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PARECER JURÍDICO 

 

Ref. ao Processo licitatório nº 061/2022 e pregão eletrônico 

038/2022/PMSA 

1. PRELIMINARMENTE 

Inicialmente, cumpre destacar que a presente manifestação expressa posição 

meramente opinativa sobre a licitação em tela, não representando prática de ato de gestão, 

mas sim uma aferição técnico jurídica que se restringe a análise dos aspectos da legalidade 

nos termos da Lei nº 8.666/93, aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de 

escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão 

contratual do administrador, em seu âmbito discricionário. 

Nesse sentido é o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, 

de forma específica, já expôs a sua posição a respeito, in verbis: 

“O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da 

administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a 

opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que 

orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato 

administrativo, que se constitui na execução ex oficio da lei. Na 

oportunidade do julgamento, porquanto envolvido na espécie simples 

parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser, ou não, considerado pelo 

administrador.” (Mandado de Segurança n° 24.584-1 - Distrito Federal 

- Relator: Min. Marco Aurélio de Mello – STF.) Sem grifo no original. 

COM EFEITO, a análise neste parecer, portanto, cinge-se à obediência dos 

requisitos legais para a prática do ato em questão, isto é, se o mesmo detém as 
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formalidades prescritas ou não defesas em lei, para que a contratação tenha validade e 

eficácia. 

2. RELATÓRIO 

A presente licitação tem a de escolha da proposta mais vantajosa para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA com fornecimento de Modelo Digital de Terreno (curvas de nível) 

MDT, MDS, Nuvem de Pontos Ortofoto Georreferenciada (imagem aérea com 

coordenadas) obtido por Drone RTK de Alta Precisão, para a Secretaria Municipal de 

Terras e Tributos do município de Santana do Araguaia-PA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

3. DAS IMPUGNAÇÕES E SEU PARCIAL ACOLHIMENTO 

Após a publicação do edital, empresas interessadas formularam impugnações 

referente ao item 9.11.3 que assim dispõe: 

9.11.3. Comprovação de que possui em seu quadro permanente ou 

através de contrato de prestação de serviços, na data prevista para 

entrega da proposta, responsável técnico (Engenheiro Civil) 

devidamente inscrito na entidade profissional competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços com 

características semelhantes, comprovando a execução dos serviços de 

características semelhantes e quantidades equivalentes não inferior a 

10% do objeto desta licitação. 

 

Em suma, as impugnações se insurgem com relação ao responsável técnico, 

explicitando que o engenheiro civil não é o profissional adequado ao trabalho necessário 

no objeto da presente licitação. 
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Analisando a legislação relativa ao tema, verifica-se que as impugnações 

merecem ser parcialmente acolhidas no quesito acima narrado. 

Ainda sobre o item em tela, foi levantada pela empresa Solo Topografia e 

Georreferenciamento LTDA-EPP, a possibilidade de inclusão do Engenheiro Florestal 

como profissional habilitado para a realização do serviço, o que não deve ser acolhido, 

conforme passo a elucidar. 

De acordo com a Resolução nº 186 de 1966, publicada pelo Confea, o 

engenheiro florestal é responsável por atividades que tenham fins florestais, como: 

 Prescrição de defensivos agrícolas, por meio da emissão de receituário 

agronômico; 

 Experimentação e recomendação de tratores e outras máquinas; 

 Pesquisa, introdução, seleção, melhoria e multiplicação de matrizes, 

sementes e mudas de plantas; 

 Padronização, conservação, armazenagem, classificação, abastecimento e 

distribuição de produtos florestais; 

 Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção e manejo de 

florestas; 

 Exploração, utilização e industrialização de produtos florestais; 

 Levantamento, classificação, análise, capacidade de uso, redistribuição, 

conservação, correção e fertilização do solo; 

 Arborização e administração de parques, reservas e hortos florestais; 

Analisando as competências acima descritas, não se vislumbra o 

enquadramento nas atividades que serão desempenhadas pela empresa vencedora no 

certame, motivo pelo qual, não deve ser acolhida a impugnação neste ponto. 
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Segundo a resolução 1.095 de 01/12/2017 do Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia (CONFEA), os profissionais habilitados para a realização dos serviços são 

o engenheiro agrimensor e cartógrafo, vejamos o Art. 2º: 

Art. 2º Compete ao engenheiro agrimensor e cartógrafo o desempenho das 

atividades 1 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 

2016, referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e 

aerofotogramétricos; sensoriamento remoto; loteamento, 

desmembramento e remembramento; agrimensura legal; elaboração de 

cartas geográficas e locações de obras de engenharia. 

Nesse sentido, sugere-se que o item 9.1.13 passe a constar com a seguinte 

descrição: 

9.11.3. Comprovação de que possui em seu quadro permanente ou 

através de contrato de prestação de serviços, na data prevista para 

entrega da proposta, responsável técnico (Engenheiro Cartógrafo e ou 

Engenheiro Agrimensor) devidamente inscrito na entidade 

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de serviços com características semelhantes, 

comprovando a execução dos serviços de características semelhantes e 

quantidades equivalentes não inferior a 10% do objeto desta licitação. 

