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RELATÓRIO    
   

1. Trata-sedeconsulta formulada pelo  Pró-Reitor de Administração e Planejamento do IFCE
acerca de recurso apresentado porlicitanteno bojo do pregão eletrônico nº 09/2020 que tem por objeto
a contratação da prestação de serviços de manutenção predial corretiva.

 
2. A presente manifestação decorre da ausência por motivo de licença médica da
Procuradora Federal Karina Bacciotti Carvalho Bittencourt, preventa neste processo.

  
3. Os autos referentes ao processo administrativo foram instruídos, dentre outros,com os
seguintes documentos, no que interessa à presente análise:  

consulta SEI 2025260
ofício ao CREA SEI 1968789
resposta CREA SEI 2010149
Despacho DIRAD SEI 2013322
certidão CREA SEI 2016016
decisão do pregoeiro SEI 2019365 e 2019378  

4. Por razões de economia processual, os documentos relevantes à presente apreciação serão
mencionados no corpo do parecer.    

  
É o relatório.    
   
 
DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À ETR-LICITAÇÕES    
   

5. Inicialmente, cumpreregistraro que dispõe oart. 14 da Portaria PGF nº 931/2018, acerca do
encaminhamento de processos para a Equipe de Trabalho Remoto de Licitações e Contratos – ETR-
LICITAÇÕES:     

"Art. 14 São requisitos para o encaminhamento de processos administrativos contendo
consultas sobre licitações e contratos da área meio à ETR-Licitações e Contratos:    

I –autilização de minutas padrão de termo de referência, edital de licitação, contrato e ata
de registro de preços,conforme o caso, disponibilizados pela Procuradoria-Geral Federal,
preferencialmente, ou pela Consultoria-Geral da União; e    

II –autilização das listas de verificação (checklists) da instrução processual disponibilizados
pela Procuradoria-Geral Federal, preferencialmente, ou pela Consultoria-Geral da União.    

§ 1º As inclusões, modificações e exclusõesem minutaspadrãodeverãoser expressamente
comunicadas e previamente submetidas à apreciação da ETR-Licitações e Contratos, em
manifestação apartada que indique as disposições alteradas e explicite suas justificativas.    

§ 2º Para otimização dos trabalhos, a Coordenação da ETR-Licitações e Contratos poderá
definir modelos de comunicação de inclusões, modificações, exclusões ou informações de
observância obrigatória.    

§ 3º No caso de crescimentoexcepcionalda demanda de processos encaminhados à ETR-
Licitações e Contratos, sem que haja ingresso de novos integrantes, o DEPCONSU poderá,
ouvido o Responsável pela coordenação da equipe, entre outras medidas, permitir que
osprocessos sejam analisados pela Equipe em prazo superior àquele estabelecido no plano
de trabalho.    

§ 4º A ETR-Licitações e Contratos não atuará em processos com pedido de análise em
regime de urgência ou de prioridade, competindo à Procuradoria Federal junto à autarquia
ou fundação pública federal, nesses casos, a realização dasrespectivasatividades de
consultoria jurídica, nos termos da Portaria PGF nº 261, de 05 de maio de 2017."    

   



6. Sendo assim,nas hipóteses em que não forem observados os requisitos acima, incluindo a
informação constante do parágrafo primeiro, os processos serão devolvidos para adequação, sem
prejuízo de que, desde logo, sejam feitas considerações a respeito da legalidade do procedimento e
recomendações para regularização.    

   
7. Ainda, destaca-se a necessidade de que seja verificada, pela chefia da unidade de execução
da PGF (ou a quem lhe for delegada competência), se os processos encaminhados estão, defato,
instruídos com as minutas da AGU. Essa análise é importante para evitar a devolução dos autos e, por
conseguinte, atraso na sua análise jurídica. Para tanto, sugere-se orientar o órgão competente para a
responsabilização administrativa em caso de divergência de informação em relação ao uso das
minutas.    

   
 
DOS LIMITES DA ANÁLISE JURÍDICA    
   

8. Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aosaspectosestritamente
jurídicosdo procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui
o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações. Com relação
a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiará dos conhecimentos
técnicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, conforme orientação
constante da Boa Prática Consultiva – BPC n° 7, que assim dispõe:    

 “A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo
reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se
posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,
administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir
opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu
acatamento.” (Manual de Boas Práticas Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta nº 01,
de 2 de dezembro de 2016)    

   
9. Ademais, nos termos doart. 2º, da Portaria PGF n. 931/2018,exclui-se da competência da
ETR-LIC o exame de legislação específica afeta à atividade-fim do ente assessorado que porventura seja
aplicável ao caso concreto.    

