
O ENGENHEIRO DE MONTREAL – NA PRÁTICA 

O DILEMA DA VISITA TÉCNICA 

 

RESUMO 

Com base no Art. 30, Inc. III da Lei Nº 8.666/93, diversos órgãos/entes da 
administração pública ainda inserem nos editais de obras de engenharia a exigência de 
apresentação do Atestado de Visita Técnica. 

Entretanto, essa PRÁTICA tem sido sistematicamente combatida pelos 
tribunais de contas sob o argumento de restrição à competitividade1 do certame, 
inclusive com punições aos agentes públicos. 

No presente artigo veremos que esse aparente conflito não se trata de um 
dilema, mas sim de um “ruído” entre a letra da Lei e o raciocínio técnico acerca do tema. 

 

INTRODUÇÃO 

A restrição à competitividade dos certames licitatórios frequentemente tem 
sido objeto de sanções impostas pelo controle externo aos diversos agentes públicos. Por 
esse prisma, quando estiver desprovida de justificativas adequadas, a exigência de visita 
técnica ao local das obras tem sido entendida como restritiva. 

A presente análise está baseada no Acórdão Nº 170/2018 – Plenário do TCU, o 
qual derivou das auditorias promovidas no Termo de Compromisso 0345.672-28/2010, 
oportunidade onde o Município de São Gonçalo/RJ objetivou a execução das Obras de 
Controle de Inundações e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Imboaçu.  

No caso específico, a exigência do Atestado de Visita emitido pelo poder 
público foi profundamente examinada pelos auditores, especialmente pelo fato do edital 
prever que todos os licitantes fariam a visita na mesma data e horário. Evidente, é um 
fato que potencializou a possibilidade de conluio entre os participantes. 

Ainda assim, com base nas nuances específicas e verificações outras do caso 
concreto2, o ministro relator entendeu pela não culpabilidade dos agentes públicos. 
Contudo, não sem antes tecer importantes considerações acerca do tema. 

                                                             
1 O próprio TCU declara que tal exigência também potencializa a prática do conluio entre os licitantes, razão pela 
qual o esforço para o enquadramento a título de restrição de competitividade. 
2 Trata-se de caso excepcional verificado pelo próprio Relator. Trecho do voto condutor: “no caso de licitação de 
obras públicas, a Resolução PGE/RJ nº 2.839, de 14/7/2010, alterada pelas Resoluções 2.892/2010 e 2.964/2011, 
aprovou minuta padrão de edital (peça 154, fl. 142)” 



QUALIFICAÇÃO x RESTRIÇÃO 

A Lei Nº 8.666/93 é taxativa quanto a vedação de quaisquer condições que 
possam afetar negativamente o caráter competitivo de um certame licitatório. Em 
realidade, a norma pretende exatamente o contrário, qual seja, a ampliação da disputa3:  

Art. 3º ... 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, ... (grifamos) 

Alguns autores4 sugerem que a previsão das exigências para qualificação dos 
interessados nos certames licitatórios já conduziria a certa restrição da competitividade, 
razão pela qual a Constituição Federal teria previsto que o processo “somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações” (CF, art. 38, Inc. XXI). 

Em outras palavras, a restrição seria desejável até certo ponto, a partir do qual 
a competitividade estaria sendo afetada. 

Contudo, tecnicamente a qualificação não é o mesmo que restrição, pois o fato 
do sujeito ser qualificado para determinada atividade não significa que o mesmo estará 
autorizado a desempenhá-la. 

Um excelente exemplo seria um jovem de 16 (dezesseis) anos que se apresenta 
absolutamente qualificado para pilotar um carro de corrida, contudo, naquele momento 
não possuirá habilitação para conduzir um automóvel de passeio no Brasil, pois existe 
uma restrição quanto à sua idade. 

Desse modo, do ponto de vista técnico a Constituição Federal não restringe a 
participação de qualquer interessado, contudo, é cautelosa no sentido de que o mesmo 
deverá ser detentor de condições mínimas de qualificação. 

Tanto é que a própria regulamentação trazida pelo Art. 27 da Lei Nº 8.666/93 
prevê 5 (cinco) condições5 para habilitação nos certames, sendo a qualificação técnica 
apenas uma delas. 

Desse modo, a restrição é revelada no momento que o detentor de 
qualificação técnica para o exercício de certa atividade se encontra impedido de fazê-lo 
por exigência outra. 

                                                             
3 Ver ainda o Art. 6º, Inc. IX, letras “c” e “d”, Art. 21, Inc. III, Art. 23 § 1º e § 7º e Art. 90.  
4 Ver VIEIRA. Evelise Pedroso Teixeira Prado em II Congresso Do Patrimônio Público Do Estado De São Paulo: “O 
Princípio da Eficiência nas Obras Públicas”. 
5 Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal/Trabalhista e 
atendimento ao Inc. XXXIII, Art. 7º, CF.  



O CARÁTER RESTRITIVO DA VISITA TÉCNICA 

Conforme exposto no tópico anterior, nem todos que possuírem qualificação 
técnica para exercer determinada atividade estarão legalmente habilitados, pois existem 
restrições que devem ser vencidas. 

Por esse prisma, em termos técnicos a redação contida no Art. 30 da Lei Nº 
8.666/93 teria uma melhor adequação se ao invés de constar “A documentação relativa 
à qualificação técnica limitar-se-á a:”, constasse “A documentação relativa à habilitação 
técnica limitar-se-á a:” 

Isso porque os requisitos constantes nos incisos I e III e IV do Art. 306 não 
apuram a qualificação do sujeito, uma vez que tratam de exigências claramente de caráter 
restritivo. Vejamos: 

i. Para o inciso I, estar ou não inscrito na entidade de classe não irá avaliar 
se o profissional já executou com sucesso um serviço semelhante ao 
objeto da disputa. 

ii. Para o inciso III, a comprovação de estar de posse da documentação 
técnica do objeto a ser licitado é irrelevante para apurarmos se o sujeito 
é ou não qualificado para o serviço. 

iii. Ainda para o inciso III, o fato do sujeito se fazer presente no local das 
obras igualmente é irrelevante para qualquer inferência quanto à 
qualificação do mesmo. 

Portanto, temos que a visita técnica é claramente um requisito de habilitação 
e não de qualificação, razão pela qual seu caráter é restritivo, e, em sendo assim, sua 
exigência estará condicionada à devida exposição de motivos com uma fundamentação 
adequada. Confira a jurisprudência firme do TCU (AC Nº 170/18-P, sem grifo no original): 

Assim, a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que a vistoria 
ao local das obras somente deve ser exigida quando imprescindível para a 
perfeita compreensão do objeto, podendo ser substituída pela possibilidade de 
apresentação de declaração de preposto da licitante de que possui pleno 
conhecimento do objeto. Nesse sentido, elenco os Acórdãos 234/2015-Plenário, 
800/2008-Plenário, 785/2012-Plenário, 874/2007-2ª Câmara, 2.477/2009-
Plenário, 2.028/2006-1ª Câmara, 1.733/2010-Plenário e 3.373/2013-Plenário. 

Assim sendo, para aqueles que atuam com obras públicas é importante ter em 
mente que NA PRÁTICA as exigências restritivas devem ter previsão legal, ou, serem 
comprovadamente indispensáveis ao interesse público. 

Eng. José Eduardo Guidi 

                                                             
6 Existe ainda o Inc. IV que trata de situações que tenham enquadramento em lei especial. 
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