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ACÓRDÃO TC-868/2021 – SEGUNDA CÂMARA

Acórdão 00868/2021-4 - 2ª Câmara
Processo: 16137/2019-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

ARQUIVAR
Em

processos

licitatórios

devem

ser

evitados

formalismos excessivos que possam dificultar a busca
da proposta mais vantajosa.
O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:
1.

DO RELATÓRIO:

Assinado por
SERGIO MANOEL NADER
BORGES
15/07/2021 00:07

APLICAR MULTA – DETERMINAR – DAR CIÊNCIA –

Assinado por
DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER
14/07/2021 20:19

REPRESENTAÇÃO – MANTER IRREGULARIDADE –

Assinado por
LUCIRLENE SANTOS
RIBAS
15/07/2021 13:24

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Interessado: FERNANDO SANTOS MOURA
Representante: JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES, DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA,
GEREMIAS SILVA DE GOES, DANIEL RIBEIRO LINS GOMES, ANDRE DOS SANTOS
FERNANDES, PAULO DE SOUZA JUNIOR, EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES,
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
Terceiro interessado: VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI
Procuradores: FERNANDO SANTOS MOURA (CPF: 081.706.487-77)

Municipal de Itapemirim, alegando irregularidades no Edital de Tomada de Preços nº
015/2019, cujo objeto é a construção de unidade de referência a saúde da mulher
“Casa Rosa” no distrito de Itaipava em Itapemirim-ES.
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Assinado por
LUIZ CARLOS
CICILIOTTI DA CUNHA
14/07/2021 17:58

liminar, apresentada pela empresa Jeansteel Construtora Ltda, em face da Prefeitura

Assinado por
LUCIANO VIEIRA
14/07/2021 18:05

Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de concessão de medida
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A empresa representante alega a ocorrência de indícios de irregularidade, na
condução do certame, na inabilitação de empresas por ausência de declarações da
própria empresa e ausência de autenticação em documentos, requerendo que: seja
recebida a presente representação, determinada medida cautelar e determinado que
autoridades administrativas adotem as providências necessárias à habilitação da
empresa Jeansteel Construtora Ltda. De acordo com a representante, tais
procedimentos resultaram na contratação da empresa que ofertou desconto irrisório
em relação ao orçamento (inferior a 1%). Assim, requereu a suspensão cautelar do
certame licitatório.
Após análise da petição inicial, elaborei a Decisão Monocrática 01027/2019-3,
deixando de apreciar a medida cautelar pleiteada, determinando a notificação do
senhor Thiago Peçanha Lopes (Prefeito Municipal de Itapemirim), da senhora
Delcineia Rodrigues da Silveira (CPL) e do senhor Geremias Silva Goes (CPL), para
que no prazo de 5 (cinco) dias encaminhassem cópia integral do processo
administrativo pertinente ao certame e apresentassem as justificativas prévias e
documentos, caso julgassem necessário, acerca dos questionamentos constantes
na Petição inicial nº 00630/2019-1.
Na sequência, em resposta à solicitação de dilação de prazo (OFICÍO CGM Nº.
042/2019 da Controladoria Geral do Município de Itapemirim), apresentada pelo sr.
Fernando Santos Moura, Controlador Geral do Município (peça 012), para que
pudesse enviar as cópias em arquivo digital, concordei, por meio de Decisão
Monocrática 01078/2019-6 (peça 017) em conceder, de forma improrrogável, a
dilação do prazo por mais 05 (cinco) dias, e determinei a notificação do interessado,
Sr. Fernando Santos Moura bem como dos demais responsáveis.
Em seguida os autos foram encaminhados a então SecexEngenharia para instrução,
que elaborou a Manifestação Técnica 45/2020-3, base para o Voto do Relator
350/2020-2 e Decisão 1/2020-1 – 2ª Câmara, momento em que ao realizar o juízo de
admissibilidade votei por conhecer a representação e expedir medida cautelar, por
estarem presentes os requisitos para a sua concessão, e determinei a suspensão da
execução da Tomada de Preços nº 15/2019 e qualquer ato contratual decorrente
dela.
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Na sequência, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de
Edificações, sendo produzida a Manifestação Técnica 01055/2020-9, a Instrução
Técnica Inicial 00036/2020-4 e a Decisão Segex 00044/2020-9, de 12/03/2020, com
o seguinte encaminhamento:
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE a Coordenadora do Núcleo
de Controle Externo de Edificações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, com fundamento no art. 63, incisos I e III, e art. 207, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I e III, ambos do
Regimento Interno deste Tribunal, CITAR os Srs. Daniel Ribeiro Lins Gomes
(Diretor do Departamento Geral de Engenharia), André dos Santos Fernandes
(Engenheiro Civil), Paulo de Souza Junior (Procurador Municipal), Eduardo
Cavalcante Gonçalves (Assessor Jurídico) e a Sra. Delcinéia Rodrigues da Silveira
(Presidente da CPL), para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis,
apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem como
documentos que entenderem necessários, em razão dos achados apontados nas
peças técnicas: Manifestação Técnica 01055/2020-9 e Instrução Técnica Inicial
00036/2020-4, e NOTIFICAR, para promoção de oitiva, a empresa contratada
Vértice Construtora Eireli – EPP (na pessoa de seu responsável legal Sr. Iuri
Monjardim Rosa), para que, querendo, no mesmo prazo em destaque, manifestese sobre os achados apontados nas referidas peças técnicas.

Regularmente citados e notificados, apresentaram justificativas os senhores Daniel
R. Lins Gomes, André dos Santos Fernandes, Paulo de Souza Junior e Eduardo
Cavalcante Gonçalves, quedando-se inerte a senhora Delcinéia R. da Silveira, o que
gerou a decretação de sua revelia, por meio do Despacho 20152/2020-8. A empresa
Vértice Construtora Eireli, notificada a aduzir as informações e argumentos que
entendesse pertinentes, também permaneceu inerte.
Foram os autos novamente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de
Edificações, sendo produzida a Manifestação Técnica 01973/2020-1 e a Decisão
Segex 00113/2020-6, no sentido de NOTIFICAR para promoção de oitiva o
Município de Itapemirim, na pessoa do Prefeito Municipal, Senhor Thiago Peçanha
Lopes, para que no prazo de 10 (dez) dias se manifestasse sobre os fatos narrados,
que poderiam vir a resultar em decisão deste Tribunal de Contas no sentido de
anulação do contrato n°.13/2019, firmado com Vértice Construtora Eireli, em estrito
cumprimento ao previsto no artigo 207, inciso II, do RITCEES.
Por

meio

de

Decisão

Monocrática

00504/2020

(peça

307),

diante

dos

acontecimentos provocados pela pandemia do COVID-19, exigindo-se dos setores
públicos

a

adoção

de

medidas preventivas, decidi por reiterar a notificação

encaminhada ao Sr. Thiago Peçanha Lopes, Prefeito Municipal de Itapemirim.
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Em resposta a sobredita notificação sobrevieram os Ofícios CGM 42/2020 e 47/2020
da lavra do senhor Fernando Santos Moura – Controlador Geral do Município.
Remetidos os autos ao Núcleo de Controle Externo de Edificações - NED, foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 3650/2021 com a seguinte proposta de
encaminhamento:

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto nesta manifestação, sugere-se:
3.1. MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui -se
pela manutenção das seguintes irregularidades:
Quadro 01 - Identificação dos responsáveis e achados relacionados sem indicação
de dano, mantidos nesta Manifestação.
RESPONSÁVEIS
SUBITENS/ IRREGULARIDADES
Daniel R. Lins Gomes
Diretor do Departamento Geral de
Engenharia
André dos Santos Fernandes
Engenheiro Civil
Delcinéia R. Da Silveira
Presidente da CPL

Inabilitação de empresas por formalismo excessivo e
consequente sobrepreço (item 2.1 da MT 01055/20209)
Base legal: artigo 3°, caput, da Lei 8.666/93.
(Item 2.1 desta ITC)

Paulo de Souza Junior
Procurador Municipal

Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, do RITCEES,
conclui-se opinando por:

1.

DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, nos termos do art.
178 do RITCEES, em virtude das irregularidades mantidas nesta instrução;

2.

LEVANTAR A MEDIDA CAUTELAR de suspensão da execução contratual
constante da Decisão 00001/2020-1 – 2ª Câmara, ante o exame de mérito
deliberado nesta instrução;

3.

CONDENAR O SENHOR DANIEL R. LINS GOMES (Diretor do
Departamento Geral de Engenharia), tendo em vista o cometimento de
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infrações, apresentadas no item 2.1 desta ITC, ao pagamento de multa
individual, na forma do artigo 135, incisos II, III e IX da LC 621/2012;
4.

CONDENAR O SENHOR ANDRÉ DOS SANTOS FERNANDES (Engenheiro
Civil), tendo em vista o cometimento de infrações, apresentadas no item 2.1
desta ITC, ao pagamento de multa individual, na forma do artigo 135, incisos II,
III e IX da LC 621/2012;

5.

CONDENAR A SENHORA DELCINÉIA R. DA SILVEIRA (Presidente da
CPL), tendo em vista o cometimento de infrações, apresentadas no item 2.1
desta ITC, ao pagamento de multa individual, na forma do artigo 135, incisos II,
III e IX da LC 621/2012; e

6.

CONDENAR O SENHOR PAULO DE SOUZA JUNIOR (Procurador
Municipal), tendo em vista o cometimento de infrações, apresentadas no item
2.1 desta ITC, ao pagamento de multa individual, na forma do artigo 135,
incisos II, III e IX da LC 621/2012;

3.2. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES:
Sugere-se expedir determinação ao representante da Prefeitura Municipal de
1
Itapemirim, nos termos do artigo 1º, inciso XVI da LC 621/2012 , para
 ANULAR A TOMADA DE PREÇOS N.° 15/2019 E O CONTRATO N°.
13/2019, firmado com Vértice Construtora Eireli EPP, haja vista os vícios no
procedimento licitatório confirmados nos presentes autos e o potencial
prejuízo ao erário subsequente;
3.3. Por fim, DENEGAR O REQUERIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTA
FUNCIONAL DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO NO EXERCÍCIO DE SUA
FUNÇÃO, haja vista a confirmação da responsabilidade do parecerista em relação
à irregularidade narrada nos presentes autos.

O Parquet de Contas, por meio do Parecer nº 02770/2021, da lavra do Procurador
Dr. Luciano Vieira, anuindo à proposição técnica, sugeriu:

5 – CONCLUSÃO
Posto isso, oficia o Ministério Público de Contas:
5.1 – pelo conhecimento da representação, nos termos dos artigos
94, § 1º, e 101, parágrafo único, da LC n. 621/12;
1

Art. 1º Ao Tribunal de Contas
dos Municípios, nos termos da
Complementar, compete:[...]
XVI - assinar prazo para que
cumprimento da lei, se verificada

do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e
Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei
o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
qualquer ilegalidade;
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5.2 – seja rejeitada a preliminar de incompetência do Tribunal de
Contas para julgar atos e manifestações dos advogados públicos
aduzida por Eduardo Cavalcanti Gonçalves e Paulo de Souza Junior;
5.3 – seja reconhecida a ilegitimidade passiva de Eduardo
Cavalcanti Gonçalves, extinguindo-se o feito em relação a este
agente sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI,
do CPC c/c art. 70 da LC n. 621/12;
5.4 – seja denegado seguimento ao requerimento para instauração
de processo administrativo disciplinar em desfavor de auditora deste
Tribunal de Contas, efetuado por Eduardo Cavalcanti Gonçalves e
Paulo de Souza Junior;
5.5 – no MÉRITO:
5.5.1 - pela procedência da representação, nos termos do art. 95,
inciso II, da LC n. 621/12, aplicando-se, com espeque no art. 135,
inciso II, deste estatuto legal c/c art. 207, § 4º, do RITCCES, multa
pecuniária a Daniel R. Lins Gomes, André dos Santos Fernandes,
Delcinéia R. Da Silveira e Paulo de Souza Junior;
5.5.2 - com fulcro no art. 71, IX, seja determinado à Prefeitura de
Itapemirim que anule a Tomada de Preços n. 15/2019, bem como o
Contrato n. 13/2019 celebrado com a empresa Vértice Construtora
Eieli EPP e, não o fazendo no prazo estabelecido, que este egrégio
sodalício suste o referido ajuste, comunicando-se o fato à Câmara
Municipal, conforme art. 71, inciso X, da Constituição Estadual;
5.5.3 – com fulcro no art. 1º, inciso XVI, da LC n. 621/2012, seja
determinado à Prefeitura de Itapemirim que instaure procedimento
administrativo disciplinar em face dos agentes mencionados nestes
autos de modo a apurar as respectivas responsabilidades, bem
como o grau de participação da empresa Vertice Construtora –
EIRELI – EPP nas irregularidades praticadas, de modo a deliberar
sobre o direito desta sobre eventual indenização pelos serviços
executados ou pelos prejuízos causados em decorrência da
anulação do contrato, cujos valores, entretanto, em qualquer
hipótese, não poderão ser superiores àqueles ofertados pela
empresa Jeansteel Construtora EIRELI, devendo sua conclusão ser
remetida a este egrégio Tribunal de Contas para conhecimento e
deliberação previamente a qualquer ato de pagamento.