   
10. Portanto, a análise quanto aosaspectosrelativos à legislação aplicável à atividade-fim deve
ser feita pelo órgão deassessoramentojurídico local, preferencialmente antes do encaminhamento dos
autos à ETR-LIC ou no despacho de aprovação do presente parecer.    

  
11. Feita a ressalva, passa-se à análise estritamente jurídica da presente consulta.    

   
 
RESPOSTA À CONSULTA
   
 

12. A consulta formulada versa sobre recurso interposto pela empresa ENGNORD
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, acerca da validade da certidão de registro e quitação, emitida
pelo CREA, apresentado pela JB2 ENGENHARIA EIRELI.

 
13. Foi solicitada informação ao CREA, que assim se manifestou (Ofício Nº 00839/2020-
CRC/PRE-SEI 2010149):

"Comunicamos com base em parecer jurídico deste Regional, que a certidão nº
212589/2020 perdeu seus efeitos legais em virtude de alteração cadastral ocorrida em
25/05/2020 no ato constitutivo da empresa JB2 Engenharia EIRELI e não averbada junto
ao CREA-CE."

 
14. Ato contínuo, a Diretoria de Administração - DIRAD, no Despacho 2013322, pronunciou-se
pelo não atendimento do requisito de qualificação técnica, nos seguintes termos:

3) DO NÃO ATENDIMENTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(...)
Diante da manifestação do CREA/CE apresenta-se texto editalício que disciplina a
qualificação técnica.
9.11.1 Registro ou inscrição da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s), no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU da região a que estiverem vinculados, em plena validade, comprovando estarem
aptos ao desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente
licitação, conforme art. 59, da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e art. 30, I, da Lei
n.º 8.666/93.
Pelo exposto, s.m.j, entende-se que o item 9.11.1 não foi observado para efeitos
de habilitação, por parte da empresa JB2 ENGENHARIA EIRELI.(grifo nosso)

 
15. Em seguida, o Pregoeiro promoveu, por correio eletrônico, uma nova diligência solicitando à
empresa licitante a emissão de uma nova certidão junto ao CREA, concedendo o prazo de 24 horas para
tanto, o que foi cumprido pela empresa, tendo o Pregoeiro proferido sua decisão (SEI 2019365 - Grupo 1
e SEI 2019378- Grupo 3) com base na certidão atualizada, bem como nos argumentos técnicos



expendidos pelo engenheiro da Instituição (manifestação esta que não foi localizada no processo,
e que se recomenda seja juntada aos autos).

 
16. Destaca-se, da aludida manifestação, a seguinte afirmativa:

No que concerne a argumentação da não apresentação da Declaração de responsabilidade
técnica foi respondido o seguinte:
"Compulsando a documentação de habilitação técnica da empresa JB2 ENGENHARIA EIRELI,
verifica-se que TODOS os atestados e certidões de acervo técnico apresentadas estão em
nome de JOÃO BATISTA DA SILVA NETO. Verificando-se o vínculo do profissional com a
empresa, por meio do contrato social, atesta-se que profissional tem a qualidade de sócio
da empresa, não existindo dúvidas que o mesmo se trata de Responsável Técnico da
licitante, não prosperando o pedido de inabilitação da empresa por ausência de declaração
do técnico que irá acompanhar os serviços, objeto da licitação."
 

Desta forma, cumpre esclarecer que o texto que foi inserido no Termo de Referência deste
processo de manutenção predial foi o mesmo utilizados nos projetos básicos de
Concorrências que foram realizadas recentemente e tem a finalidade de saber dentre todos
os atestados apresentados pelas empresas e seus respectivos responsáveis técnicos na
fase de habilitação, qual ou quais vão ser responsável pela obra ou o serviço, tanto que
esse texto não foi inserido como exigência no item de habilitação do Edital, estava previsto
no anexo I – Termo de referência. No caso em tela fica claro quem será o responsável
técnico, não sendo razoável inabilitar a vencedora do certame em razão da não
entrega de uma informação que é óbvia. Isso seria excesso de rigor, formalismo
exagerado, sem levar em consideração os princípios da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública, da Competitividade. (grifei)

 
17. Ante tais argumentos técnicos, e considerando as razões recursais e respectivas
contrarrazões das partes, decidiu o pregoeiro pela improcedência do recurso da ENGNORD, a fim
de manter a decisão de declarar vencedora do Pregão Eletrônico nº 09/2020 a empresa JB2 Engenharia
EIRELI para o GRUPO 01, tendo a ENGNORD manifestado sua irresignação junto à Pró-Reitoria de
Administração, sob a alegação de que não teria sido cumprido o item 9.11.1 do Edital, ao arrepio do art.
43 §3ºda Lei n. 8666/93, que veda a juntada posterior de documento que deveria constar da proposta
original.

