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RESPOSTA A IMPUGNAQAO
TOMADA DE PREQOS N.° 0406.01/2021.

IMPUGNANTE: ALFA LOCAQAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrito no
CNPJ n° 10.656.662/0001-78.

DA TEMPESTIVIDADE

O certame cujo edital ora e impugnado tern data de sessao aprazada para 23
de junho de 2021, tendo a impugnagao chegado a esta Comissao em 21 de junho,
logo, tempestiva nos termos do art. 41, §2°, da Lei n° 8.666/93

DOS FATOS
Trata-se de impugnagao ao edital, impetrado pela empresa ALFA
EPP, inscrito no CNPJ n°
LOCAQAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
10.656.662/0001-78, com o fim de requerer a alteragao dos termos do ato
convocatorio, no sentido de incluir outros conselhos profissionais competentes no diz
respeito a qualificagao tecnica prevista no item 3.1.3, no qual entende que
proporcionara urn maior grau de competitividade e igualdade de tratamento entre os
participantes.

Alega que o edital ao restringir a participagao de empresa para aquelas
que possuam atestado averbado prova de inscrigao e profissionais registrados no
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), acabaram recaindo em ilegalidade por
restringir equivocadamente a participagao das empresas.

Entende que os servigos descritos no edital podem ser prestados por
profissionais da area de administragao e neste caso registrados no CRA.
Entendendo ser nao razoavei exigir registro dos atestados nos conselhos
profissionais.
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Contesta ainda a exigencia prevista no item 3.1.5 do edital de
reconhecimento de firma nas declaragoes bem como tal exigencia nos atestados de
capacidade tecnica, citando a Lei N° 13.726, de 8 de outubro de 2018.
Por fim, a empresa impugnante requereu o acolhimento do feito com a
exclusao da exigencia prevista no item 3.1.3 do edital ou que seja aceita
participagao de licitantes devidamente inscritas e registradas no CRA, bem como
que seja excluida a exigencia de reconhecimento de firma previsto no 3.1.5 das
declaragoes. Pede ainda que seja remarcada nova data do certame tendo em vista o
acolhimento dos seus pedidos.

DO MERITO

I - Relativo a exigencia de inscrigao no CRC e registro de atestado no
conselho.
Quanto a esses pontos cabe a impugnagao ao item afeto a
Habiiitagao, que estabelece os parametros para avaliagao, dentre outros, da
qualificagao tecnica.
Pois bem, e cedigo que a exigencia afeita a qualificagao tecnica,
deve ser pautada no artigo 30 da Lei de Licitagoes, que preve os requisitos minimos
indispensaveis a comprovagao da capacitagao tecnica da licitante. O referido artigo,
em no seu paragrafo primeiro, dispoe da seguinte forma:

Art. 30. A documentagao relativa a qualificagao tecnica
limitar-se-a a:
I - registro ou inscricao na entidade profissional
competente:
II - comprovagao de aptidao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagao, e indicagao das instalagoes e
do aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e
disponiveis para a realizagao do objeto da licitagao, bem como
da qualificagao de cada urn dos membros da equipe tecnica
que se responsabilizara pelos trabalhos;
[-]
[...]
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§1°- A comprovagao de aptidao referida no inciso II do caput
deste artigo, no caso das licitagoes pertinentes a obras e
servigos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas
juri'dicas de direito publico ou privado. devidamente
reaistrados nas entidades profissionais competentes...

Como pode ser visto, a norma regedora das licitagoes, que e
aplicavel a presente licitagao, dispoe claramente que a comprovagao de aptidao nos
casos de licitagoes sera feita alem da prova de registro ou inscricao na entidade
profissional competente devem ser apresentados atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente reaistrados nas entidades
profissionais competentes. Ora, o principio do procedimento formal insculpido na
lei em discussao, impoe a vinculagao da licitagao as prescrigoes legais da norma, de
todos os seus atos. Partindo dessa premissa, e induvidoso que a exigencia em
comento deve prever que os atestados deverao ser registrados na entidade
profissional competente.
Portanto, exigir os atestados de capacidade tecnica sem o devido
registro na entidade profissional competente implica em manifests violagao ao texto
legal supratranscrito.

