESE DE QUE TAIS REQUISITOS 

ACARRETARAM O DIRECIONAMENTO E A LIMITAÇÃO DA COMPETIÇÃO. 

INACOLHIMENTO. EXIGÊNCIAS QUE NÃO SE DEMONSTRAM IMPERTINENTES 

OU INCOMPATÍVEIS COM AS FINALIDADES DA LICITAÇÃO. REQUISITOS QUE 

GUARDAM ESTRITA RELAÇÃO COM O OBJETO DO CERTAME, BEM ASSIM 

COM OS FINS BUSCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR SE TRATAR 

DE CONDICIONANTES NECESSÁRIAS À MELHOR EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS. CADERNO PROCESSUAL, ADEMAIS, INDICANDO QUE VÁRIAS 

EMPRESAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS QUESTIONADAS PELA PARTE 

APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

"[...] é relevante destacar que é perfeitamente cabível o ato convocatório adotar 

cláusulas restritivas da participação. Não há impedimento à previsão de exigências 

rigorosas nem impossibilidade de exigências que apenas possam ser cumpridas por 

específicas pessoas. O que se veda é a adoção de exigência desnecessária ou 

inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais 

vantajosa, mas a beneficiar ou prejudicar alguns particulares." (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 15. Ed. São Paulo: Dialética, 2012, fls. 80/81). 

(TJSC, Apelação Cível n. 0301374-31.2018.8.24.0057, de Santo Amaro da 

Imperatriz, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 15-10-

2019). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VERBA ACRESCIDA 

ÀQUELA JÁ FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.   (TJSC, Apelação n. 5000570-

85.2019.8.24.0002, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson 

Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-07-2021). (Grifou-se) 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PROCEDIMENTO 

DEFLAGRADO PARA AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA. MUNICÍPIO DE 

RANCHO QUEIMADO. PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA 
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POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INSURGÊNCIA 

QUANTO À EXIGÊNCIA DE QUE A PÁ CARREGADEIRA LICITADA TENHA 

MOTOR A DIESEL, DA MESMA MARCA DA MÁQUINA (ANEXO I, ITEM 2). 

REQUISITOS QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIO DA 

ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.    "[...] é relevante destacar que é perfeitamente 

cabível o ato convocatório adotar cláusulas restritivas da participação. Não há 

impedimento à previsão de exigências rigorosas nem impossibilidade de 

exigências que apenas possam ser cumpridas por específicas pessoas. O que 

se veda é a adoção de exigência desnecessária ou inadequada, cuja previsão 

seja orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar ou 

prejudicar alguns particulares." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 15. Ed. São Paulo: Dialética, 2012, fls. 80/81). (TJSC, Apelação 

Cível n. 0301374-31.2018.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Francisco 

Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 15-10-2019). (Grifou-se) 

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DENEGADA LIMINAR. CAUSA MADURA. PRINCÍPO DA 

DIALETICIDADE. EXIGÊNCIAS DO EDITAL PERTINENTES E QUE NÃO 

AFASTAVAM A DEVIDA COMPETIÇÃO. Atende ao princípio da dialeticidade a 

peça recursal que insiste na afirmação de que não cabíveis as exigências de que 

teria resultado o alijamento da empresa impetrante da licitação, na medida em que 

assim se pondo contraria, frontalmente, o julgado recorrido, que não acolheu o pleito 

deduzido na peça inicial. Nada se queixando as partes quanto à liminar denegação 

da segurança, tanto que, nas razões e contrarrazões, tirante preliminar de não-

conhecimento do recurso, visaram ao exame do mérito da demanda, tem-se causa 

madura, a desafiar imediato julgamento, superados eventuais vícios de ordem 

processual de que se pudesse cercar o pronto juízo de improcedência da pretensão 

deduzida. Requisitos impugnados pela impetração que não se revestiam de 

condições de impedir a competição, como de fato não impediram, e que não se 

caracterizaram, também, como exigências sem sentido, às quais se pudesse 

atribuir o mero propósito de limitar a participação de possíveis interessados na 

licitação. Estabelecimento de peso operacional mínimo da retroescavadeira que 

diria com sua adequação para trabalhar em determinados solos, ao passo que 

a exigência de que o motor fosse da mesma marca do fabricante ou grupo se 

justificaria como forma de proteção ao erário, seja no aspecto de manutenção, 

seja, ainda, para livrá-lo de montagens com peças importadas e coisas que tais. 

Acesso à cabine por duas portas, outrossim, que corresponderia a situação de 

maior conforto e segurança ao operador da retroescavadeira. APELAÇÃO 

CONHECIDA E DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081752529, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado 

em: 19-06-2019) (Grifou-se)  

 

Assim, sendo considerando que no Parecer Técnico foi indicado as características 

mínimas, bem como justificada de forma pormenorizada cada uma das características, entendo 

que devem ser inseridas as considerações também nas justificativas do Edital de Licitação, de 

modo a inserir de forma mais técnica as razões das exigências, concedendo mais publicidade 

aos interessados. 
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III - DA CONCLUSÃO 

Desta feita, considerando o Parecer Técnico, opino à Pregoeira que seja 

retificado o edital para incluir o descritivo proposto pelo profissional habilitado bem como 

suas justificativas, republicando-se o edital e dando ampla publicidade ao feito, 

concedendo novo prazo para impugnação, bem como manifestações que se entenderem 

necessárias. 

Também que seja comunicado o Ministério Público sobre todos os presentes 

documentos e procedimentos, uma vez que o referido processo licitatório estar sendo 

acompanhado por este órgão ministerial.  

Quanto a impugnação da empresa MACROMAQ, opino à Pregoeira que deva ser 

encaminhado resposta de insubsistência da impugnação, tendo em vista retificação do edital 

com base no Parecer Técnico de profissional habilitado, dando publicidade da retificação, bem 

como concedendo, por consequência, novo prazo para impugnação, se for o caso. 

Salvo melhor juízo, segue o parecer de natureza meramente opinativa que submeto 

à apreciação. 

 
Irani/SC, 02 de setembro de 2021. 
 

 
 
 
 

Raul Lennon Matos Nogueira 
OAB/CE 26654 
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