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PROCESSO

PARECER

LrcrraToRro pnneÃo

DA PROCT'RADORIA.GERJAT

PRESENCTAT N.o 04/2022

Do mrsrcÍPro:

Senhor Pregroeiro:

I.

Trata-se de processo de licitaÇão,
modalidade pregão r effi que visa a contratação de empresa

para fornecimento de serviÇos de Iímpeza, conservaÇão e

serviÇos gerais de forma continua/ com duraÇão de no mínimo

72 meses / ao Municipio.

Real-:-zada a fase de lances, as empresas FAME

SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA e M&F SERVIÇOS DE ASSEIO E

CONSERVAÇÃO EIRELI apresentaram recurso face da proposta

vencedora da empresa JVC DORTZBACHER EIRELI, aduzindo, efr

síntese, eue a empresa apresentou atestado de capacidade

técnica em desconformidade à previsão editalicia, bem como

ser inexequivel a proposta, efl razão de que a empresa é

optante de simples nacional- e I ao prestar serviÇos ao ente
publico, perdería tal qualidade e, a partír de então,

haveria incidência de outros tributos e encargos não

previstos na planilha de custos.

Intimada I a empresa recorrida não apresentou

contrarrazões, vindo os autos para parecer.

É, em apertada sintese I o relat
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II.

A modalidade pregão reqte-se pelas

dísposições da Lei Eederal n. o 10520/2002 e/ no âmbito

municipal de Estação, pelo Decreto Municipal n.o 913/2006.

As referidas normas / há expressa vedaÇão de

especificaçÕes que, por excessivas, irrelevantes ou

desnecessárías, limitem ou frustrem a competição, devendo a

definiÇão do objeto ser precisa, suficiente e clara (artigo

Jo, inciso , do Decreto Municipal n.o 973/2006 e artigo 3o,

inciso lr, da Lei Federal n. o 10.520 /2002) .

Extrai-se, da legislação que regulamenta o

pregão, eue é possível a Administração estabelecer
especificações técnicas do obj eto da ticitaÇão, POrém tais

especif j-caçÕes devem ser ob j etivas, claras e suf icientes
para atingir a necessidade da Administração, não podendo

conter elementos desnecessários, pois, neste caso / haveria

ofensa aos principios licitatórios, especialmente da

igualdade entre os licitantes.

Ou sej a / para o j ulgamento da proposta

devem-se fixar critérios obj etivos que permitam aferir o

menor preÇo. É lógico que o preÇo é o mais import.ante, mais

se deve levar também em conta o prazo para entrega do bem

ou serviço, especificações técnicas e padrões minimos de

desempenho e qualidade.
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Nesse ponto, o edital do pregão em comento

previa, no item '7.1.5, alinea \\a"/ como requisito para

qualificaÇão técnica, a apresentação de no minimo um

atestado de capacidade técnica para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristica, euântidade e

prazos com o objeto da licitaÇão.

O objeto da licitaÇão, Por sua vezt aduz que

a contratação de empresa para prestar serviÇos de limpeza,

conservaÇão e serviÇos gerais de forma continua, com

duraÇão de no minimo 72 meses.

Ou sej a I o atestado de capacidade técnica
deveria, pela disposíção edltalict-a, demonstrar que a

empresa )á havia prestado serviÇos pelo prazo de 12 meses/

nos mesmos moldes dO obj eto.

A empresa vencedora foi constituida em

setembro de 2027, j untando atestado de empresa Precísão,

cuj o sócio é o pai do proprietário daquela, a1ém de

atestado de as sociação civil- .

No caso, o atestado apresentado, não

adentrando nos outros méritos elencados no recurso, não

está de acordo com as exigências do item 1 .1.5 do edital,
assistindo razão à impugnação registrada pelas demais

part ícipantes .

Et não cumprindo previsão editatícra, não há

como a administraÇão ignorar tal fato, visto à vinculação
ao edital I além de que ser meio de controle da capacidade
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técnica do proponente e / também, controle social dos atos

administratívos .