Quanto a isso o edital regedor deste certame claramente previu tal
exigencia no item 3.1.3 ao 3.1.3.3. do instrumento convocatorio, senao vejamos:
3.1.3- Relativa a qualificacao tecnica:
3.1.3.1 - Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com identificagao do assinante e firma
reconhecida, devidamente registrado/averbado no CRC Conselho Regional Contabilidade, comprovando que a
Licitante, prestou ou esta prestando servigos compativeis com
o objeto da licitagao.
3.1.3.2- Prova de inscrigao, ou registro da LICITANTE junto ao
Conselho Regional Contabilidade (CRC), da localidade da sede
da PROPONENTE;
3.1.3.3- Comprovagao da licitante de possuir, em seu quadro
permanente, na data da licitagao, profissional de nivel superior,
reconhecido pelo CRC - Conselho Regional de Contabilidade,
com experiencia comprovada atraves de atestados,
declaragoes ou afins, em servigos compativeis com o objeto da
licitagao, vedada a participagao de profissional como
responsavel tecnico de mais de uma licitante, caso em que,
constatado tal fato, devera o profissional optar por uma das
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licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitagao
sumaria de todas as concorrentes.

A exigencia de registro ou inscrigao na entidade profissional
competente, para fins de comprovagao de qualificagao tecnica (art. 30, inciso I, da
Lei 8.666/93), deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o
servigo preponderante da licitagao.

Tal posicionamento foi evidenciado pelo TCU no Informativo de
Licitagoes e Contratos n°. 286 nas Sessoes: 10 e 11/maio/2016. Este Informativo
contem informagoes sinteticas de decisoes proferidas pelos Colegiados do TCU,
relativas a area de Licitagao e Contratos, que receberam indicagao de relevancia sob
o prisma jurisprudencia! vejamos o que tratou sobre o tema:
A exigencia de registro ou inscrigao na entidade profissional
competente, para fins de comprovagao de qualificagao tecnica (art.
30, inciso I, da Lei 8.666/93), deve se limitar ao conselho que
fiscalize a atividade basica ou o servigo preponderante da licitagao.
Representagao formulada por sociedade empresaria em face de pregao
eletronico realizado pela Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes),
destinado a contratagao de servigos continuados em cozinha industrial,
com uso intensivo de mao de obra, para atender aos restaurantes dos
campi de Goiabeiras e Maruipe, apontara possivel restrigao a
competitividade do certame em razao das exigencias de comprovagao
de inscrigao do licitante no Conselho Regional de Administragao (CRA),
e de contratagao de profissional com nivel superior na area de
administragao. Para a representante, "o correto seria exigir apenas a
comprovagao de contratagao de profissional do ramo de nutrigao,
devidamente inscrito no respectivo conselho de classd'. Em analise de
merito, realizadas as oitivas regimentals apos a suspensao cautelar do
certame, o relator registrou que o cerne da questao diz respeito “ao
entendimento da entidade licitante de que a atividade basica (ou o
servigo preponderante da licitagao) estaria centrada no
fornecimento de mao de obra e nao na prestagao de servigos de
preparo e distribuigao de refeigoes’. Ao enfatizar a ilegalidade das
exigencias, lembrou o relator que outros editais de instituigoes
universitarias, “concebidos com a mesma sistematica de alocagao de
postos de trabalhd', nao contemplam dispositivos nesse sentido. Por
fim, ressaltou que “a jurisprudencia do Tribunal se consolidou no sentido
de que o registro ou inscrigao na entidade profissional competente.
previsto no art. 30. inciso I. da Lei 8.666/1993. deve se limitar ao
conselho que fiscalize a atividade basica ou o servigo preponderante da
licitagao’’. Considerando que houve restrigao indevida a competitividade
decorrente de exigencias de habilitagao impertinentes ou irreievantes, o
Tribunal, alinhado ao voto do relator, decidiu fixar prazo para que a Ufes
adote as providencias necessarias a anulagao do certame. Acordao
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2769/2014-Plenario, TC 005.550/2014-9, relator Ministro Bruno Dantas,
15/10/2014.

O objeto do presente certame trata-se de ASSESSORIA E
CONSULTORIA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
PACOTI E SECRETARY MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, PLANEJAMENTO Ef
FINANQAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, NA ELABORAQAO. ANALISE E
ENVIO DAS INFORMACOES SOCIAIS COMO RAIS.SEFIP/GFIP.DIRF E DEMAIS
INFORMACOES REFERENTE A RECEITA FEDERAL E INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL, necessitando desse modo supervisao ou gerenciamento
das atividades por profissionais devidamente registrados no CRC que possuam
competencia para tal.