É o relatório. Passo a fundamentar.
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VOTO
2.

DA FUNDAMENTAÇÃO:

2.1) DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TCEES PARA JULGAR ATOS E
MANIFESTAÇÕES DE ADVOGADOS PÚBLICOS
De início, deve-se trazer a preliminar alegada em conjunto pelos senhores Paulo de
Souza Junior – Procurador Municipal e Eduardo Cavalcante Gonçalves – Assessor
Jurídico, de que não haveria competência para o TCEES julgar os atos e
manifestações dos advogados públicos, com a pretensa violação ao art. 2°, § 3°, da
Lei Federal n.° 8.906/94, e ao art. 5°., par. Único, da Lei Orgânica do TCEE
Esta situação, conforme Instrução Técnica Conclusiva 3650/2020, já foi avaliada por
este Tribunal em julgados anteriores. Vejamos:

ACÓRDÃO TC-1233/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Tratam os autos de Representação, apoiada em documentação encaminhada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 2ª vara criminal, por ordem do
senhor Desembargador (...), solicitando informações sobre a existência de auditoria
e/ou análise realizada nos processos licitatórios do Município de Jaguaré/ES,
consubstanciados na Tomada de Preços nº 001/2011; no Pregão Presencial nº
006/2011 e nos contratos com a (...), com objetivo de proceder à instrução do
Inquérito Policial nº 0001278-23.2012.8.08.000-100120012784 e em caso negativo, a
disponibilização de equipe técnica para auxiliar na análise dos referidos certames
(Ofício nº 1308/2012 - fls. 01).
(...) DA PRELIMINAR
(...) No caso específico destes autos, insurge o Sub-Procurador Jurídico (...) em sede
preliminar arguindo a impossibilidade de responsabilização de parecerista jurídico
quando em sentido opinativo, e que no seu particular caso os pareceres exarados
foram opinativos e sem caráter vinculativo.
(...) Conforme consubstanciado na análise técnica, não assiste razão ao SubProcurador Jurídico (...) no que tange à argumentação vertida para acolher a
preliminar proposta.
(...) Toda essa exposição permite reconhecer o exercício da advocacia como um dos
pilares de sustentação do Estado de Direito. No entanto, o protagonismo conferido ao
advogado no sistema institucional do Estado Brasileiro não lhe confere imunidade
absoluta por atos praticados no exercício profissional. Antes ao contrário, a prática
dolosa ou culposa acarreta sua responsabilização perante o sistema judicial e/ou
administrativo sujeitando-o a medidas punitivas e corretivas, conforme destaca o
referido Estatuto da Advocacia (...).
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(...) Da mesma forma, a disposição de inibir más práticas no exercício da advocacia é
encontrada no Título VI, do novo Código de Processo Civil, quando este, ao tratar
da Advocacia Pública atribui-lhe, no art. 182, “... a incumbência de defender e
promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das
pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta”,
mas também determina, no art. 184, que o “... membro da Advocacia Pública será
civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de
suas funções”.
Se neste contexto é inegável a possibilidade de responsabilização do advogado, esta
não se dá por mera presunção, expressamente inadmitida no parágrafo único do art.
5º da Lei Complementar nº 621/2012, mas decorre da existência de elementos que
cumulativamente lhe possam caracterizar, como: ação comissiva ou omissiva;
existência de dano ou infração à norma legal; relação de causa efeito ou entre
conduta e resultado e existência de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou
imperícia) do agente.
Esse pensamento se coaduna com as abalizadas palavras escritas por Maria Sylvia
Zanella Di Pietro (...).
(...) A autora destaca a relevância da culpa, do erro grosseiro e do nexo causal como
elementos suficientes para responsabilizar o advogado, julgando irrelevante a
adequação à classificação quanto à natureza do parecer em opinativa, obrigatória e
vinculativa, na classificação esposada no decantado voto proferido pelo Ministro
Joaquim Barbosa no MS 24.631.
(...) Admitida essa maneira de pensar, é possível assentir que a despeito da
formulação da classificação empregada ao parecer, seja opinativa, facultativa,
vinculativa ou obrigatória, em se achando indícios de irregularidade com provas da
materialidade, da culpa ou dolo ou erro grosseiro e da causalidade, naturalmente o
responsável será citado para oferecer suas justificativas ou alegações de defesa na
forma prevista em Lei, porque a atividade do controle externo contempla a verificação
da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos relacionados com a gestão de
recursos públicos da administração direta e indireta.
(...) Em síntese, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas desta Corte foi
taxativo ao apontar o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao
Sr. (...); bem como, em relação ao afastamento da irregularidade quanto aos
responsáveis (...).
(...) Desse modo, pelas razões acima expostas, proponho decisão no sentido de
afastar a preliminar de ilegitimidade passiva requerida pelo Sub-Procurador Jurídico
(...).

ACÓRDÃO TC- 150/2018 – PLENÁRIO
Trata-se de Auditoria Ordinária, realizada no âmbito da Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, que tinha como finalidade verificar a regularidade e
legalidade dos atos praticados, (...) no exercício de 2011.
(...) 1.2 DA AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA (em
relação ao parecerista)
(...) Na análise da preliminar propriamente dita, cumpre registrar que o advogado,
como prevê o art. 1º, § 3º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), quando em juízo
ou no exercício da profissão, além de outras, conta com prerrogativa que lhe
assegura a inviolabilidade por seus atos e manifestações, nos limites da supracitada
lei. Entretanto, isso não significa que o advogado não pode ser responsabilizado. Eis
que o próprio Estatuto prevê expressamente a hipótese: “O advogado é
responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou
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culpa” (art. 32, da Lei 8.906/94). Com isso, pela própria lei de regência da
profissão, o parecerista é passível de responsabilização na condução do seu
ofício. (destacamos)
No que tange ao papel da Corte de Contas e suas competências, a Constituição de
1988 estabeleceu a capacidade do Tribunal de Contas para julgamento das contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário e ainda o dever de aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
Assim, em tese, a matéria relacionada a prejuízo ao erário ou ilegalidade de despesa
se insere na competência do julgamento pelo Tribunal de Contas, independente ou
não da subsunção dos fatos à Lei de Improbidade Administrativa, in verbis: (...)
A mesma regra, por simetria, é repetida no art. 71 da Constituição Estadual.
Também a Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) prescreve que: (...)
Revelados os contornos da sua competência, essa Corte de Contas tem atribuição
inclusive para alcance dos responsáveis e dos ratificadores dos atos de dispensa ou
inexigibilidade.
Com relação ao parágrafo único do art. 5º, que prevê a ausência de
competência dessa Casa de Contas para advogados públicos, a sua correta
interpretação implica na aplicação da exceção tão somente aos atos e
manifestações abarcados pelo estatuto da OAB, o que não abrange a hipótese
de parecer emitido por advogado público com desvio ou distorção dos fatos,
sem fundamentação legal ou mesmo com fundamentação incongruente com os
fatos do processo, que ao final causa prejuízo ao erário ou sustenta
contratação irregular. É a intepretação que se conforma com a previsão do art. 32,
da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que prevê a responsabilização do advogado.
Nesse sentido decidiu o Plenário desta corte de Contas: (...) (destacamos)
Acórdão TCEES-455/2016-Plenário
(...)
Por final, a possibilidade de responsabilização do advogado público é
consolidada na jurisprudência do STF, a exemplo do Mandado de Segurança
24.073, MS 24.854 e MS 24.631, registrando o primeiro e o último que o
advogado será civilmente responsável pelos danos causados a seus clientes ou
a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão
praticado com culpa, em sentido largo. (destacamos)
Da mesma forma a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos nº 190/2001,
226/2001, 19/2002, 1.412/2003, 1.481/2003 e 1536/2004, todos do Plenário.
Nessa linha, opina-se pela rejeição da preliminar suscitada, uma vez que o
parecerista se mostra passível de responsabilização pelas Cortes de Contas,
cabendo o prosseguimento do feito para análise da responsabilidade no mérito".

Rejeito, assim, a preliminar, razão pela qual rejeito, também, o requerimento de
apuração de conduta funcional do auditor de controle externo no exercício de sua
função.
2.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL
MUNICIPAL
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No que toca à relação do Assessor Jurídico, entendo que não deve haver incidência
de responsabilidade, haja vista que conforme art. 12 da Lei Complementar Municipal
n.º 158/2013, a responsabilidade pela emissão de parecer jurídico compete ao
Procurador Municipal:
Art. 12. As Procuradorias Municipais Setoriais serão integradas por Procuradores
Municipais da carreira, que atuarão nas funções de assessoramento e consultoria
jurídicos e representação judicial e extrajudicial.”, competindo ao Assessor,
segundo o inciso I do artigo 15 do mesmo diploma legal “I – Prestar
assessoramento técnico ao Procurador Geral e aos Procuradores Municipais;

Conforme bem fundamentado no Parecer 2770/2021 do Ministério Público de Contas:
As competências atribuídas ao Assessor PGM III pela lei municipal são
acessórias, destinadas a auxiliar tecnicamente o Procurador-Geral e os
respectivos procuradores municipais no exercício de suas atribuições
institucionais, as quais são indelegáveis.
Portanto, o procurador municipal assume a responsabilidade por todos os
pareceres emitidos, ainda que assinados em conjunto com o assessor que
elaborou as respectivas minutas, pois é sua obrigação pessoal examinar a
legalidade dos procedimentos licitatórios e dos documentos mencionados no
parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações e Contratos.
A aposição da assinatura no parecer atrai para si toda a responsabilidade pelo ato
exarado, pois, sendo este indelegável, não pode o agente invocar em seu
benefício eventual interveniência de terceiros, como, no caso, do assessor.
E, da mesma forma, não tendo ocorrido usurpação de competência pelo assessor,
pois o ato foi referendado pela autoridade competente, não atrai aquele para si a
responsabilidade pelos efeitos deles decorrentes.

Constata-se, então, a ilegitimidade do assessor para figurar neste processo.
Passemos ao mérito.
2.3) DO MÉRITO
A Manifestação Técnica 01055/2020, em seu item 2.1, considerou presente a
seguinte irregularidade “inabilitação de empresas por formalismo excessivo e
consequente sobrepreço do contrato”.
Na Tomada de Preços nº 015/2019, o Município de Itapemirim/ES promoveu a
inabilitação de três empresas, quais sejam, Devix Construtora Eireli – ME, Realiza
Contruções e Instalações Ltda e Jeansteel Construtora Eireli.
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A primeira foi desclassificada por não apresentar cronograma em barras e por não
contemplar no item 1.15 a somatória dos itens 15.1, 15.2 e 15.3; a segunda, por não
apresentar cronograma em barras; e por fim, a terceira (representante), por
apresentar declarações conjunta, legislação ambiental, superveniente sem assinatura
e certificado do registro cadastral em cópia, sem autenticação.
A

área

técnica

entendeu

que

as

três

inabilitações

foram excessivas, e,

consequentemente, fundamentou que a contratação poderia acarretar um dano ao
erário na ordem de R$ 293.103,98 (diferença entre o valor da única empresa
classificada com o valor da empresa inabilitada que ofertou o menor valor), conforme
tabela abaixo:

Adentrando especificamente nos motivos das inabilitações, vejamos a análise da
Instrução Técnica Conclusiva 3650/2020 quanto a irregularidade indicada:
[...]
- Motivos para inabilitação/desclassificação Em análise aos autos, verificamos terem participado da Tomada de Preços n°.
15/2019 as empresas Jeansteel Construtora Eireli, Realiza Construções e
Instalações Ltda, Devix Construtora Eireli – ME e Vértice Construtora Eireli – EPP.
Destas, três foram inabilitadas/desclassificadas pelos seguintes motivos, segundo
a ata de 24/07/2019:
Após análise das propostas, pelos presentes, dada a palavra aos
representantes, o representante da empresa JEANSTEEL e o representante
da empresa VÉRTICE questiona que os cronogramas das empresas DEVIX
e REALIZA não se apresentam em barras, conforme exige o edital. O
cronograma da empresa DEVIX não contempla, no item 1.15 a somatória
dos itens 15 .. 15.2 e 15.3 da planilha de preços. Assim a comissão entende
que não atenderam as exigências do edital estando, as referidas empresas,
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desclassificadas. Prossegue-se com a abertura do envelope de habilitação
da empresa sübsequente, JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI, que após
análise dos documentos, a mesma fica inabilitada por apresentar as
Declarações
Conjunta,
Legislação Ambiental, Superveniente sem
assinatura, também, o Certificado de Registro Cadastral em cópia, sem
autenticação.
Muito embora a empresa Devix Construtora Eireli – ME tenha apresentado recurso
em 24/07/2019 e Jeansteel Construtora Eireli interposto petição, de 26/07/2019, e
recurso administrativo, de 31/07/2019, a decisão de inabilitação/desclassificação
das três participantes foi mantida, conforme Ofício CPL/PREGÃO N° 050/2019, de
13/08/2019, subscrito por Delcinéia Rodrigues da Silveira – Presidente CPL, com
supedâneo no Relatório Técnico de 13/08/2019, conforme abaixo:
Quanto aos recursos protocolizados pelas empresas JEANSTEEL E
DEVIX esclarecemos que o setor técnico da SEMOU emitiu o relatório
abaixo:
 Os cronogramas das empresas DEVIX CONSTRUTORA EIRELI – ME e
REALIZA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA não se apresentam
em barras, conforme exige o edital. O cronograma da empresa DEVIX
não contempla, no item 1.15 a somatória dos itens 15.. 15.2 e 15.3 da
planilha de preços.
 JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI – inabilitada por apresentar as
Declarações Conjunta, Legislação Ambiental, Superveniente sem
assinatura, também, o Certificado de Registro Cadastral em cópia, sem
autenticação.
 VÉRTICE CONSTRUTORA – EIRELI – EPP – encontrada apta em sua
documentação, sendo declarada vencedora deste certame.
Sendo analisados os questionamentos constantes dos recursos
esclarecemos que:
DEVIX CONSTRUTORA EIRELI – ME – o questionamento sobre o item
1.15 (somatório dos itens 15.. 15.2 e 15.3 da planilha de preços não
contemplada), Não consideramos item de função apenas estética e
irrelevante. Entendemos que não foi atendido o edital.
JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI – entendemos que foi definido
pela CPL e é de competência da mesma.
É o parecer.
Desta forma, a Comissão mantém a decisão constante da Ata considerando
as empresas inabilitadas e/ou desclassificadas (Jeansteel Const Eireli;
Realiza Const e Instal. Ltda; Devix Const. Eireli EPP). As empresas não
atenderam as exigências do edital quanto aos itens questionados em seus
recursos e indefere os mesmos.

- Previsão no edital A exigência de tais elementos constava do edital da Tomada de Preços n°.
15/2019, nos seguintes itens:
7.2 – REGULARIDADE FISCAL
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[...]
e) Certificado, vigente, fornecido pelo Cadastro Econômico da PMI, ou
comprovação de que tenha atendido a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação, uma vez estar em
consonância com a art. 22 § 2º, da Lei nº 8666/93.
[...]
7.5 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
a) Declaração de cumprimento de inexistência no quadro funcional da
empresa, de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a
não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos (Lei 9.854, de 27/10/99).
7.6 – DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
7.6.1. Declaração da Legislação Ambiental (Anexo XII)
[...]
8 – DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N° 01
8.1 – A proposta será apresentada em 01 (uma) via, em envelope lacrado,
com a designação “PROPOSTA DE PREÇOS”, sendo a última folha
devidamente assinada e as demais rubricadas, constituídas pelos seguintes
documentos:
[...]
c) Cronograma físico-financeiro da obra em barras; o físico terá indicação
sobre cada segmento de barra, do percentual da etapa a ser executada no
período do segmento; o financeiro dará demonstrativos mensais e
acumulados (em percentagem sobre o orçamento).
[...]
19 – FAZEM PARTE DESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
[...]
Anexo VI – Declaração de fato superveniente

