


















PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 201709000058559

Referência : Concorrência nº 044/2017

Objeto : Reforma, com ampliação, do prédio do Tribunal de Justiça de Goiás

Assunto      : Impugnação 

DOS FATOS

Trata-se da análise da impugnação apresentada pela empresa CONSTRUTORA

CONCRETIZA EIRELI,  já  qualificada  nos  autos,  face  às  possíveis  irregularidades

presentes no edital de licitação nº 044/2017, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo

menor preço, tendo por regime de execução, a Empreitada por Preço Global, destinada

à execução da obra de reforma, com ampliação, do prédio do Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás.

DAS RAZÕES

Alega a Impugnante que a exigência contida no § 5º da cláusula sexta da minuta

contratual não possui amparo legal.  A cláusula mencionada refere-se ao reforço da

garantia inicialmente prestada pela contratada, no percentual de 5% (cinco por cento)

do valor de cada parcela constante do cronograma físico-financeiro, por ocasião dos

pagamentos, cuja liberação será efetivada por ocasião do recebimento definitivo da

obra.

Afirma que somente ao contratado é facultada a opção pelo tipo de garantia a

ser apresentada, não podendo a contratante exigir caução em dinheiro. Afirma ainda

que, nos moldes praticados pelo Tribunal de Justiça, resta configurada uma situação de

dupla garantia.
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Complementa expondo não ser possível a adoção de caução em contrato ainda

não iniciado, não havendo, portanto, se falar em glosa ou retenção de valores antes do

direito ao contraditório.

Entende que a glosa ou retenção de valores extrapolam os limites legais e que

somente  em  situações  nas  quais  se  discutam  a  inadimplência  do  contratado  e  a

correspondente rescisão do contrato é que seria permitida a referida glosa de valores,

citando o artigo 79 da Lei 8.666/93 para ilustrar sua argumentação.

Cita os princípios norteadores dos procedimentos licitatórios.

Ao final requer a alteração do edital com a exclusão do § 5º da Cláusula 6º da

minuta contratual.

DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após análise da impugnação tem-se que:

Acerca das  garantias  nas  contratações  de  obras  e  serviços,  vejamos o  que

estabelece o artigo 56 da Lei 8.666/93:

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso,  e desde que

prevista no instrumento convocatório,  poderá ser exigida prestação de

garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

§  1º  Caberá  ao  contratado  optar  por  uma  das  seguintes  modalidades  de

garantia: I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes
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ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema

centralizado  de  liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do

Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme  definido  pelo

Ministério da Fazenda; II – seguro-garantia; III – fiança bancária.

§ 2º A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco

por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas

condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3 o deste artigo.

§ 3º  Para obras, serviços e fornecimentos  de grande vulto envolvendo alta

complexidade  técnica  e  riscos  financeiros  consideráveis,  demonstrados

através  de  parecer  tecnicamente  aprovado  pela  autoridade  competente,  o

limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para

até dez por cento do valor do contrato.

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a

execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

(grifo nosso)

Como pode-se observar, a exigência ou não de garantia é decisão discricionária

da Administração. No caso em tela, trata-se de licitação de obra de grande vulto e

riscos financeiros consideráveis. 

Estabeleceu-se como garantia contratual o percentual de 5% (cinco por cento)

do valor total da obra, exigência essa estabelecida no item 73 do edital, bem como no §

1º da cláusula sexta da minuta contratual, anexo do edital, nos termos dos §§ 1º e 2º

do art. 56 da Lei 8.666/93.

Para reforço da garantia, a Administração, com fulcro nos §§ 3º e 4º do art. 56

da Lei de Licitações e Contratos, usando de seu poder discricionário, estabeleceu a

retenção do percentual de cinco por cento (5%) do valor de cada parcela constante do
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cronograma  físico-financeiro,  por  ocasião  dos  pagamentos,  cuja  liberação  será

efetivada por ocasião do recebimento definitivo da obra. Resta claro que o total  da

soma  dos  dois  percentuais  obedece  rigorosamente  ao  estabelecido  na  Lei  de

Licitações e Contratos (10% - dez por cento).

Não há se falar em caução antes do início do contrato e tampouco em glosa ou

retenção de valores antes do direito ao contraditório e, sim, em elevação da garantia

contratual nos termos legais.

Importante  salientar  que  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  vem

trabalhando há vários anos com o reforço de garantia nos moldes do edital impugnado,

tendo todos os editais sido aprovados pelos órgãos de fiscalização.

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação da impugnação apresentada por

considerá-la tempestiva  e, pelas razões acima apontadas,  decidiu, por unanimidade,

pela manutenção do edital, pois encontra-se totalmente compatível com o disposto na

Lei 8.666/1993 e Lei Estadual nº 17.928/2012.

Goiânia, 29 de novembro de 2017.

Rogério Jayme

Presidente da CPL

Rogério Castro de Pina

Membro da CPL

Rianderson de Oliveira Soffa

Membro da CPL
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