Verificamos no que se refere ao objeto da licitagao em questao, uma
das finalidades principals da descrigao dos servigos no Anexo I - Termo de
Referencia/Projeto Basico do objeto, trata tambem de atividades financeiras e de
gestao a polftica de recursos humanos que podem ser desempenhada tambem
outros profissionais. por trata-se de atividade multidisciplinar. podendo ser
reaiizado por contadores, administradores, e demais profissionais, vejamos o que diz
o edital:
4. DO DETALHAMENTO DOS SERVIQOS
4.1. Elaboragao e individualizagao mensal de GFIP;

4.2.Elaboragao mensal de SEFIP;
4.3. Elaboragao anual da RAIS;
4.4. Acompanhamento Mensal dos repasses junto ao Regime Geral de
Previdencia Social;
4.5. Acompanhamento Mensal dos pagamentos de parcelamentos junto
a INSS e Caixa Economica (FGTS);
4.6. Manutengao da adimplencia no que se referem a INSS, FGTS e

Receita Federal.
4.7. Acompanhamento mensal da gestao de folha de pagamento, com a
analise dos itens remuneratorios inclusos em folha, em conformidade
com as leis existentes, visando adotar mecanismos de controle de
orientagao quanto aos aspectos legais, administrativos;
4.8. Assessoramento mensal a politica de recursos humanos, por meio
do acompanhamento pianos de carreiras dos servidores, a fim de
operacionalizar a evolugao funcional dos mesmos, de acordo com as
possibilidades contidas nos referidos instrumentos legais;
4.9. Assessoramento na Area de Recursos Humanos, com a realizagao
de atividades padronizarao dos atos administrativos, a fim de permitir a
administragao urn sistema perfeito de controle de pessoal, com adogao
de novos metodos e fluxos operacionais:
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4.10. Acompanhamento no planejamento financeiro com vistas a
implementagao da politica salarial dos servidores;

Nao e outro o entendimento de varios tribunals no Brasil sobre a
materia, citamos para elucidar a analise o TCE/SP, Processo n°14309.989.17-6,
Pienario, onde a relatora ao analisar entendeu que:
“o objeto colocado em disputa possui natureza multidisciplinar, de forma
a envoiver prestacao de servigos de consultoria em materias afetas a
diversas areas, independentemente da existencia da eventual
predominance de uma delas, entre outras: contabilidade, economia,
administragao e direito”. Nesse sentido, apontou que “tal realidade impde
certa cauteia da Administragao no momento de definir os requisitos de
qualificagao tecnica, sob pena de impedir a participagao de empresas, ao
menos em tese, aptas a consecugao das tarefas pretendidas .

Acrescentou que:
“no caso em aprego, e evidente que a previsao de aceitagao exclusiva de
empresas inscritas no Conselho Regional de Contabilidade, para fins de
habilitagao, afasta, de forma indevida, o ingresso no certame de interessadas
cujas atividades sao fiscaiizadas por outros orgaos de classe, a exemplo dos
Conselhos Regionais de Economia (CORECON), de Administragao (CRA) e da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”.

E ao final decidiu:
“eliminar a exigencia de inscrigao da licitante em Conselho de Classe; ou
prever a possibilidade de registro das sociedades em qualquer orgao de
classe que guarde pertinencia com o objeto almejado”, posicionamento que foi
acatado pelo Tribunal Pleno. (Grifamos.) (TCE/SP, Processo n° 14309.989.17-6,
Pienario)

Para que seja possivel estabelecer essa exigencia no instrumento
convocatorio e preciso que a execugao do objeto exija a inscrigao da licitante no
respectivo conselho profissional, nos moldes de lei especlfica. Alem disso, a
execugao do objeto tambem deve demandar a participagao de profissional
especializado, cuja profissao, em virtude de lei, e fiscalizada pelo respectivo
orgao/entidade profissional podendo ser o CRC, CRA ou outro conselho profissional
competente, como o CORECON, sugerido pela Conselheira supracitada.
E importante compreender que o registro na entidade profissional
esta relacionado com a atividade fim de cada empresa. Em razao disso, a
exigencia de registro ou inscrigao deve se limitar ao conselho que fiscalize o servico
preponderante objeto da contratacao. sob pena de comprometer o carater
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competitive do certame em razao do estabeiecimento de condigoes de qualificagao
tecnica impertinentes ao cumprimento das obrigagoes contratuais.