Certificado de Registro Cadastral
Quanto à apresentação de Certificado de Registro Cadastral, sua exigência
constava do item 7.2.e do edital da Tomada de Preços n°. 15/2019:
7.2 – REGULARIDADE FISCAL
[...]
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e) Certificado, vigente, fornecido pelo Cadastro Econômico da PMI, ou
comprovação de que tenha atendido a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação, uma vez estar em
consonância com a art. 22 § 2º, da Lei nº 8666/93.
Sua apresentação pela empresa Jeansteel Construtora Eireli foi considerada
irregular, já que estaria sem a autenticação, conforme registrado na ata de
24/07/2019:
Prossegue-se com a abertura do envelope de habilitação da empresa
sübsequente, JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI, que após análise dos
documentos, a mesma fica inabilitada por apresentar as Declarações
Conjunta, Legislação Ambiental, Superveniente sem assinatura, também, o
Certificado de Registro Cadastral em cópia, sem autenticação.
(destacamos)
Ainda durante a sessão de 24/07/2019, a empresa Jeansteel Construtora Eireli fez
constar em ata o seguinte:
Dada a palavra aos representantes, o representante da empresa solicita
que seja registrado que na Lei 8666/93 a declaração apócrifa é mera
regularidade, vício sanado. Na hipótese a falta de assinatura no documento,
regularmente apresentado é mera regularidade. Ainda mais quando o edital
prevê a possibilidade de saneamento. Art. 43 § 3° da referida Lei faculta a
administração diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo em qualquer fase da licitação, inclusive com a
concessão de prazo para sanar o defeito da documentação visando o
interesse público, em detrimento de um formalismo exacerbado "TRF 4
Remessa
Necessária Cível 50267491020164047000 PR 502674910.2016.404.7000 Relator Cândido Alfredo Silva Leal Júnior - data de
julgamento 05/11/2016 QUARTA TURMA". Quanto ao CRC entende que
esse documento poderia ser autenticado após abertura do envelope , a
empresa ressalta o Art 32 da Lei 8666/93 que estabelece que os
documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original ou qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
ou por servidor da administração ou publicação por órgão da imprensa
oficial. Existe recomendação do TCU no sentido de a CPL facilitar a
autenticação dos documentos das empresas durante a realização do
certame e acórdão 1574/2015 Plenário do TCU.
Em “Petição Administrativa” de 26/07/2019, a empresa Jeansteel requereu que a
autoridade administrativa declarasse ter-lhe sido informado que o Certificado de
Registro Cadastral original estava de posse do representante credenciado:
Tendo em vista que na sessão do dia 24 de julho do corrente ano não foi
constado em ata que o procurador da empresa JEANSTEEL
CONSTRUTORA LTDA, José Augusto de Souza Cardoso, estava presente
na sessão de abertura e julgamento dos envelopes de habilitação da TP nº
015/2019, bem como que foi informado aos presentes que o Certificado de
Registro Cadastral original da empresa estava de posse do representante
credenciado, LUIZ FERNANDO M. GOMES.
Tendo em vista que aos servidores públicos é conferida fé pública, vimos,
por meio desse documento, requerer que a ilustríssima senhora
Pregoeira declare formalmente, em resposta a essa petição, a presença
do Sr. José Augusto de Souza Cardoso na sessão, bem como que lhe
foi informado que o Certificado de Registro Cadastral original estava
de posse do representante credenciado na sessão da Tomada de
Preços nº 015/2019, realizada ao dia 24/07/2019. (destacamos)
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Em resposta, a senhora Delcinéia Rodrigues da Silveira, Presidente da CPL,
registra:
O procurador da empresa estava presente na sessão, como assistente, pois
o representante legal, no certame, era o Sr. Luiz Fernando M. Gomes,
que informou estar munido do original do Certificado de Registro
Cadastral. (destacamos)
Em posterior recurso administrativo, a empresa Jeansteel alega:
2. DA IRREGULARIDADE DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA POR
APRESENTAR O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) SEM
AUTENTICAÇÃ O.
O Segundo motivo alegado pela CPL para a inabilitação da empresa de
menor preço fora o fato de o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura
Municipal de Itapemirim estar sem autenticação, conforme trecho da ata
destacado abaixo:
[...]
De plano, pode-se enumerar, no mínimo, as 5 (razões) abaixo, que
demonstram que a decisão da CPL foi irregular, quais sejam:
a) O representante da empresa informou à Comissão que estava de posse
do Certificado de Registro Cadastral original e, consoante a lei de licitações
e o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, em especial do TCU,
qualquer servidor público pode autenticar cópia de documento, desde que
acompanhado do original, inclusive durante a sessão pública.
A lei 8.666 é clara ao prever que os documentos necessários à habilitação
podem ser autenticados por servidor da Administração. In verbis:
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
Observe-se que a lei não estabelece restrição temporal, ou seja, não há
previsão de que a autenticação deverá ocorrer em determinado prazo antes
da sessão ou que não pode ocorrer durante a sessão, sendo assim, não
pode a Comissão estabelecer requisitos restritivos não previstos em lei.
Esse é, também, o entendimento da Corte Superior de Contas e de diverso
tribunais judiciais:
Enunciado
A imposição de restrição temporal para autenticação dos documentos
de habilitação dos licitantes afronta o art. 32 da Lei 8.666/1993. A
comissão de licitação pode realizar a autenticação dos documentos
apresentados por meio de cópia na própria sessão de entrega e
abertura das propostas, em atenção aos princípios do formalismo
moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, e em consonância com o art. 43, § 3°, da Lei
8.666/1993. (acórdão 1574/2015-Plenário-TCU)
“MANDADO DE SEGURANÇA Licitação Documentos necessários à
habilitação apresentados em cópia simples Admissibilidade
Autenticidade dos documentos não impugnada Rigor excessivo e
contrário ao interesse público a exigência de documentos no original
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ou em cópia autenticada. Sentença mantida Recurso desprovido.”
(TJ-SP – APL 38866920098260526 SP 0003886- 69.2009.8.26.0526,
Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 22/08/2012, 12ª
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2012)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINSTRATIVO.
LICITAÇÕES. A ausência de autenticação de fotocópias não é causa
à inabilitação de concorrente, cabendo aos demais a prova de que
não retrata ela o texto original DECISÃO: negaram provimento ao
apelo e confirmaram a sentença em reexame.” (Apelação Cível N°
598541902, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 10/10/2001)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE
LIMINAR PREJUDICADO EM VIRTUDE DA ABERTURA DOS
ENVELOPES. INOCORRÊNCIA. Não contribuindo a agravante para
que o seu pedido somente fosse levado ao conhecimento do juízo a
quo após a data programada para a abertura dos envelopes, não se
podendo entender prejudicado o pedido. Basta que se proceda a
abertura do segundo envelope da recorrente, ainda que as propostas
das demais licitantes já tenham sido abertas. Decretação de
inabilitação do licitante em virtude da falta de autenticação das cópias
da documentação apresentada. Excesso de formalismo. Juntada das
cópias autenticadas com a interposição do recurso administrativo
junto à Comissão de Licitação. Edital que em nenhum momento
refere que a deficiência nos documentos apresentados não poderia
ser suprida posteriormente. Licitação que tem por fim, além de
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
propiciar à entidade licitante selecionar a proposta mais vantajosa.
AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento N° 70012282240,
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão
Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 30/11/2005)
"LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA OE REQUISITOS CONSTANTES
NO EDITAL PERMITIDO QUE A COMISSÃO DETERMINE
DILIGÊNCIAS, A FIM DE ESCLARECER OU COMPLEMENTAR A
INSTRUÇÃO DO PROCESSO, MAXIME SE, QUANDO DA
APRESENTAÇÃO
DE
PROPOSTAS,
É
JUSTIFICADA
A
IRREGULARIDADE (ART. 43, § 3°, DA LEI N° 8.666, DE 1993).
ADEMAIS, A MERA AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM
FOTOCÓPIAS NÃO POSSUI FORÇA PARA IMPEDIR A
HABILITAÇÃO CASO NÃO SE ALEGAR OU JUSTIFICAR QUE O
DOCUMENTO
NÃO
CORRESPONDE
AO
ORIGINAL,
OU
DEMONSTRAR QUE ENCERRA INEXATIDÕES. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO: (Mandado de Segurança Nº 594015448,
Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Arnaldo Rizzardo, Julgado em 01/07/1994)
"MANDADO DE SEGURANCA. LICITACAO. AUSENCIA DE
AUTENTICACAO DE DOCUMENTO. MERA IRREGULARIDADE.
APELO
IMPROVIDO.
MANUTENCAO
DA
SEGURANCA.
SENTENCA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. (3FLS.)"
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70000294660, Primeira camara
Cível, Trlbunal de Justiça do RS, Relator; Pedro Luiz Rodrigues
Bossle, Julgado em 03/04/2000)
Ao aplicar critério restritivo não previsto em lei, a Comissão fere, também,
ao art.3°, §1° da lei 8.666/1993:
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§ 1° 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, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art.
3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991
b) Todos os documentos de habilitação da empresa JEANSTEEL foram
autenticados pela própria CPL no dia anterior à sessão.
No dia anterior à sessão, a empresa entregou TODOS os documentos
necessários à habilitação à CPL, mas o membro responsável pela
autenticação olvidou-se de autenticar o CRC, o que, infelizmente, não fora
observado a tempo pela licitante. Entretanto, é imperioso destacar que se
houve erro formal por parte da empresa, essa foi induzida, pois confiou na
diligência da Comissão, crendo que essa havia procedido à conferência e
autenticação de todos os documentos que lhe foram entregues.
c) A CPL poderia ter realizado diligências no setor responsável pelo
cadastro, na própria entidade, para conhecer da autenticidade da fotocópia
do CRC constante no envelope, caso houvesse dúvidas quanto a sua
veracidade, conforme determinado no art.43, §3° da lei 8.666/1993.
O art.43, §3º da lei 8.666/1993, assim determina:
§ 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.
O item 18.3 do instrumento convocatório reflete a mesma previsão.
Entretanto, em flagrante descumprimento à lei a ao próprio Edital, a CPL
preferiu elidir do certame a licitante de menor preço, ao invés de promover
diligências com a própria empresa ou com o setor responsável pela emissão
do documento, situado NA PRÓPRIA ENTIDADE, o que faz com que a
impropriedade salte ainda mais aos olhos.
Mais uma vez encontramos respaldo na jurisprudência pátria para
comprovar o equívoco da CPL ao Inabilitar a empresa JEANSTEEL:
“É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de
informação de pouca relevância sem que tenha sido feita diligência
facultada pelo § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/1993.” (Acórdão
3615/2013 – Plenário-TCU)
“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser
exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas
mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem
prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas
mediante diligências.” (Acórdão 2302/2012-Plenário-TCU)
“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de
informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue
contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a
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Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3°, da Lei
8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à
competitividade do certame.” (Acórdão 1795/2015 – Plenário-TCU).
No caso em questão, nos documentos apresentados pela empresa
JEANSTEEL CONSTRUTORA LTDA constam, de maneira explícita, as
Informações (habilitação) as quais o certificado de registro cadastral
contém. Vale ressaltar que em nenhum momento a CPL registrou ter tido
dúvidas quanto a autenticidade da fotocópia.
d) O item 18.21 do Edital estabelece que a Comissão pode solicitar o
original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
Ora, se o próprio Edital estabelece que a Comissão poderia solicitar o
original, não há como alegar que não o fez em respeito ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, mormente quando a própria
empresa informou que estava de posse do documento original.
18.21 - A Comissão Especial de Licitação reserve-se o direito de solicitar o
original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
Portanto, a manutenção da Inabilitação da recorrente não atende a nenhum
dos princípios norteadores da licitação.
e) Conforme pode ser verificado nos autos do processo, a recorrente
apresentou no envelope “HABILITAÇÃO", TODOS os documentos previstos
no Edital (autenticados), além de apresentar fotocópia do Certificado de
Registro Cadastral.
Tendo em vista que o objetivo do CRC é racionalizar o processo licitatório
para órgãos públicos que realizam certames com frequência, dispensando
as empresas que detenham o CRC, nos termos do art. 32, § 2°, da Lei
8.666/1993, de apresentarem parte dos documentos de habilitação listados
nos artigos 28 a 31 da Lei de Licitações, não se pode exigir, de forma tão
inflexível, que a licitante apresente o CRC autenticado concomitantemente
aos documentos de HABILITAÇÃO, assim a decisão dessa honrada
Comissão mostra-se não apenas desarrazoadas, como, também, contrária
ao entendimento dos Tribunais pátrios, pois esses, primando sempre pela
indisponibilidade do interesse público, vêm rechaçam tal conduta.
Os documentos de HABILITAÇÃO e o CRC possuem finalidades idênticas,
qual seja, comprovar a regularidade fiscal e jurídica da empresa e, nessa
linha, já que o CRC pode substituir os documentos de habilitação, não
vislumbra-se motivação razoável para que não possa ocorrer o contrário.
O egrégio Tribunal de Contas da União tem posição consolidada sobre o
tema, como podemos verificar na análise e voto do acórdão n° 2857/203 do
Plenário:
“Análise:
[...]
74. A exigência do certificado de registro cadastral, emitido pela
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins, mostra-se
desarrazoada.
75. Tal exigência afronta o disposto no art. 32 da Lei 8.666/1993,
segundo o qual:
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[...]
76. Da leitura do dispositivo não é difícil perceber que o CRC pode e
deve ser apresentado em substituição aos documentos dos arts. 28 a
31, em nenhuma hipótese em adição. O instrumento convocatório
não pode estipular a necessidade de mais um documento para
habilitação, sob pena de ferir a disciplina legal acerca do assunto.
Como bem lembrado pelo relator do voto condutor do Acórdão
309/2011 – Plenário, essa “prerrogativa é utilizada pela referida lei
para evitar que empresas habilitadas em licitações anteriores,
realizadas pelo mesmo órgão, apresentem novamente todas as
documentações de habilitação, o que possibilita maior celeridade ao
processo.”
77. Contudo, não se pode retirar a possibilidade de que os
interessados em participar do certame cumpram as exigências de
habilitação por meio da apresentação da respectiva documentação.
Exigir certificado específico do órgão detentor do certame é exigir
outro documento não enumerado pela Lei 8.666/93.
78. Nesse sentido, se manifestou o TCU no Acórdão 2951/2012 –
Plenário, confirmando o decidido no presente acórdão recorrido
(Acórdão 309/2011 – Plenário).
79. Dessa forma, a manifestação trazida aos autos pelo recorrente
não se mostra capaz de modificar o entendimento firmado pelo
Tribunal.
[...]
VOTO
[...]
14. A primeira Irregularidade (“a”) decorre da exigência, para o Edital
022/2003 (obras e equipamentos), de apresentação de certificado de
registro cadastral (CRC), emitido pela Secretaria de Infraestrutura do
Estado do Tocantins, como documentação de habilitação das
licitantes; e do estabelecimento, para o Edital 02/2005 (consultoria),
do tipo técnica e preço, de excessiva valoração da nota técnica (90%
da pontuação) em relação à nota financeira (10%).
15. Os registros cadastrais destinam-se a racionalizar o processo
licitatório para órgãos públicos que realizam certames com
frequência, dispensando as empresas que detenham o CRC, nos
termos do art. 32, § 2°, da Lei 8.666/1993, de apresentarem parte dos
documentos de habilitação listados nos artigos 28 a 31 da Lei de
Licitações.
16. A faculdade legal de se apresentar o CRC para acelerar os
procedimentos licitatórios não pode se converter em obrigação, de
forma a restringir a competitividade dos certames ao universo de
empresas cadastradas pelo órgão estadual. [...]”
No mesmo sentido, o referido Tribunal, em deliberação recente, assim
decidiu:
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com
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fundamento nos artigos 235 e 237, Inciso IV e parágrafo único, do
Regimento Interno, em:
9.1. conhecer da representação;
9.2. ter como prejudicada a medida cautelar requerida ante o distrato
dos ajustes firmados em decorrência das tomadas de preço 2 e
3/2017 do município de Mozarlândia/GO;
9.3. considerar a representação procedente;
9.4. dar ciência ao município de Mozarlândia/GO sobre as seguintes
ocorrências, verificadas nas tomadas de preço 2 e 3/2017, a fim de
que adote, se ainda não o fez, as medidas necessárias para evitar
sua repetição nas próximas licitações:
9.4.3. requerimento de apresentação, para a habilitação Jurídica, de
alvará de funcionamento sem demonstração de que o documento
constitui exigência do poder público para o funcionamento da licitante,
bem como de certificado de registro cadastral (subitem 7.6.1, alíneas
"d" e "e") , em desacordo com as disposições dos artigos 27 e 28,
Inciso V, da Lei 8.666/1993, os princípios da motivação e da
competitividade e com a Jurisprudência deste Tribunal (acórdãos
2.951/2012, 2.857 e 3.409/2013 do Plenário e 4.182/2017 da 2ª
Câmara): (ACÓRDÃO 7962/2017 - SEGUNDA CÂMARA)
Demonstrado, portanto, que, não apenas no entendimento dessa
recorrente, mas, principalmente, nas decisões da Corte de Contas, é
irregular a exigência Inflexível de que seja apresentado o Certificado de
Registro Cadastral quando a empresa apresenta TODOS os documentos de
habilitação e comprova, assim, a regularidade juridical e fiscal.
Importante registrar, também, que, conforme previsto na súmula 222 da
referida Corte, "As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à
aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente
à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Apesar do reconhecimento da senhora Delcinéia, e da fundamentação constante
do recurso da empresa Jeansteel, a inabilitação foi mantida, conforme OFÍCIO
CPL/PREGÃO N° 050/2019, de 13/08/2019:
Desta forma, a Comissão mantém a decisão constante da Ata
considerando as empresas inabilitadas e/ou desclassificadas (Jeansteel
Const Eireli; Realiza Const e Instai. ltda; Devix Const. Eireli EP P). As
empresas não atenderam as exigências do edital quanto aos itens
questionados em seus recursos e indefere os mesmos. (destacamos)
Em análise jurídica sobre o processo licitatório, estampada no PARECER de
13/08/2019, subscrito por Paulo de Souza Junior – Procurador Municipal e
Eduardo Cavalcante Gonçalves – Assessor – PGM III, que subsidiou o Termo de
Homologação e Adjudicação futuro, não se vislumbrou irregularidades na
inabilitação:
Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas,
como a publicidade, isonomia, economicidade, dentre outros princípios
constitucionais e administrativos, bem como apresentado todos os
documentos necessários pela empresa vencedora.
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Os atos realizados observaram os termos das Leis n° 8.666/93, Lei
Complementar n° 123/06 e Decreto n° 8.538/2016. (destacamos)
Ex positis, quanto à legalidade, somos pela homologação do processo
licitatório e pela ratificação dos atos praticados. (destacamos)
Em justificativa, os senhores Eduardo Cavalcante Gonçalves e Paulo de Souza
Junior alegam que:
16. Na espécie, o edital, como a regra do jogo, foi claro ao prever em
item próprio que as declarações deveriam vir assinadas (verificar se quem
representou a empresa poderia ter assinado naquele momento), bem como
que os documentos deveriam ser originais ou autenticados e
cronograma em barras. Note que o próprio edital previu que o licitante
poderia trazer cópias simples para a comissão fazer a verificação de
originalidade, entretanto, deveria fazê -lo até uma determinada hora
pré-estabelecida. Por óbvio, Ilustre Julgador, tais conferências devem ser
feitas antes da sessão licitatória, porque se assim não fosse, traria grande
tumulto ao ato. Já imaginou uma licitação com 5, 10, 15 participantes e as
conferências de originalidade ocorressem em sessão de licitação? Seria um
verdadeiro pandemônios, que causaria transtornos a todos, com uma
demora que poderia levar um dia inteiro para uma licitação sem qualquer
complexidade. (destacamos)
A senhora Delcineia Rodrigues da Silveira foi considerada revel, enquanto os
senhores Daniel R. Lins Gomes e André dos Santos Fernandes não trouxeram
alegações de mérito específicas quanto a este item.
De fato, o Certificado de Registro Cadastral apresentado pela empresa Jeansteel
Construtora Eireli encontrava-se sem a autenticação. Veja-se:
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No entanto, segundo o artigo 32 da Lei n°. 8.666/93, os documentos necessários à
habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada por servidor da
administração:
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
Estando o documento original disponível para verificação da autenticidade da
cópia, conforme confirmado pela Pregoeira Municipal no OFÍCIO CPL/PREGÃO
N° 044/2019, não haveria motivos para não o realizar, a não ser um demasiado
apego ao formalismo.
A alegação de que haveria previsão de momento prévio específico para a
autenticação, muito embora esta não tenha sido detectada no edital da Tomada de
Preços n°. 15/2019, também não encontra eco na jurisprudência dos órgãos de
controle externo pátrios, haja vista a seguinte decisão do Tribunal de Contas da
União:
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A imposição de restrição temporal para autenticação dos documentos
de habilitação dos licitantes afronta o art. 32 da Lei 8.666/93. A
comissão de licitação pode realizar a autenticação dos documentos
apresentados por meio de cópia na própria sessão de entrega e
abertura das propostas, em atenção aos princípios do formalismo
moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, e em consonância com o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93.
Representação formulada por sociedade empresária apontara possíveis
irregularidades em tomada de preços, promovida pela 7ª Superintendência
Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
do Parnaíba (Codevasf), com objetivo de contratar empresa para
elaboração de projeto executivo de obras em municípios do Estado do
Piauí. Dentre os pontos impugnados, alegara a representante que teria
sido indevidamente inabilitada em decorrência da apresentação de
documentos não autenticados. O citado certame fora suspenso na fase
de adjudicação por iniciativa da Codevasf, no aguardo da apreciação de
mérito do TCU. Realizadas as oitivas regimentais, a unidade técnica
considerou que “a Codevasf agiu estritamente conforme o Edital, o qual
previa que as cópias dos documentos deveriam ser autenticadas em
cartório ou poderiam ser autenticados por servidor da 7ª SL ou por membro
da Comissão Técnica de Julgamento a partir do original, desde que até às
17h30min do dia útil anterior à data marcada para o recebimento da
documentação ..., e 2 não na hora da abertura das propostas”. Dis sentindo
da unidade técnica, o relator registrou que a mencionada cláusula do edital
“afronta o art. 32 da Lei 8.666/93, o qual prevê que ‘os documentos
necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial’. O
referido dispositivo também não permite nenhuma restrição temporal
para que a comissão de licitação se recuse a autenticar os
documentos, como previsto no item 6.2.1.5.1 do edital impugnado” .
Argumentou ainda o relator que, mesmo que houvesse amparo legal para o
procedimento adotado pela comissão de licitação, “não haveria por que, em
atenção ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, previst o no art.
3º da Lei 8.666/1993 e em consonância com o que prescreve o art. 43, § 3º,
da Lei 8.666/1993, não realizar a autenticação dos documentos na própria
sessão de entrega e abertura das propostas. Conduta diversa configura
formalismo exagerado que pode levar à restrição indevida do caráter
competitivo da licitação e à seleção de proposta que não seja a mais
vantajosa”. Por fim, relembrou o Acórdão 357/2015-Plenário, segundo o
qual “a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo
moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo extremo”. Comprovado o vício insanável no ato de inabilitação
da licitante, o Tribunal, alinhado ao voto do relator, decidiu, dentre outras
deliberações, fixar prazo para que a Codevasf anulasse o certame ,
cientificando os responsáveis da irregularidade relativa à inabilitação da
empresa “em virtude da ausência de apresentação de documentos
autenticados, apesar de a licitante ter apresentado documentação original, o
que afronta o disposto no art. 32 da Lei 8666/93”. Acórdão 1574/2015Plenário, TC 033.286/2014-0, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.6.2015.
(destacamos)
Pensar de forma contrária seria privilegiar um interesse de desembaraço
momentâneo do servidor em contraposição ao interesse de uma contratação mais
vantajosa pela Administração Pública, o que, no presente caso, significou uma
desvantagem de centenas de milhares de reais.
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Sendo assim, entendemos ser irregular a inabilitação de empresas com base em
tais alegações, confirmando-se assim o indício de irregularidade apontado neste
particular, em afronta ao artigo 32 da Lei n° 8.666/93.