 

Em continuidade, foi levantada a omissão do edital com relação a 

obrigatoriedade de registro da empresa no Ministério da Defesa Categoria A. 

Observa-se que o objeto da licitação é a realização de aerofotogrametria, cuja 

empresa ganhadora deverá respeitar todas as normas e legislações pertinentes ao trabalho 

a ser realizado. 

Em consulta realizada junto ao site do Ministério da Defesa, obteve-se o 

conhecimento da PORTARIA NORMATIVA N° 101/GM-MD, DE 26 DE DEZEMBRO 
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DE 2018, que dispõe sobre os procedimentos para a atividade de aerolevantamento no 

território nacional e dá outras providências. 

Analisando a portaria, verificamos a determinação contida em seu Art. 10, 

vejamos: 

Art. 10. As entidades a que se referem os incisos I e II do caput do art. 

8º poderão ser autorizadas a executar aerolevantamentos desde que 

estejam devidamente inscritas no Ministério da Defesa em uma das 

seguintes categorias:  

I - categoria A, para a Entidade Executante - EE das fases 

aeroespacial e decorrente do aerolevantamento;  

II - categoria B, para a EE da fase aeroespacial; e  

III - categoria C, para a EE da fase decorrente. 

Ocorre que, a inscrição de empresa no Ministério da Defesa para a realização 

de aerolevantamento, inclusive com uso de drones, é pressuposto procedimental a ser 

obrigatória e legalmente cumprido quando da realização de tais serviços, a depender 

da hipótese de a empresa executá-los diretamente ou, quando não dispor de todos os 

equipamentos necessários, optar pela subcontratação. 

Considerando isso, a exigência de prévio registro das licitantes poderia 

direcionar o objeto a determinados tipos de empresas, o que é expressamente vedado pelo 

ordenamento jurídico e fere, sobretudo, os princípios da isonomia e da competitividade. 

Vê-se, portanto, que razão também não assiste essa alegação, pois está 

baseada em formalismo excessivo em relação ao aerolevantamento, cuja autorização, 

conforme bem explicado pelo próprio Ministério da Defesa no link < 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-realizar-aerolevantamentos>, 

dependerá do tipo de pessoa jurídica e do fim ao qual se destinam os serviços. 
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Nesse sentido, entende-se pertinente que a apresentação de registro no 

Ministério da Defesa seja legalmente cumprida quando da assinatura do contrato 

entre a empresa vencedora do certame e o ente público, autorizando a empresa 

executá-los diretamente ou, quando não dispor de todos os equipamentos necessários, 

optar pela subcontratação, respeitando os limites impostos pela legislação. 

Sobre o tema, a Lei 8.666/93, em seu Art. 72 assim dispões: 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da 

obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 

Administração. 

Diante das informações levantadas, sugere-se a inclusão do seguinte tópico: 

 Apresentação de registro no Ministério da Defesa quando 

da assinatura do contrato entre a empresa vencedora do 

certame e o ente público, autorizando a empresa a executá-los 

diretamente ou, quando não dispor de todos os equipamentos 

necessários, optar pela subcontratação, respeitando os limites 

impostos pela legislação. 

4. CONCLUSÃO 

Por todo exposto, opina-se: 

a) Pelo PARCIAL PROVIMENTO das impugnações apresentadas pelas 

empresas interessadas, com a inclusão dos seguintes tópicos no edital do 

certame: 

 9.11.3. Comprovação de que possui em seu quadro permanente ou através 

de contrato de prestação de serviços, na data prevista para entrega da 

proposta, responsável técnico (Engenheiro Cartógrafo e ou Engenheiro 
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Agrimensor) devidamente inscrito na entidade profissional competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços 

com características semelhantes, comprovando a execução dos serviços de 

características semelhantes e quantidades equivalentes não inferior a 10% 

do objeto desta licitação. 

 

 Apresentação de registro no Ministério da Defesa quando da 

assinatura do contrato entre a empresa vencedora do certame e o 

ente público, autorizando a empresa a executá-los diretamente ou, 

quando não dispor de todos os equipamentos necessários, optar pela 

subcontratação, respeitando os limites impostos pela legislação. 

 

 

Santana do Araguaia, 9 de agosto de 2022 

 

 

LEONARDO BRAGA DUARTE 

OAB/PA 28.326-A 

OAB/TO 8.161 


		2022-08-09T15:40:40-0300
	LEONARDO BRAGA DUARTE


		2022-08-09T15:40:59-0300
	LEONARDO BRAGA DUARTE


		2022-08-09T15:41:14-0300
	LEONARDO BRAGA DUARTE


		2022-08-09T15:41:27-0300
	LEONARDO BRAGA DUARTE


		2022-08-09T15:41:41-0300
	LEONARDO BRAGA DUARTE


		2022-08-09T15:41:54-0300
	LEONARDO BRAGA DUARTE


		2022-08-09T15:42:12-0300
	LEONARDO BRAGA DUARTE