Nesse sentido foi a orientagao do Plenario do TCU, expedida
recentemente no Acordao n° 2.769/2014, segundo a qual “a jurisprudence do TCU
se consolidou no sentido de que o registro ou inscrigao na entidade
profissional competente, previsto no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se
limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o servigo preponderante
da licitagao”. (TCU, Acordao n° 2.769/2014, Plenario, Rel. Min. Bruno Dantas, j. em
15.10.2014).
Assim o CRC como o CRA e CORECON sao, portanto, entidades
competentes para certificar os atestados fornecidos por oessoas jurfdicas de
direito publico ou privado em auestao. na forma do disposto na Lei de Licitagoes
e Contratos, fato que nao consta expressamente no edital e nesse sentido sao
pertinente as alegagoes da impugnante no sentido de permitir como prova de
inscrigao da empresa e seus profissionais para alem do registro previamente
definido no edital.
Inquestionavel, pois, que o principio constitucional da isonomia nao
e afetado pela fixagao de condigoes para que o interessado participe da licitagao,
tampouco pelo afastamento daqueles que nao oferecem garantias efetivas de que
podem executar o objeto a ser contratado.

Ate por que no proprio edital regedor ja consta nas exigencias de
qualificagao tecnica as exigencias relativas a que profissionais podem oferecer
aparato tecnico ao acompanhamento desses servigos.

Como dito alhures, a irresignagao desta impugnante reside no fato
dessa Comissao de Licitagao haver langado exigencia especifica de registro junto ao
CRC e nao outro conselho de classe.
No entanto, nao se trata de uma exigencia, ja que deve se referir a
entidade competente, reguladora e fiscalizadora do exercicio profissional de
empresas e profissionais do ramo pertinente ao objeto da licitagao.

Trata-se de materia controversa, que ensejou a edigao da Lei 6.839,
de 30 de outubro de 1980, que dispoe sobre o registro de empresas nas entidades
fiscalizadoras do exercicio de profissoes, que preve em seu art. 1°:
Art. 10 O registro de empresas e a anotagao dos profissionais legalmente
habilitados, delas encarregados, serao obrigatorios nas entidades
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competentes para a fiscalizagao do exerclcio das diversas profissoes, em
razao da atividade basica ou em relagao aquela pela qual prestem
servigos a terceiros.

A par dos precedentes acima, decerto que os criterios para a aferigao
da validade dos atestados decorrem de autorizagao da propria lei, onde se esta
levando em conta o vulto dos servigos a serem executados, buscando-se, assim,
priorizar principalmente o interesse publico, razao porque necessario a inclusao no
edital de criterio mais precisos para a aferigao da capacidade tecnica, estabelecendose, outrossim, que os atestados sejam reqistrados na entidade profissional
competente. no caso. sejam reqistrados no CRC ou CRA ou CORECON.
Assim, verifica-se que, para fins do artigo 30 da Lei 8.666/93, tanto
o CRC como o CRA ou CORECON. sao entidades competentes para fornecer
as respectivas certidoes de reqistro dos atestados. sendo o que tern
conhecimento especifico para melhor orientar o Poder Publico na contratagao dos
servigos especificos das empresas pertencentes a categoria profissional.

Nesse sentido, tambem ja se pronunciou o Egregio Superior Tribunal
de Justiga. Senao, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATE. CONSELHO
REGIONAL DE ADMINISTRAQAO. HOLDING. REGISTRO.
PRETENSAO RECURSAL. SUMULA 7/STJ
1. O criterio legal para a obrigatoriedade de registro perante
os conselhos profissionais, bem como para a contratagao de
profissional de qualificagao especffica, e determinado pela
atividade basica ou pela natureza dos servigos prestados pela
empresa.
2. O fato de a empresa ser uma holding porque e constitulda
exclusivamente pelo capital de suas coligadas nao torna
obrigatorio seu registro no Orgao fiscalizador, mas a natureza dos
servigos que presta a terceiros.
3. A pretensao recursal de infirmar a conclusao a que chegou o
acordao recorrido que, apoiado em laudo pericial, resta
demonstrado nos autos que a empresa exerce atividade de
administragao a terceiros, demandaria a incursao na seara fatica,
o que e vedado na via especial, a teor da Sumula 7 desta Corte.
4. Recurso especial nao conhecido.
(REsp 827.20000, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 1510812006, DJ 25/08/2006 p. 331)
(destacamos)