Declaração Conjunta, Declaração
Declaração de Fato Superveniente

Referente

Legislação

Ambiental

e

Quanto à apresentação de Declaração Conjunta, Declaração Referente Legislação
Ambiental e Declaração de Fato Superveniente, sua exigência constava nos
seguintes itens do edital da Tomada de Preços n°. 15/2019:
7.5 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
a) Declaração de cumprimento de inexistência no quadro funcional da
empresa, de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a
não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos (Lei 9.854, de 27/10/99).
7.6 – DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
7.6.1. Declaração da Legislação Ambiental (Anexo XII)
[...]
19 – FAZEM PARTE DESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
[...]
Anexo VI – Declaração de fato superveniente
A apresentação destes documentos pela empresa Jeansteel Construtora Eireli foi
considerada irregular, já que estariam sem assinatura, conforme registrado na ata
de 24/07/2019:
Prossegue-se com a abertura do envelope de habilitação da empresa
sübsequente, JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI, que após análise dos
documentos, a mesma fica inabilitada por apresentar as Declarações
Conjunta, Legislação Ambiental, Superveniente sem assinatura ,
também, o Certificado de Registro Cadastral em cópia, sem autenticação.
(destacamos)
Ainda durante a sessão de 24/07/2019, a empresa Jeansteel Construtora Eireli fez
constar em ata o seguinte:
Dada a palavra aos representantes, o representante da empresa solicita
que seja registrado que na Lei 8666/93 a declaração apócrifa é mera
regularidade, vício sanado. Na hipótese a falta de assinatura no
documento, regularmente apresentado é mera regularidade. Ai nda
mais quando o edital prevê a possibilidade de saneamento. Art. 43 § 3°
da referida Lei faculta a administração diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo em qualquer fase da licitação,
inclusive com a concessão de prazo para sanar o defeito da documentação
visando o interesse público, em detrimento de um formalismo exacerbado
"TRF 4 Remessa Necessária Cível 50267491020164047000 PR 502674910.2016.404.7000 Relator Cândido Alfredo Silva Leal Júnior - data de
julgamento 05/11/2016 QUARTA TURMA". Quanto ao CRC entende que
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esse documento poderia ser autenticado após abertura do envelope, a
empresa ressalta o Art 32 da Lei 8666/93 que estabelece que os
documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original ou qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
ou por servidor da administração ou publicação por órgão da imprensa
oficial. Existe recomendação do TCU no sentido de a CPL facilitar a
autenticação dos documentos das empresas durante a realização do
certame e acórdão 1574/2015 Plenário do TCU. (destacamos)
Em posterior recurso administrativo, a empresa Jeansteel alega:
Realmente· as
declarações "conjunta", "legislação ambiental" e
"superveniente" foram insertas no envelope de HABILITAÇÃO sem
assinatura do responsável ou de seu procurador ou credenciado, mas é, no
mínimo, absurdo, utilizar tal motivo para declarar a inabilitação de uma
empresa, principalmente em se tratando da proponente de menor preço e
pelo fato de tanto o representante credenciado quanto o procurador legal da
empresa. estarem presentes à sessão e terem solicitado à Comissão a
oportunidade de assinar as declarações, o que lhes foi negado de plano.
[...]
Além dos tribunais Judiciais, o Tribunal de Contas da União, órgão que
fiscaliza as contratações públicas com maestria, também tem rechaçado a
inabilitação/desclassificação de empresas por falta de assinatura em
documentos próprios da licitante:
VOTO
10. Algumas licitantes foram desclassificadas em decorrência de
falhas meramente formais, que poderiam ter sido sanadas durante o
processo licitatório, a exemplo da falta de assinatura do responsável
técnico nas planilhas orçamentárias. Nesse caso, a ação equivocada
por parte do INSS decorreu de parecer da procuradoria da autarquia,
que defendeu a exclusão das licitantes que não tivessem cumprido a
exigência, retirando da competição empresas que ofertaram preços
inferiores aos da proposta vencedora. O fato deve ser objeto de alerta
autarquia, evitando-se, assim, que venha a se repetir futuramente.
(ACÓRDÃO N° 2872/2010 – TCU – Plenário)
Apesar da fundamentação constante do recurso da empresa Jeansteel, a
inabilitação foi mantida, conforme OFÍCIO CPL/PREGÃO N° 050/2019, de
13/08/2019:
Desta forma, a Comissão mantém a decisão constante da Ata
considerando as empresas inabilitadas e/ou desclassificadas (Jeansteel
Const Eireli; Realiza Const e Instai. ltda; Devix Const. Eireli EPP). As
empresas não atenderam as exigências do edital quanto aos itens
questionados em seus recursos e indefere os mesmos. (destacamos)
Em análise jurídica sobre o processo licitatório, estampada no PARECER de
13/08/2019, subscrito por Paulo de Souza Junior – Procurador Municipal e
Eduardo Cavalcante Gonçalves – Assessor – PGM III, que subsidiou o Termo de
Homologação e Adjudicação futuro, não se vislumbrou irregularidades na
inabilitação:
Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas,
como a publicidade, isonomia, economicidade, dentre outros princípios
constitucionais e administrativos, bem como apresentado todos os
documentos necessários pela empresa vencedora.
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Os atos realizados observaram os termos das Leis n° 8.666/93, Lei
Complementar n° 123/06 e Decreto n° 8.538/2016. (destacamos)
Ex positis, quanto à legalidade, somos pela homologação do processo
licitatório e pela ratificação dos atos praticados. (destacamos)
Em justificativa, os senhores Eduardo Cavalcante Gonçalves e Paulo de Souza
Junior alegam que:
16. Na espécie, o edital, como a regra do jogo, foi claro ao prever em
item próprio que as declarações deveriam vir assinadas (verificar se
quem representou a empresa poderia ter assinado naquele momento), bem
como que os documentos deveriam ser originais ou autenticados e
cronograma em barras. Note que o próprio edital previu que o licitante
poderia trazer cópias simples para a comissão fazer a verificação de
originalidade, entretanto, deveria fazê-lo até uma determinada hora préestabelecida. Por óbvio, Ilustre Julgador, tais conferências devem ser feitas
antes da sessão licitatória, porque se assim não fosse, traria grande tumulto
ao ato. Já imaginou uma licitação com 5, 10, 15 participantes e as
conferências de originalidade ocorressem em sessão de licitação? Seria um
verdadeiro pandemônios, que causaria transtornos a todos, com uma
demora que poderia levar um dia inteiro para uma licitação sem qualquer
complexidade. (destacamos)
A senhora Delcineia Rodrigues da Silveira foi considerada revel, enquanto os
senhores Daniel R. Lins Gomes e André dos Santos Fernandes não trouxeram
alegações de mérito específicas quanto a este item.
De fato, as Declarações Conjunta e Referente Legislação Ambiental apresentadas
pela empresa Jeansteel Construtora Eireli encontrava-se sem a assinatura. Vejase:
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Quanto à Declaração de Fato Superveniente, esta não foi detectada nos presentes
autos, mas para efeito de análise, consideraremos que foi apresentada e não
aceita por estar sem assinatura, já que não houve questionamento da empresa
representante quanto a isto.
Entretanto, presente na sessão o procurador da empresa licitante, conforme
confirmado pela Pregoeira Municipal no OFÍCIO CPL/PREGÃO N° 044/2019, não
haveria motivos para não coletá-la, a não ser um demasiado apego ao formalismo,
que deve ser praticado de forma moderada em procedimentos licitatórios, em prol
da busca da melhor contratação, como mencionado no Acórdão do Tribunal de
Contas da União citado anteriormente.
Sendo assim, entendemos ser irregular a inabilitação de empresas com base em
tais alegações, confirmando-se assim o indício de irregularidade apontado neste
particular, em afronta ao artigo 3° da Lei n° 8.666/93.