 
18. É formulada então a consulta, nos seguintes termos:

1. Diante do caso concreto, a Administração deve balizar sua decisão a partir dos
princípios constitucionais da isonomia e vinculação ao Instrumento Convocatório,
inabilitando a licitante por não apresentar certidão EM PLENA VALIDADE ,
conforme traz o Edital do Certame, no item 9.11.1 (1883992)?

 

2. Ou a Administração poderia se utilizar de casos específicos da jurisprudência
do TCU, evitando um possível formalismo excessivo e habilitando a licitante
mediante a apresentação de certidão atualizada em fase posterior à abertura da
sessão?

 
 

19. No quadro acima desenhado, cabe invocar o teor do art. 43, §3º da Lei n. 8666/93:

 § 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

 

20. É importante destacar que cabe à Administração realizar diligências, solicitar
maiores informações a respeito do documento apresentado, visando com isso privilegiar a
competição mediante a manutenção na disputa de licitantes que tenham entregue
documentação omissa ou incompleta.

 
21. Nessa perspectiva, entender pela vedação absoluta de inclusão posterior de documento
terminaria por esvaziar o conteúdo da regra. Ora, se é possível realizar diligência, decorreria dessa
possibilidade a permissão para juntada de documento que resultasse da realização deste ato, caso
contrário, a própria diligência seria vedada.

 
22. No caso, a documentação posterior parece esclarecer ou complementar as informações
fornecidas originariamente pelo licitante. Tanto é assim que na manifestação técnica de engenheiro, na
qual se esteia a decisão do pregoeiro, afirma-se textualmente:

 

"Compulsando a documentação de habilitação técnica da empresa JB2 ENGENHARIA EIRELI,
verifica-se que TODOS os atestados e certidões de acervo técnico apresentadas
estão em nome de JOÃO BATISTA DA SILVA NETO. Verificando-se o vínculo do
profissional com a empresa, por meio do contrato social, atesta-se que
profissional tem a qualidade de sócio da empresa, não existindo dúvidas que o
mesmo se trata de Responsável Técnico da licitante,  não prosperando o pedido de



inabilitação da empresa por ausência de declaração do técnico que irá acompanhar os
serviços, objeto da licitação. (grifei)

(...)

No caso em tela fica claro quem será o responsável técnico, não sendo razoável inabilitar a
vencedora do certame em razão da não entrega de uma informação que é óbvia. Isso seria
excesso de rigor, formalismo exagerado, sem levar em consideração os princípios da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, da Competitividade."

 
 

23. Vale dizer, de acordo com a manifestação acima, a certidão atualizada apresentada em
sede de diligência corrobora a documentação já existente no processo, acerca da qualificação técnica da
licitante:

"Vale ressaltar que a recorrida cumpriria todos os requisitos de habilitação previstos no
Edital mesmo sem a inclusão dos quatro itens referente ao objetivo social da empresa
previstos em seu contrato social, o que demonstra que não agiu de má fé."

 
24. Assim, não parece que a informação coletada em sede de diligência corresponda a dado
inédito no certame, e embora a realização de diligência não seja tarefa comezinha, cabe à
Administração avaliar a solução a ser adotada caso a caso, à luz dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da finalidade.

 
25. Tais princípios, ao lado dos princípios da competitividade e da busca pela proposta
mais vantajosa ao interesse público (art. 3º, caput e seu §1º, I, da Lei nº 8.666/93), permitem inferir
que o pregoeiro agiu de forma diligente ao buscar esclarecer junto ao CREA se a licitante vencedora
possuía a qualificação técnica necessária à execução do contrato.

 
 

26. Em caso bastante semelhante assim se pronunciou o Tribunal de Contas da União, ao
confrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório com o princípio do
formalismo moderado, preferindo este último:

 
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades na Concorrência
Internacional n.o 004/2009, promovida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
com vistas à contratação de serviços de fornecimento de oito Veículos Leves Sobre Trilhos –
VLTs, para a Superintendência de Trens Urbanos de Maceió. Após terem sido considerados
habilitados os dois participantes do certame (um consórcio e uma empresa), o consórcio
interpôs recurso, por entender que a empresa teria descumprido a exigência editalícia
quanto ao registro ou inscrição na entidade profissional competente, ao apresentar
“Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica”, emitida pelo CREA/CE, inválida, “pois
continha informações desatualizadas da licitante, no que concerne ao capital e
ao objeto social”. Após examinar as contrarrazões da empresa, a comissão de
licitação da CBTU decidiu manter a sua habilitação, sob o fundamento de que a
certidão do CREA “não tem o fito de comprovação de capital social ou do objeto
da empresa licitante, o que é realizado mediante a apresentação do contrato
social devidamente registrado na Junta Comercial”. Para o representante (consórcio),
o procedimento adotado teria violado o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, pois a comissão de licitação habilitara proponente que “apresentou
documento técnico em desacordo com as normas reguladoras da profissão, sendo,
portanto, inválido, não tendo o condão de produzir qualquer efeito no mundo jurídico”.
Cotejando o teor da certidão emitida pelo CREA/CE em favor da empresa habilitada,
expedida em 05/03/2009, com as informações que constavam na “18ª Alteração e
Consolidação de Contrato Social” da aludida empresa, datada de 30/07/2009, constatou o
relator que, de fato, “há divergências nos dados referentes ao capital social e ao objeto”.
No que tange ao capital social, “houve alteração de R$ 4.644.000,00 para R$
9.000.000,00”, e no tocante ao objeto, “foi acrescentada a fabricação de veículos
ferroviários ou sobre pneus para transporte de passageiros ou cargas, bem como a sua
manutenção, assistência técnica e operação”. Ponderou o relator que embora tais
modificações não tenham sido objeto de nova certidão, seria de rigor excessivo
desconsiderar o efetivo registro da empresa no CREA/CE, entidade profissional
competente, nos termos exigidos no edital e no art. 30, I, da Lei n.o 8.666/93, até
porque tais modificações “evidenciam incremento positivo na situação da
empresa”. Acompanhando a manifestação do relator, deliberou o Plenário no
sentido de considerar a representação improcedente. Acórdão n.º 352/2010-
Plenário, TC-029.610/2009-1, rel. Min-Subst. Marcos Bemquerer Costa,
03.03.2010 - Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 6 .
(grifei)

 

 

27. Ademais, a Corte de Contas, em recente Acórdão, reconhece a necessidade de observância
da seleção da proposta mais vantajosa como preponderante no certame:

Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu determinar ao órgão o “retorno de
fase no pregão 20/2019, para retomada do julgamento da proposta da empresa
representante, mediante a solicitação de apresentação de amostras dos produtos ofertados
para inspeção visual, em consonância com o critério da economicidade definido no



art. 70 da Constituição Federal, com o objetivo da seleção da proposta mais
vantajosa (art. 3º da Lei 8.666/1993 c/c art. 9º da Lei 10.520/2002), os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade (art. 2º do Decreto 10.024/2019) e com a
vedação de especificações excessivas (art. 3º, II, da Lei 10.520/2002)”. O Pleno também
decidiu cientificar o órgão das seguintes impropriedades: I) “ausência de levantamento de
mercado nos estudos preliminares, com indicação dos fabricantes e modelos que
atenderiam às especificações técnicas contidas no edital do PE 20/2019 e na NTPRF 109.1,
de forma a afastar requisitos potencialmente restritivos e possível direcionamento do
certame para determinado produto/fabricante, contrariando o anexo III, item 3.3, alínea ´f´
da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017”; e II) “inexistência de demonstração de
pertinência entre a o nível de especificação da tonalidade da cor preta, na forma como
procedido, e a finalidade de garantir a harmonia da imagem visual do conjunto das peças
que compõem os uniformes e equipamentos de proteção individual dos policiais da
instituição”. Acórdão 1973/2020 Plenário, Representação, Relator Ministro-
Substituto Weder de Oliveira - Informativo de Licitações e Contratos nº 396
(grifei)

 
  

28. À vista de tais elementos, cabe ao setor competente decidir, com a possibilidade de acatar
ou não as razões do presente parecer, nos termos do art. 50, parágrafo primeiro, da Lei n. 9.784/99, a
seguir:  

 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:  

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;  

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;  

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;  

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;  

V - decidam recursos administrativos;  

VI - decorram de reexame de ofício;  

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres,
laudos, propostas e relatórios oficiais;  

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.  

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente,podendo consistir em declaração
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.  

  
   
CONCLUSÃO   
   

29. Em face do exposto,ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos,
econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica deste órgão de consultoriamanifesta-
se esta Equipe de Trabalho Remoto de Licitações e Contratospela adoção do princípio do formalismo
moderado conjugado com o princípio da busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública, em
conformidade com os supracitados Acórdãos do Tribunal de Contas da União, observados os itens 14 e
19 a 27 deste Parecer.

 
30. Registre-se, por fim, que não há determinação legal a impor a fiscalização posterior de
cumprimento de recomendações feitas. Eis o teor do BPC nº 05: "Ao Órgão Consultivo que em caso
concreto haja exteriorizado juízo conclusivo de aprovação de minuta de edital ou contrato e tenha
sugerido as alterações necessárias, não incumbe pronunciamento subsequente de verificação do
cumprimento das recomendações consignadas".   

 
31. É o parecer, elaborado por meio do Sistema AGU de Inteligência Jurídica (Sapiens), assinado
digitalmente.    

  
  
À consideração da chefia da entidade consulente.     
   
Brasília, 02 de setembro de  2020.  
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23255002502202031 e da chave de
acesso 42790a30
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