Todavia, considerando que essa exigencia insere no ambito da
qualificagao tecnica da licitante, a comprovagao de atendimento a este requisito
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ainda na fase de habilitagao podera ser feita Comprovagao da licitante de possuir,
em seu quadro permanente, na data da licitagao, profissional de nfvel superior.
reconhecido pelo CRA - Conselho Regional de Administracao, podendo ser
nesse caso o Administrador ou Tecnologo em Gestao ou neste caso tambem
no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. um contador ou Contabilista.
ou ainda no Conselho Regional de Economia - CORECON. um economists.
Notemos que a exigencia do item 3.1.3.3 do edital esta prevista na
norma do art. 30, inciso I, § 1s da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes, conforme trecho
extraido dos requisitos de qualificagao tecnica do edital:
Edital:
3.1.3.3- Comprovagao da licitante de possuir, em seu quadro
permanente. na data da licitagao, profissional de nivel superior.
reconhecido pelo CRC Conselho Regional de Contabilidade. com
experience comprovada atraves de atestados, declaragoes ou afins, em
servigos compativeis com o objeto da licitagao, vedada a participagao de

-

profissional como responsavel tecnico de mais de uma licitante, caso em
que, constatado tal fato, devera o profissional optar por uma das licitantes,
inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitagao sumaria de todas as
concorrentes.
a) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro
permanente:
b) O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio atraves de
cbpia da "ficha ou livro de registro de empregado" e copia da Carteira de
Trabalho e Previdencia Social - CTPS ou Contrato de Prestagao dos

Servigos.
c) O socio, comprovando-se a participagao societaria atraves de copia do
Contrato social e aditivos, se houver devidamente registrado(s) na Junta

Comerciai.
Lei de Licitagoes 8.666/93:

Art. 30. A documentagao relativa a qualificagao tecnica limitar-se-a a:
[...]
§ 12 A comprovagao de aptidao referida no inciso il do "caput" deste
artigo, no caso das licitagoes pertinentes a obras e servigos, sera feita por
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito pCiblico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigencias a:
fRedagao dada pela Lei n° 8.883. de
1994)

I - capacitacao tecnico-profissional: comprovagao do licitante de
possuir em seu
, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nivei superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente. detentor de atestado de
responsabilidade tecnica por execugao de obra ou servigo de

PACO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO - PACOTI - CEARA
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 - CGF N“ 06.920.183-8

"a

£

PREFEITURA MUNICIPAL DE

myrwxm

PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

ih

PugMa

vV%v

caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas
de maior relevancia e valor significative) do objeto da licitagao, vedadas as
exigences de quantidades mlnimas ou prazos maximos;

De acordo com o art. 15 da Lei 4.769/65 que: “Serao
obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as empresas, entidades e escritorios
tecnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Tecnico de Administragao,
enunciadas nos termos desta Lei”.
Em complemento citamos a Resolugao Normativa n°. 464/2015 do
Conselho Federal de Administragao:
Art. 8° A requerimento do profissional interessado ou do Responsavel
Tecnico, em caso de empresa, mediante o pagamento de taxa
especifica, os Conselhos Regionais de Administragao expedirao
Certidao de RCA (Certidao Individual para cada RCA - modelo no anexo
III) e Certidao de Acervo Tecnico (Certidao de alguns ou de todos os
RCAs que constituem o Acervo Tecnico do registrado - modelo no
anexo IV), as quais poderao servir para a habilitacao dos
profissionais e empresas reqistradas nos CRAs em processo
licitatorio. conforme exigencia contida no S 1°, do art. 30. da Lei n°
8.666. de 21 de junho de 1993
§ 1° As Certidoes previstas no “caput” deste artigo, acompanhadas dos
respectivos Atestados ou Declaragoes de Capacidade Tecnica.
valem como prova perante qualquer oraao da Administracao
Publica ou Organizacoes Privadas e terao validade de 6 (seis) meses.