Cronograma físico-financeiro
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Quanto à apresentação de Cronograma físico-financeiro, sua exigência constava
no seguinte item do edital da Tomada de Preços n°. 15/2019:
8 – DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N° 01
8.1 – A proposta será apresentada em 01 (uma) via, em envelope lacrado,
com a designação “PROPOSTA DE PREÇOS”, sendo a última folha
devidamente assinada e as demais rubricadas, constituídas pelos seguintes
documentos:
[...]
c) Cronograma físico-financeiro da obra em barras; o físico terá indicação
sobre cada segmento de barra, do percentual da etapa a ser executada no
período do segmento; o financeiro dará demonstrativos mensais e
acumulados (em percentagem sobre o orçamento).
[...]
A apresentação deste documento pelas empresas Realiza Construções e
Instalações Ltda. e Devix Construtora Eireli - ME foi considerada irregular, já que
não estariam no formato “em barras” além de, no caso da empresa Devix, o item
0.15 não contemplar o somatório dos itens 15.1, 15.2 e 15.3, conforme registrado
na ata de 24/07/2019:
Após análise das propostas, pelos presentes, dada a palavra aos
representantes, o representante da empresa JEANSTEEL e o representante
da empresa VÉRTICE questiona que os cronogramas das empresas
DEVIX e REALIZA não se apresentam em barras, conforme exige o
edital. O cronograma da empresa DEVIX não contempla, no item 1.15 a
somatória dos itens 15 .. 15.2 e 15.3 da planilha de preços. Assim a
comissão entende que não atenderam as exigências do edital estando,
as referidas empresas, desclassificadas. (destacamos)
Em posterior recurso administrativo, a empresa Devix alega:
Conforme o julgamento das propostas da referida tomada de preços, foram
a esta empresa questionadas sobre supostos erros em planilha de
cronograma, erro este que não procede.
Foi questionada a esta empresa um erro de somatório dos itens "15.1 15.2 e
15.3", contestado equivocadamente, já que o somatório dos itens "15.1 15.2
e 15.3" é exatamente igual ao valor indicado em planilha. São os valores:
· 15. 1 - Administração local - PESSOAL - TCU 6, 23 % Total de R$ 45.005,
16
· 15. 2 - Limpeza geral de Obra Total de R$ 261,60
· 15.3 - Placa de inauguração de obra - em alumínio baixo relevo - 50 x 40
cm
Total de R$ 557,06
Totalizando um valor do subitem 0.15 "Itens Finais" de R$ 45.823,82,
portanto o valor está somado corretamente, valor este contemplado em
planilha e cronograma.
Os somatórios de valores e percentuais foram todos revisados novamente.
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Também foi questionada a esta empresa, um erro na distribuição estética do
cronograma, no andamento físico-financeiro, físico denominado por
percentuais e financeiro denominado por valores em reais.
O questionamento feito pelos representantes das empresas JEANSTEEL e
da empresa VERTICE se refere a ausência nada significativa um item
APENAS de estética do cronograma apresentado, que nitidamente não
interfere no entendimento dele, já que os valores e percentuais são os itens
de relevância para compreensão do cronograma.
A empresa Realiza não apresentou recurso administrativo à época.
No Relatório Técnico desenvolvido por Daniel R. Lins Gomes – Diretor de
Departamento Geral de Engenharia e André dos Santos Fernandes – Engenheiro
Civil, em 13/08/2019, foi registrado:
DEVIX CONSTRUTORA E/RELI - ME - o questionamento sobre o item 1.15
(somatória dos itens 15 .. 15. 2 e 15. 3 da planilha de preços não
contemplada), Não consideramos item de função apenas estética e
irrelevante. Entendemos que não foi atendido o edital.
Apesar da fundamentação constante do recurso da empresa Devix, a
desclassificação das duas empresas foi mantida, conforme OFÍCIO CPL/PREGÃO
N° 050/2019, de 13/08/2019:
Desta forma, a Comissão mantém a decisão constante da Ata
considerando as empresas inabilitadas e/ou desclassificadas (Jeansteel
Const Eireli; Realiza Const e Instai. ltda; Devix Const. Eireli EPP). As
empresas não atenderam as exigências do edital quanto aos itens
questionados em seus recursos e indefere os mesmos. (destacamos)
Em análise jurídica sobre o processo licitatório, estampada no PARECER de
13/08/2019, subscrito por Paulo de Souza Junior – Procurador Municipal e
Eduardo Cavalcante Gonçalves – Assessor – PGM III, que subsidiou o Termo de
Homologação e Adjudicação futuro, não se vislumbrou irregularidades na
desclassificação:
Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas,
como a publicidade, isonomia, economicidade, dentre outros princípios
constitucionais e administrativos, bem como apresentado todos os
documentos necessários pela empresa vencedora.
Os atos realizados observaram os termos das Leis n° 8.666/93, Lei
Complementar n° 123/06 e Decreto n° 8.538/2016. (destacamos)
Ex positis, quanto à legalidade, somos pela homologação do processo
licitatório e pela ratificação dos atos praticados. (destacamos)
Em justificativa, os senhores Daniel R. Lins Gomes e André dos Santos Fernandes
alegam que:
Quanto à discriminação dos itens de serviço, que porventura, fora esquecido
e/ou não apresentado pela participante, não cabia aos citados analisar a
relevância destes, mas tão somente informar, por conferência dos
documentos apresentados pela empresa, à CPL, se os documentos
cumpriam ou não o edital.
[...]

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: E5C95-92C36-2742E

ACÓRDÃO T C-868/2021
hm/al

Contudo, ainda que fosse plausível o questionamento quanto a relevância
do item não demonstrado, a análise subjetiva da equipe técnica do que
seria ou não relevante abriria precedentes para que as demais empresas
por conta própria deixassem de apresentar itens que não entendessem
relevantes à obra, gerando assim inconclusão de diversos processos
licitatórios.
A senhora Delcineia Rodrigues da Silveira foi considerada revel, enquanto os
senhores Eduardo Cavalcante Gonçalves e Paulo de Souza Junior não trouxeram
alegações de mérito específicas quanto a este item.
Os cronogramas físico-financeiros entregues pelas empresas Realiza e Devix são
2
os seguintes :

2

Cremos que a redução no tamanho, apesar da perda de definição numérica, não afeta o raciocínio a
ser exposto.
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No caso da empresa Devix, um primeiro motivo relacionado ao cronograma, teria
sido o fato de que seu item 0.15 não contemplaria o somatório dos valores dos
itens 15.1, 15.2 e 15.3, o que não confirmamos na prática, já que as informações
apresentadas pela empresa em seu recurso são fidedignas.
Com relação a não apresentação em barras, apesar de o grafismo fornecer,
talvez, uma visualização mais célere, este destina-se a indicar o período de
realização de determinado serviço, o que apresenta-se de forma clara nos
cronogramas apresentados, podendo-se dizer, mesmo, ter sido um exagero formal
a desclassificação de empresas por conta disso.
Agarrar-se à letra do edital conforme indicado pelos representantes da
administração pública e pelos que neste processado são responsabilizados é
interpretar a legislação de forma a fazer com que esta se volte contra a
Administração Pública, e não em sua garantia, já que abandona a busca pela
melhor proposta em proteção a elementos estéticos.
Sendo assim, entendemos ser irregular a inabilitação de empresas com base em
tais alegações, confirmando-se assim o indício de irregularidade apontado neste
particular, em afronta ao artigo 3° da Lei n° 8.666/93 (selecionar a proposta mais
vantajosa para a administração).

Sobrepreço
Por fim, detectamos, em análise ao sistema Geo-obras, a realização de apenas
um empenho referente ao presente contrato, sem que detectássemos quaisquer
medições/pagamentos efetuados à empresa, quer seja no sistema Geo-obras ou
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34

no Portal da Transparência Municipal , relacionados ao objeto “Construção de
unidade de referência a saúde da mulher ‘Casa Rosa’”.

3
4

https://itapemirim-es.portaltp.com.br/consultas/despesas/pagamentos.aspx
Apenas detectamos pagamentos relativos ao objeto “conclusão de creche de Itaoca”.
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Assim, muito embora tenha havido uma contratação com sobrepreço de R$
293.103,98 (duzentos e noventa e três mil, cento e três reais e noventa e oito
centavos), este não se concretizou em superfaturamento, por conta da ausência
de quaisquer pagamentos efetivados até o presente momento, segundo os
dados coletados.
Em tempo, alerte-se que, no caso de pagamentos terem sido promovidos à
empresa contratada de forma oculta, ou seja, não se dando a devida publicidade a
estes, seja informando-se ao sistema Geo-Obras ou por meio do Portal da
Transparência Municipal, este Tribunal de Contas poderá determinar a instauração
da competente Tomada de Contas Especial, de forma a apurar os valores pagos
com sobrepreço e seus responsáveis, além de, por certo, promover o
encaminhamento dos fatos ao Ministério Público Estadual, para a apuração de
conduta eventualmente submetida à legislação penal.

Responsabilidades
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Com relação às responsabilidades, lembre-se o que foi lançado na Manifestação
Técnica 01055/2020-9:

 Daniel R. Lins Gomes (Diretor do Departa mento Geral de Engenharia) e
André dos Santos Fernandes (Engenheiro Civil)
Como relatado anteriormente, confirmamos a produção de “Relatório Técnico”
pelos agentes responsabilizados, no qual se fez constar, em relação à
desclassificação da empresa Devix Construtora Eireli – ME, apenas “Não
consideramos item de função apenas estética e irrelevante. Entendemos que
não foi atendido o edital.”, donde explícito, portanto, sua conduta e o nexo de
causalidade, já que os atos praticados resultaram em uma contratação
desvantajosa para o município e consequente sobrepreço.
Em resposta conjunta, os responsabilizados alegam ser o parecer meramente
opinativo, cabendo à CPL acatá-lo ou não; que somente informaram se os
documentos apresentados atendiam ao edital e que se realizassem análise
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sobre a relevância do cronograma em barras poderiam levar outras empresas a
descumprirem itens editalícios em futuros certames.
Entretanto, consideramos, em consonância com o apontado na Manifestação
Técnica 01055/2020-9, tratar-se de matéria técnica específica, para o qual a
avaliação dos responsabilizados foi demandada, não tratando-se de discordância
de opiniões, mas da produção de uma análise deficiente, ao considerar relevante
elemento sem tal característica. Por outro lado, a aplic ação do princípio do
formalismo moderado não torna o relevante irrelevante para futuros certames,
nos quais continua atuando a vinculação ao instrumento convocatório, não
trazendo, portanto, como consequência, a habilitação de empresas
descumpridoras de exigências materialmente importantes.
A existência de boa-fé em seus atos não pode ser comprovada, já que seria de
se esperar de agentes de caráter eminentemente técnico da administração a
realização de análise mais detida e minuciosa, e não lacônica, já que a
consequência da desclassificação da empresa seria, como ocorreu, uma
contratação desvantajosa economicamente para o município. Por outro lado,
também não se pode afirmar a inconsciência da ilicitude por parte dos
responsáveis.
As jurisprudências carreadas aos autos pelos responsabilizados tratam de
situações nas quais não foi entregue por licitante a composição de custos e parte
de planilha de preços unitários, situações bastante diversas do caso em análise
e, portanto, não a ele aplicáveis.
Por fim, registramos que a Manifestação Técnica 01055/2020-9 considerou como
circunstância atenuante o caráter opinativo do parecer.
Assim, entendemos por manter a responsabilidade dos senhores Daniel R. Lins
Gomes e André dos Santos Fernandes em relação ao achado de auditoria
“Inabilitação de empresas por formalismo excessivo e consequente sobrepreço
do contrato”.



Delcineia R. Da Silveira – Presidente da CPL

Como relatado anteriormente, confirmamos a condução do procedimento licitatório
pela agente pública responsabilizada, além da produção do “OFÍCIO
CPL/PREGÃO N° 050/2019”, no qual se fez constar, em relação à inabilitação da
empresa Jeansteel Construtora Eireli, apenas “As empresas não atenderam as
exigências do edital quanto aos itens questionados em seus recursos e indefere
os mesmos”, donde explícito, portanto, sua conduta e o nexo de causalidade, já
que os atos praticados resultaram em uma contratação desvantajosa para o
município e consequente sobrepreço.
Instada a manifestar-se sobre os fatos narrados, por meio dos Termos de Citação
n°. 00174/2020-2, de 12/03/2020, e 00251/2020-4, de 11/05/2020, quedou-se
inerte, sendo considerada revel, através do Despacho 20152/2020-8, de
10/06/2020, do Exmo. Conselheiro Relator.
Consideramos, em consonância com o apontado na Manifestação Técnica
01055/2020-9, que a responsabilizada agiu de forma irregular ao manter a
desclassificação da empresa Jeansteel, de forma sucinta e sem análise de todas
as questões levantadas pela empresa em seu recurso acerca do excesso de
formalismo aplicado no julgamento, considerando que tal análise poderia resultar,
como de fato ocorreu, em contratação com valor bem superior, sem justificativa
suficiente.
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A existência de boa-fé em seus atos não pode ser comprovada, já que seria de se
esperar de agente do ramo o conhecimento acerca da aplicação moderada do
formalismo nos procedimentos licitatórios, ainda mais em situação na qual a
consequência da inabilitação da empresa seria, como ocorreu, uma contratação
desvantajosa economicamente para o município. Por outro lado, também não se
pode afirmar a inconsciência da ilicitude por parte da responsável.
Por fim, registramos que a Manifestação Técnica 01055/2020-9 considerou como
circunstância agravante o reconhecimento pela própria Presidente da CPL, de que
o representante da empresa esteve presente portando o documento original,
posteriormente invalidado pela ausência de autenticidade, o que foi confirmado em
análise aos autos, haja vista o “OFÍCIO CPL/PREGÃO N° 044/2019”, de
30/07/2019, cujo conteúdo já foi referenciado anteriormente. Em contrapartida,
não verificamos terem ocorrido outras circunstâncias atenuantes.
Assim, entendemos por manter a responsabilidade da senhora Delcinéia R. da
Silveira em relação ao achado de auditoria “Inabilitação de empresas por
formalismo excessivo e consequente sobrepreço do contrato”.


Paulo de Souza Junior – Procurador Municipal e Eduardo Cavalcante
Gonçalves – Assessor Jurídico
Como relatado anteriormente, confirmamos a produção de “Parecer” pelos
agentes responsabilizados, no qual se fez constar, em relação à
inabilitação/desclassificação das empresas, apenas o constante abaixo, donde
explícito, portanto, sua conduta e o nexo de causalidade, já que os atos praticados
resultaram em uma contratação desvantajosa para o município e consequente
sobrepreço:
Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas,
como a publicidade, isonomia, economicidade, dentre outros princípios
constitucionais e administrativos, bem como apresentado todos os
documentos necessários pela empresa vencedora.
Os atos realizados observaram os termos das Leis n° 8.666/93, Lei
Complementar n° 123/06 e Decreto n° 8.538/2016.
Em resposta conjunta, os responsabilizados alegam a ilegitimidade do Assessor
Jurídico para figurar no polo passivo da demanda (segundo suas estritas funções
previstas na Lei Complementar Municipal 158/2013 – Lei Orgânica da
Procuradoria Municipal); além disso, aduzem não caber ao Procurador, ou ao
Assessor Jurídico, decidir sobre recurso em sede de licitação. Manifestações
jurídicas apenas seriam exaradas quando por determinação legal (minuta de
edital, por exemplo) ou quando por expresso questionamento e dúvida jurídica sob
ponto específico que lhes for direcionada, o que não teria acontecido no caso em
tela.
Com relação ao Assessor Jurídico, temos que a este assiste razão, já que a
responsabilidade pela emissão de parecer jurídico compete ao Procurador
Municipal, segundo o artigo 12 da Lei Complementar Municipal n°. 158/2013: “Art.
12. As Procuradorias Municipais Setoriais serão integradas por Procuradores
Municipais da carreira, que atuarão nas funções de assessoramento e consultoria
jurídicos e representação judicial e extrajudicial.”, competindo ao Assessor,
segundo o inciso I do artigo 15 do mesmo diploma legal “I – Prestar
assessoramento técnico ao Procurador Geral e aos Procuradores Municipais; ”.
Deste modo, sua responsabilidade deve ser afastada .
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Com relação à atuação do Procurador Municipal, entretanto, consideramos, em
consonância com o apontado na Manifestação Técnica 01055/2020-9, ter havido
omissão em tratar juridicamente das questões levantadas pelos licitantes e
tratadas no parecer técnico e na decisão da Comissão de Licitação, com a
emissão de parecer jurídico vago, constando conclusão ampla e irrestrita pela
legalidade e ratificação dos atos praticados.
A existência de boa-fé em seus atos não pode ser comprovada, já que seria de se
esperar de agentes especializados nas questões jurídicas da administração
pública a realização de análise mais detida e minuciosa, pois existia flagrante
desrespeito a uma aplicação moderada do formalismo, ainda mais tendo-se em
vista que a consequência da inabilitação/desclassificação das empresas seria,
como ocorreu, uma contratação desvantajosa economicamente para o m unicípio.
Por outro lado, também não se pode afirmar a inconsciência da ilicitude por parte
do responsável.
Por fim, registramos que a Manifestação Técnica 01055/2020-9 considerou como
circunstância agravante a negligência diante do dever de analisar as questões
jurídicas levantadas pelas licitantes e a necessidade de informar sobre a
importância da aplicação do princípio do formalismo moderado na condução do
certame licitatório, com o qual discordamos, haja vista tal descrição incorporar a
própria conduta apontada como irregular, não sendo situação adicional, que
dialogue com a conduta principal agravando-a. Em contrapartida, não verificamos
terem ocorrido outras circunstâncias atenuantes.
Assim, entendemos por manter a responsabilidade do senhor Paulo de S ouza
Junior em relação ao achado de auditoria “Inabilitação de empresas por
formalismo excessivo e consequente sobrepreço do contrato”.

Descumprimento da Decisão 00001/2020-1 – 2ª Câmara
[...]
Fato é que quando da determinação cautelar, constante da Decisão 00001/2020-1
– 2ª Câmara, de 29/01/2020, o contrato já estava em curso havia 03 (três) meses,
considerando-se que a Ordem de Serviço n°. 040/2019 data de 21/10/2019; deste
modo, era de se esperar que algum serviço houvesse sido executado, serviços
iniciais muito compatíveis com os das fotos anexadas pelo denunciante, o que, por
si só, não indica um descumprimento da decisão deste Tribunal.
Por outro lado, como já ressaltamos, não foram por nós detectados pagamentos
referentes a este contrato, tanto em pesquisa ao sistema Geo-Obras quanto no
Portal da Transparência Municipal, o que pode ser visto nos prints que
apresentamos. É certo que o denunciante menciona pagamentos que teriam sido
por ele notados referentes a este contrato, mas além de não conseguirm os
comprová-los, como dissemos, o denunciante também não apresentou qualquer
material que pudesse suportar indiciariamente sua narrativa.
Prosseguindo, não se pode comprovar a adesão do período no qual as fotos foram
tiradas àquele posterior à decisão cautelar desta corte; tratando-se de narrativa
anônima, elas podem pertencer a momento anterior, já que não há qualquer
elemento que indique o momento de captura da imagem.
Por fim, é certo que a decisão cautelar mencionava a publicação e comunicado ao
Tribunal (“[...] cumpra de imediato essa decisão, publicando extrato na imprensa
oficial quanto ao teor da decisão e comunicando, no prazo de 10 dias, as
providências adotadas ao Tribunal”), no entanto, não temos elementos para
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afirmar o material descumprimento da decisão, apenas, é claro, sob o ponto de
vista formal, o que, neste momento, entendemos ser preciosismo sancionar.

Questão disciplinar
Como já ressaltamos, as justificativas apresentadas pelos senhores Paulo de
Souza Junior e Eduardo Cavalcante Gonçalves foram similares, contendo, ambas,
o seguinte:
VI – DOS INDÍCIOS DE DESRESPEITOS A NORMAS PREVISTAS NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 622/2012 E NA RESOLUÇÃO Nº 232/212 POR
PARTE DA AUDITORA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO JUNTO A
COREGEDORIA
23. Agir da forma com que agiu a auditora, demonstra sérios indícios de
lesão aos arts. 5º, caput, e inciso II, do 6º da Lei Complementar 622/2012
c/c os incisos XV e XVII do art. 8º da Resolução 232/2012, desse Tribunal,
conforme será demonstrado.
24. A Lei Complementar 622/2012 que trata das funções do auditor externo,
dentre outras matérias, traz em seu art. 5º a seguinte redação:
“As funções de execução do controle externo da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos
Municípios que incumbem ao Tribunal de Contas serão exercidas
exclusivamente pelo Auditor de Controle Externo.
25. Veja que não é atribuição do auditor fiscalizar a execução dos trabalhos
exercidos por Procuradores e Assessores Jurídicos, vez que tal função cabe
exclusivamente a Ordem Dos Advogados do Brasil, conforme já suscitado
em preliminar.
26. No mesmo sentido é o art. 6º, II. Veja-se:
Art. 6º Compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no
âmbito da atuação do Tribunal de Contas, em controle de recursos e
bens públicos:
II - realizar auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
patrimonial e operacional nas entidades jurisdicionadas, elaborando
os relatórios técnicos de análise da aplicação e da gestão dos
recursos públicos de responsabilidade destas entidades;
27. Mais uma vez o dispositivo legal é omisso quanto a ser uma das
atribuições do auditor a fiscalização da execução dos trabalhos exercidos
por Procuradores e Assessores Jurídicos.
28. Já a Resolução 232/2012, como de conhecimento, institui o Código de
Ética Profissional dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo. Veja o que prevê o art. 8º:
Art. 8º. É vedado ao servidor do TCEES:
(...)
XV – atuar fora de suas competências ou atribuições;
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XVII – concorrer para a realização de ato contrário à lei ou destinado
a fraudá-la, ou praticar, no exercício da profissão, ato legalmente
definido como crime ou contravenção;
29. Destarte, a auditora atuou fora de suas competências, vez que
como já afirmado, não é sua atribuição a execução dos trabalhos
exercidos por Procuradores e Assessores Jurídicos, vez que tal função
cabe exclusivamente a Ordem Dos Advogados do Brasil, conforme previsto
na Lei Federal nº 8.906/1994, em especial o art. 2º, §3º e no parágrafo único
do art. 5º da Lei Orgânica deste Tribunal. (destacamos)
30. Assim, requer abertura de processo administrativo em face da
auditora de controle externo Flávia Holz Meirelles Pereira, mat. 203.528,
junto a Corregedoria ou Comissão de Ética, a quem couber, para a
apuração dos indícios aqui narrados. (destacamos)
Levando-se em consideração o fato de que, como demonstramos, a
responsabilização do parecerista foi corretamente apurada pela auditora que
subscreveu a Manifestação Técnica 01055/2020-9, sugerimos que o requerimento
seja denegado.
Anulação do certame licitatório
Em análise aos autos, verificou-se que constava a possibilidade de anulação do
certame, referenciada no item “3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO” da
Manifestação Técnica 1055/2020-9, de 11/03/2020; sendo sugerida, por este
motivo, a oitiva da empresa interessada:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A partir de todo o exposto, sugere-se:
 Citar os responsáveis conforme matriz de responsabilização proposta
nesta peça;
 Notificar a empresa vencedora, como terceira interessada, diante da
possibilidade de anulação do certame ; (destacamos)
 Enviar cópia desta manifestação junto com os termos de citação e
notificação.
A sugestão para oitiva da empresa interessada se materializou na Decisão
SEGEX 00044/2020-9, de 12/03/2020.
Todavia, notou-se que o Município, enquanto ente estatal afetado por uma
eventual decisão de anulação do contrato n°. 13/2019, de 14/08/2019, não teve
promovida sua oitiva, o que estaria afastado do previsto no artigo 207, inciso II, do
RITCEES:
Art. 207. Ao apreciar processo relativo à fiscalização, o Relator ou o
Tribunal:
[...]
II – determinará a oitiva da entidade fiscalizada e do terceiro
interessado, se for o caso, para, no prazo de até trinta dias, manifestaremse sobre fatos que possam resultar em decisão do Tribunal no sentido de
desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato em seu
desfavor; (destacamos)
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Em virtude disto, entendeu-se deveria ser promovida a oitiva do Município de
Itapemirim para se manifestar acerca dos fatos narrados, tendo-se em foco a
possibilidade de anulação do contrato n° 13/2019, em obediência ao previsto no
artigo 207, inciso II, do RITCEES, o que foi proposto na Manifestação Técnica
01973/2020-1, de 18/06/2020, e constou da Decisão Segex 00113/2020-6,
também de 18/06/2020.
Em resposta, o senhor Fernando Santos Moura – Controlador Geral do Município
informou, por meio do OFÍCIO CGM N° 42/2020, de 07/07/2020, que:
A Controladoria Geral do Município de Itapemirim, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do Art. 5º da Lei
Complementar nº 144/2012, nos autos do referido processo, apresento as
seguintes informações e considerações:
1) A Obra permanece suspensa; (destacamos)
2) Em relação as manifestações técnicas, as mesmas foram realizadas
pelos Engenheiros e Assessoria Jurídica;
3) Em relação a manifestação do Chefe do Executivo, informamos que o
Município não deverá dar continuidade no referido processo
administrativo, e breve encaminharemos os documentos. (destacamos)
As informações foram complementadas, por meio do OFÍCIO CGM N° 47/2020, de
28/07/2020, no qual se registrou:
Informamos que a obra permanece suspensa, e que estamos com os
tramites necessários para proceder a rescisão contratual com a empresa.
(destacamos)
Estou encaminhando os seguintes documentos:
1) Notificação de comunicação da suspensão;
2) Publicação do termo de notificação;
3) Cópia de parte do processo administrativo que culminará na
rescisão contratual. (destacamos)
Sem mais, reitero os meus cumprimentos e coloco todo o aparato desta
Administração à disposição para o que for preciso, na certeza do
deferimento de Vossa Excelência.

Sendo assim, levando-se em conta o contexto de prejuízo potencial à
administração pública, já que firmada contratação com sobrepreço de R$
293.103,98 (duzentos e noventa e três mil, cento e três reais e noventa e oito
centavos), oriunda de processo licitatório viciado, no qual foi confirmada a
inabilitação/desclassificação de empresas por formalismo excessivo, em
infringência ao artigo 3° da Lei n°. 8.666/93 (Princípio da obtenção da proposta
mais vantajosa), e a própria intenção do Município, informada a este Tribunal de
Contas por meio dos OFÍCIOS CGM N° 42 e 47/2020, deve-se determinar ao
Município de Itapemirim a anulação do procedimento licitatório referente à Tomada
de Preços n°. 15/2019 e, consequentemente, do posterior contrato n°. 13/2019,
5
firmado com Vértice Construtora Eireli EPP .

5

Art. 49. (Lei 8.666/93) A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
[...]
§ 2° A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 desta Lei.
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Pois bem.
Diante do exposto acima, acompanho in totum a fundamentação técnica, que ao
constatar a ocorrência de formalismo excessivo na inabilitação das empresas,
comprova a configuração da ilegalidade nas condutas praticadas.
E explico. Como muito bem explicado pela Instrução Técnica acima, podem ser
constatadas

a

ocorrência

de

três

anormalidades.