Desse modo resta comprovado que tal exigencia de aptidao da
equipe tecnica e mesmo do profissional como responsavel tecnico da empresa
encontram parametros em legislagao infra legais pertinentes a materias,
comprovando assim que as exigencias postas no editai sao legais e pertinente ao
objeto a ser contratado.
Assim temos que apos observar o dispositivo acima, e possivel
considerar que a qualificagao tecnica deve ser apenas aquela necessaria e
indispensave! para garantir o contrato.

- relativo a exigencia de reconhecimento de firma nas declaragoes prevista
no item 3.1.5 do editai.
M

Quanto a exigencia de firma reconhecida em declaragoes legais
exigidas, como nos requisitos previstos no subitem do item 3.1.5 do editai esta se
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trata de medida de seguranga para o certame, como reiterado pelo proprio
impugnante, a exigencia se faz legal e aceitavel quando houver duvida acerca da
autenticidade, in casu, nao estando presente o representante da licitante, sempre
havera duvida de autenticidade, exigencia que nem e anormal, tampouco ilegal, e
muito menos restritiva, posto que ja e possivel ate realizar reconhecimento de firma
digital, via cartorios digitais.

A mais que tais reconhecimentos de firma visam tao somente a
verificagao da veracidade das informagoes prestadas nas declaragoes mencionados,
nao e incomum no mundo das licitagoes nos depararmos com documentos
duvidosos e as vezes ate sem valia juridica alguma, entao como forma de precaugao
e agilidade processual exige-se o reconhecimento de firma.

Descabe ainda a Comissao a conference, posto que imposslvel, se
documentagao assinada de proprio punho se faz autentica ou nao, acarretando tal
fragilidade a possibilidade de fraudes ao certame, em que pese a mais comum e facil
que e a falsa representagao, onde por vezes terceiros mal intencionados utilizam a
documentagao de empresas para participarem de certames apenas com fito de obter
vantagem economica para “deixarem” a licitagao. Ou pior, participando do
procedimento com fito de tumultua-lo reduzindo por demais os pregos com fito de
demais licitante nao acompanharem, favorecendo assim um eventual segundo ou
terceiro colocado.
Por essa razao, e para garantir a lisura do procedimento, se faz
necessaria, ainda, a exigencia de reconhecimento de firma, todas devidamente
explicitadas no edital.

Sobre a Lei n° 13.726/2018, conhecida lei da desburocratizagao,
este e bem clara logo em seu infcio ao estabelecer que tais regras serao usadas na
relagao do Ente publico com o cidadao e nao com pessoa juridica, in verbis:
Art. 3° Na relagao dos orgaos e entidades dos Poderes da Uniao, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios com o cidadao, e dispensada a
exigencia de:
I reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a
assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatario,
ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar
sua autenticidade no proprio documento; (grifos nossos)

-

O texto da referida lei visa a racionalizagao de atos e procedimentos
administrativos nas esferas Federal, Estadual e Municipal, instituindo ainda um selo
de desburocratizagao e simplificagao, sendo imperioso salientar que a racionalizagao
se dara com a supressao ou a simplificagao de formalidades ou exiqencias
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desnecessarias ou superpostas. em que o custo economico ou social, tanto
para o cidadao como para o erario. seja superior ao eventual risco de fraude:
Art. 1° Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios
mediante a supressao ou a simplificagao de formalidades ou exiq§ncias
desnecessarias ou superpostas. cujo custo economico ou social.
tanto para o erario como para o cidadao. seja superior ao eventual
risco de fraude. e institui o Seio de Desburocratizagao e Simplificagao.

O artigo primeiro da referida Lei e claro, quando o custo
economico ou social para o cidadao ou para o erario for superior ao eventual
risco de fraude, ou seja, em materia de concorrencia publics, licitagao, que envolve
recebimento de documentos de habilitagao, esse risco e por demais conhecido e
previsfvel, e em contraponto o custo economico a qualquer cidadao individualmente
nao e superior ao risco de fraude, que pode ai sim ensejar a nulidade de parte dos
procedimentos totalmente.
Enquanto o artigo terceiro e mais claro ainda ao restringir seu uso
tao somente nas relagoes com o cidadao, pessoa fisica.