Primeiramente

temos

a

desclassificação da empresa Jeansteel Construtora Eireli por apresentar certificado
de registro cadastral sem autenticação.
Ora, a partir do momento em que o documento original estava disponível para
verificação de autenticidade da cópia, conforme atestado pela Pregoeira Municipal no
OFÍCIO CPL/PREGÃO N° 044/2019, considero um formalismo excessivo a não
realização da autenticação.
A defesa alega que haveria previsão de momento prévio específico para a
autenticação, porém isso não consta no edital da Tomada de Preços n.º 15/2019,
sendo que, mesmo se constasse, iria contra jurisprudência do Tribunal de Contas da
União:
A imposição de restrição temporal para autenticação dos
documentos de habilitação dos licitantes afronta o art. 32 da Lei
8.666/93. A comissão de licitação pode realizar a autenticação dos
documentos apresentados por meio de cópia na própria sessão de
entrega e abertura das propostas, em atenção aos princípios do
formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para
a Administração, e em consonância com o art. 43, § 3º, da Lei
8.666/93. Representação formulada por sociedade empresária apontara
possíveis irregularidades em tomada de preços, promovida pela 7ª
Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com objetivo de
contratar empresa para elaboração de projeto executivo de obras em
municípios do Estado do Piauí. Dentre os pontos impugnados, alegara
a representante que teria sido indevidamente inabilitada em
decorrência da apresentação de documentos não autenticados. O
citado certame fora suspenso na fase de adjudicação por iniciativa da
Codevasf, no aguardo da apreciação de mérito do TCU. Realizadas as
oitivas regimentais, a unidade técnica considerou que “a Codevasf agiu
estritamente conforme o Edital, o qual previa que as cópias dos
documentos deveriam ser autenticadas em cartório ou poderiam ser
autenticados por servidor da 7ª SL ou por membro da Comissão Técnica
de Julgamento a partir do original, desde que até às 17h30min do dia útil
anterior à data marcada para o recebimento da documentação ..., e 2
não na hora da abertura das propostas”. Dissentindo da unidade técnica,
o relator registrou que a mencionada cláusula do edital “afronta o art . 32
da Lei 8.666/93, o qual prevê que ‘os documentos necessários à
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habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial’. O referido
dispositivo também não permite nenhuma restrição temporal para
que a comissão de licitação se recuse a autenticar os documentos,
como previsto no item 6.2.1.5.1 do edital impugnado” . Argumentou
ainda o relator que, mesmo que houvesse amparo legal para o
procedimento adotado pela comissão de licitação, “não haveria por que,
em atenção ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, previsto
no art. 3º da Lei 8.666/1993 e em consonância com o que prescreve o
art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, não realizar a autenticação dos
documentos na própria sessão de entrega e abertura das propostas.
Conduta diversa configura formalismo exagerado que pode levar à
restrição indevida do caráter competitivo da licitação e à seleção de
proposta que não seja a mais vantajosa”. Por fim, relembrou o
Acórdão 357/2015-Plenário, segundo o qual “a Administração Pública
deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a
adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo
extremo”. Comprovado o vício insanável no ato de inabilitação da
licitante, o Tribunal, alinhado ao voto do relator, decidiu, dentre outras
deliberações, fixar prazo para que a Codevasf anulasse o certame ,
cientificando os responsáveis da irregularidade relativa à inabilitação da
empresa “em virtude da ausência de apresentação de documentos
autenticados, apesar de a licitante ter apresentado documentação
original, o que afronta o disposto no art. 32 da Lei 8666/93”. Acórdão
1574/2015-Plenário, TC 033.286/2014-0, relator Ministro Benjamin
Zymler, 24.6.2015. (destacamos)

Tem-se, ainda, a inabilitação, da empresa Jeansteel Construtora Eireli, por falta de
assinatura do documento apresentado para a sua habilitação no certame. O §3º, art.
43 da Lei 8.666/1993 é claro ao dispor que: “§ 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”.
Há, inclusive, jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça considerando que a falta
de assinatura reconhecida em um documento regularmente apresentado é mera
irregularidade – ainda mais nítida se o responsável pela assinatura estiver presente
no ato para sanar tal irregularidade:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. FALTA E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM
CERTAME LICITATÓRIO. MERA IRREGULARIDADE.
Trata-se de documentação - requisito de qualificação técnica da empresa licitante apresentada sem a assinatura do responsável. Alega a recorrente (empresa
licitante não vencedora) a violação ao princípio de vinculação ao edital, em razão
da falta de assinatura na declaração de submissão às condições da tomada de
preços e idoneidade para licitar ou contratar com a Administração.
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2. É fato incontroverso que o instrumento convocatório vincula o proponente e que
este não pode se eximir de estar conforme as exigências apresentadas no Edital.
Devem estar em conformidade com o documento administrativo, tanto a
qualificação técnica, como a jurídica e a econômica-financeira.
3. Porém, há de se reconhecer que, a falta de ass inatura reconhecida em um
documento regularmente apresentado é mera irregularidade - principalmente se o
responsável pela assinatura está presente no ato para sanar tal irregularidade.
Precedente.
4. Recurso especial não provido. (REsp 947953/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 6/10/2010)

Estes fatos acarretam a responsabilidade tanto da senhora Delcinéia Rodrigues da
Silveira, que manteve a desclassificação da empresa Jeansteel Construtora Eireli
por excesso de formalismo, quanto a do Senhor Paulo de Souza Junior, pois ao
tratar juridicamente das questões levantadas pelos licitantes, ventiladas no parecer
técnico e na decisão da Comissão de Licitação, com a emissão de parecer jurídico
vago, corroborou em sua conclusão pela ampla e irrestrita legalidade e ratificação
dos atos praticados, omitindo-se em esclarecer os pontos objurgados.
Por fim, em relação à inabilitação das empresas Realiza Construções Instalações
Ltda e Devix Construtora Eireli – ME por não terem apresentado cronograma físicofinanceiro no formato de barras, também penso ser ilegal tais inabilitações, pois
conforme bem pontuado e fundamentado pela Instrução Técnica Conclusiva
03650/2020:
No caso da empresa Devix, um primeiro motivo relacionado ao cronograma, teria
sido o fato de que seu item 0.15 não contemplaria o somatório dos valores dos
itens 15.1, 15.2 e 15.3, o que não confirmamos na prática, já que as informações
apresentadas pela empresa em seu recurso são fidedignas.
Com relação a não apresentação em barras, apesar de o grafismo fornecer,
talvez, uma visualização mais célere, este destina-se a indicar o período de
realização de determinado serviço, o que apresenta-se de forma clara nos
cronogramas apresentados, podendo-se dizer, mesmo, ter sido um exagero formal
a desclassificação de empresas por conta disso.
Agarrar-se à letra do edital conforme indicado pelos representantes da
administração pública e pelos que neste processado são responsabilizados é
interpretar a legislação de forma a fazer com que esta se volte contra a
Administração Pública, e não em sua garantia, já que abandona a busca pela
melhor proposta em proteção a elementos estéticos.

Constata-se, outrossim, que não houve fundamento razoável, em sede defesa, que
possa justificar tal exigência, de modo que foi dada prioridade a meros elementos
estéticos ao invés de se buscar o melhor preço.
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Tal proceder acarreta a responsabilidade dos senhores Daniel R. Lins Gomes
(Diretor do Departamento Geral de Engenharia) e André dos Santos Fernandes
(Engenheiro Civil), por emitirem parecer técnico inadequado, que não considerou o
item de cronograma físico-financeiro no formato de barras em função apenas de
estética, o que no entender da área técnica deste Tribunal seria irrelevante e
ensejou a efetuação de contratação com valor superior ao que poderia ter sido
licitado, sem as referidas inabilitações.
Por todo o exposto, entendo por manter a irregularidade, no sentido de determinar a
anulação da Tomada de Preços n.° 15/2019 e do Contrato n°. 13/2019, firmado com
a empresa Vértice Construtora EIRELI EPP, bem como por determinar que, na
hipótese de haver pagamento pelos serviços prestados antes da Decisão
00001/2020-1 – 2ª Câmara, de 29/01/2020, que o valor a ser pago esteja limitado,
no máximo, ao valor ofertado pela empresa Devix Construtora Eireli – ME.
Entendo, também, pela aplicação de multa aos responsávies, principalmente ao ser
considerado o atraso que tais condutas ocasionaram, ao ter que ser suspensa a
obra de Construção de Unidade de Referência a Saúde da Mulher "Casa Rosa" no
Distrito de ltaipava em ltapemirim-ES.
Cabe ressaltar que o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 2770/2021,
sugeriu que:
com fulcro no art. 1º, inciso XVI, da LC n. 621/2012, seja determinado à Prefeitura
de Itapemirim que instaure procedimento administrativo disciplinar em face dos
agentes mencionados nestes autos de modo a apurar as respectivas
responsabilidades, bem como o grau de participação da empresa Vertice
Construtora – EIRELI – EPP nas irregularidades praticadas, de modo a deliberar
sobre o direito desta sobre eventual indenização pelos serviços executados ou
pelos prejuízos causados em decorrência da anulação do contrato, cujos valores,
entretanto, em qualquer hipótese, não poderão ser superiores àqueles ofertados
pela empresa Jeansteel Construtora EIRELI, devendo sua conclusão ser remetida
a este egrégio Tribunal de Contas para conhecimento e deliberação previamente a
qualquer ato de pagamento.

Tal determinação é importante por dois motivos: a) a empresa chegou a prestar
serviços antes da Decisão cautelar que suspendeu a execução do contrato; b) deve
ser averiguado, pelo Município, se houve algum grau de participação da empresa
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Vertice Construtora Eireli-EPP na irregularidade em questão.
Apesar de o Ministério Público de Contas ter considerado o valor máximo, para fins
de pagamento pelos serviços prestados, aquele ofertado pela empresa Jeansteel
Construtora EIRELI, não foi esta empresa inabilitada que ofertou o menor valor. Isso
porque a Instrução Técnica Conclusiva, ao considerar a possibilidade de sobrepreço
na ordem R$ 293.103,98, realizou tal cálculo com base no orçamento da empresa
inabilitada Devix Construtora Eireli – ME, motivo pelo qual entendo ser adequado
considerar o valor ofertado por esta última como o limitador.
Sendo assim, acompanhando os fundamentos da Instrução Técnica Conclusiva
03650/2021, decido por manter a irregularidade de “inabilitação de empresas por
formalismo excessivo e consequente sobrepreço” (item 2.1 da MT 01055/2020) para
determinar a anulação da licitação (e respectivo contrato), com aplicação de multa
aos responsáveis.

3.

DOS DISPOSITIVOS:

Diante do exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que os eminentes Conselheiros aprovem a
seguinte minuta de Acórdão que submeto à consideração.

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator

1. ACÓRDÃO TC-868/2021:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Rejeitar a preliminar de incompetência do Tribunal de Contas para julgar
atos e manifestações dos advogados públicos aduzida por Eduardo Cavalcanti
Gonçalves e Paulo de Souza Junior;
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1.2. Reconhecer a ilegitimidade passiva de Eduardo Cavalcanti Gonçalves,
extinguindo-se o feito em relação a este agente sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 70 da LC n. 621/12;
1.3. Denegar seguimento ao requerimento para instauração de processo
administrativo disciplinar em desfavor de auditora deste Tribunal de Contas,
efetuado por Eduardo Cavalcanti Gonçalves e Paulo de Souza Junior;
1.4. Considerar procedente a representação, nos termos do art. 95, inciso II, da
LC n. 621/12, de forma a manter a irregularidade de “inabilitação de empresas por
formalismo excessivo e consequente sobrepreço” (item 2.1 da MT 01055/2020),
aplicando multa individual, na forma inciso II, artigo 135 da LC 621/2012, de R$
500,00 (quinhentos reais), a cada um dos seguintes responsáveis: André dos
Santos Fernandes, Daniel Ribeiro Lins Gomes, Delcinéia Rodrigues da Silveira
e Paulo de Souza Júnior.
1.5. Determinar à Prefeitura de Itapemirim que anule a Tomada de Preços n.
15/2019, bem como o Contrato n. 13/2019 celebrado com a empresa Vértice
Construtora Eieli EPP, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no inciso X, art. 71 da
Constituição Estadual;
1.6. Determinar ao Controle Interno da Prefeitura de Itapemirim que instaure
procedimento administrativo de modo a apurar possível dano ao erário, bem
como se houve, ou não, grau de participação da empresa Vértice Construtora EIRELI - EPP nas irregularidades praticadas, de modo a deliberar sobre o direito
desta sobre eventual indenização pelos serviços executados ou pelos prejuízos
causados em decorrência da anulação do contrato, cujos valores, entretanto, em
qualquer hipótese, não poderão ser superiores àqueles ofertados pela empresa
Devix Construtora Eireli – ME, devendo sua conclusão ser remetida a este egrégio
Tribunal de Contas para conhecimento.
1.7. Dar ciência aos interessados, bem como ao representante, conforme
mandamento do art. 307, § 7º da Resolução TC 261/2013;
1.8. Arquivar os presentes autos, na forma do art. 330, IV, da Resolução TC
261/2013.
2. Unânime.
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3. Data da Sessão: 09/07/2021 - 31ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha (relator) e Domingos Augusto Taufner.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovarem perante o Tribunal o
recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento
Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição
encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUCIANO VIEIRA
Em substituição ao procurador-geral

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Subsecretária das Sessões
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