Isto posto, no que tange a exigencia de reconhecimento de firma a
doutrina e jurisprudence patrias sao unissonas em afirmar que nao se pode aceitar
documentos de habilitagao sem os necessarios quesitos que demonstrem sua
validade juridica.

Muito embora a impugnante tenha considerado, a seu modo, que
tais exigencias postas nas condigoes de habilitagao no edital regedor possuam
carater restritivo ou mesmo ilegal, a nosso ver sua ausencia produziriam efeito
contrarios a norma legal que busca garantir a legalidade dos documentos
apresentados, bem como validagao a assinaturas postas por seus responsaveis
legais. Verifica-se que a analise tecnica o edital esta de acordo com os padroes de
legalidade exigidos por diversas vezes em nossos editais de licitagao. Nao
carecendo qualquer alteragao quanto a estes.
No caso em analise, nao ha nos autos, qualquer justificative que
fundamente a necessidade de retirar a exigencia de reconhecimento de firma em
declaragoes de habilitagao, razao pela qual devem ser exigidos.
E claro e inequivoco o que se prega aqui: a lei nao comporta
palavras inuteis (sendo o edital a lei interna da licitagao), porem nao e mister que se
interprete a legislagao (edital) da forma que dela se quer tirar proveito, ha que se
coadunar com a realidade e a logica de sentido que esta implicita nesta, ou seja, se
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o edital exige, quern julga a licitagao devera cumprir, nao sendo desta forma,
cometer-se-a ilegalidade.

Sequer poder-se-ia afirmar, neste caso, que as exigencias editalicias
seriam restritivas da competigao, nos termos do art. 3°, §1°, inc. I da Lei 8.666/93.

Com efeito, proclama o mencionado artigo:
art. 3°
§ 1°. E vedado aos agentes publicos:

l-admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocagao, clausulas e condigoes que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo e
estabeiecem preferences ou distingoes em razao da
naturalidade, da sede, ou domicNio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante
para o especffico objeto do contrato" (grifo nosso).
Assim sendo, nao se pode, por amor a competigao, deixar de prever
requisites que sejam legais, pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto
perseguido, a luz do interesse publico, porque nao e essa a ratio legis.
O renomado Margal Justen Filho, diz em relagao ao art. 3°, §1° da

Lei em tela:

"O dispositivo nao significa, porem, vedagao a clausulas
restritivas da participagao. Nao impede a previsao de
exigencias rigorosas. Nem impossibilita exigencias que apenas
possam ser cumpridas por especificas pessoas. Veda-se
clausula desnecessaria ou inadequada, cuja previsao seja
orientada nao a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a
beneficiar alguns particulares. Se a restrigao for necessaria
para atender ao interesse publico, nenhuma irregularidade
existira em sua previsao. Terao de ser analisados
conjuntamente a clausula restritiva e o objeto da licitagao. A
inviabilidade nao reside na restrigao em si mesma, mas na
incompatibilidade dessa restrigao com o objeto da licitagao.
Alias, essa interpretagao e ratificada pelo previsto no art. 37,
inc. XXI, da CF ('... o qual somente permitira as exigencias de
qualificagao tecnica e econdmica indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigagoes’)".
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Um pouco mais adiante diz:

"0 ato convocatorio tem de estabelecer as regras necessarias
para selegao da proposta vantajosa. Se essas exigencias serao
ou nao rigorosas, isso dependera do tipo de prestagao que o
particular devera assumir".
DECISAO:
1) CONHECER da impugnagao apresentada, posto que tempestiva, para no
merito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL entendendo que assiste razao ao
impugnante no que tange a exigencia de registro somente junto ao Conselho
Regional de Contabilidade, devendo tal ser expandida aos Conselhos de
Administragao - CRA e de Economia - CORECON, podendo serem aceitos
quaisquer um destes; entretanto nao assistindo razao no que se relaciona a
nao exigencia de registro em conselho de classe, e a nao exigencia de
reconhecimento de firma na documentagao discriminada no edital.
2) Nesse sentido torna-se necessario a reforma dos termos do edital para
Retificagao ao edital via adendo com a recontagem dos prazos de abertura na
forma prevista no art. 21, § 4° da lei 8.666/93.

Pacoti/CE, 22 de junho de 2021.

o
SascKelly Pessoa Pereira
\
PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPiO DE PACOTI
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