Nesse sentido:

nermçÃo cÍvrl LrcrrAÇÃo. MANDADO DE SEGURANÇA.

DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA. LICITAÇÃO. ATESTADO DE

QUALTFTCAÇÃO 
-TÉCNTCA 

QUE wÃO CUMPRE nrCiUSrO CONSTANTE EM

EDITAL. PARA COMPROVAR A HABILITAÇAO ECONOMICO-FINANCEIRA, A
LICITANTE DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
RELATIVA DE LICITANTE, EMITIDO PELA CONTADORIA E AUDITORIA GERAL

DO ESTADO. CAGE OU DOCUMENTOS PREVISTOS NO DECRETO ESTADUAL

N. 36.601 196 E SUAS ALIEMÇÕES E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CAGE N.

02196 E SUAS ALTEMÇÕES, 'BEM COMO O ANEXO III, 
- 

DO REFERIDO
DECRETO" CONFORME ITEM 14.13.3 DO EDITAL DA LICITAÇAO, TENDO POR

OBJETO A EXECUÇÃO OT QUATRO BACIAS DE INFILTMÇAO DO LADO LESTE

DA ETE GUARANY. ASSIM, O CONCORRENTE DEVERIA EXIBIR, PARA

CoMPRoVAÇÃo DE SUA CAPACIDADE FINANCEIRA, CERTIFICADO EXPEDIDO
PELO CAGE, MAIS OS DOCUMENTOS REFERIDOS NO ANEXO III DO DECRETO

N.36.601/96: "FORMUúRrO RELAÇÃO DE CONTMTOS A EXECUTAR PELO

LICITANTE, COM FINALIDADE DE RELACIONAR OS CONTRATOS DE OBRAS

QUE O LICITANTE TEM QUE ADIMPLIR, BEM COMO EMBASAR O CALCULO DE

CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA DO LICITANTE". A APELANTE, AINDA

QUE INSTADA pErÁ COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NÃO EXIBIU O FORMULARIO
DE RELAÇÃO,. CONSTANTE NO ITEI\4 III, DO DECRETO 36.601/96, PARA

CALCULO OO irVOrCE DE CAPACITAÇAO ECONOMICO FINANCEIRA. EM TODO

CASO, COMO ASSEVERA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE EXAMINOU O
RECURSO DA APEI-ANTE DA SUA trunaIUrRçÃO NO CERTAME, A CPL

PROCEDEU O CALCULO DO ÍruOTCT DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA

REcoRRTDA E A EMpRESA ruÃo ALCANÇA o Íruolcr DE 1,00 wÍrutrqo
ESTABELECIDO PELO DECRETO N. 36.60U1996 PARA A HnatUrnçÃO
rCONIÔNATCO FINANCEIRA. EVIDENTE, PORTANTO, O DESCUMPRIMENTO DE

REQUISITO PREVISTO NO ATO CONVOCATORIO. O ART. 4L DA LEI N.

8.6661L993 DETERMINA QUE A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DESCUMPRIR AS

NORMAS E CONDIÇÔES DO EDITAL, O QUAL SE ACHA ESTRITAMENTE

vrNcuLADA. DESTA FORMA, NÃO PODIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AcoLHER oUTRo DoCUMENTo SENÃo o EXIGIDo No ATo CoNVoCAToRIo,
O QUAL SE ENCONTM VINCULADA ESTRITAMENTE. SIGNIFICA DIZER, QUE
roóos os cnrÉRros E ToDAS ns rxrcÊNCIAS coNSTANTES No EDITAL

DEVEM SER CUMPRIDAS PELOS LICITANTES, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.
CORRETA, PORTANTO, A SENTENÇA EM DENEGAR A ORDEM. APELAÇAO

DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50137335120218210001, Vigésima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado
em: 03-11-202L)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGUMNÇA. PREGÃO

PRESENCIAL NO L22I2O2L. MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES.

eUALIFICAÇÃo rÉcrutcR. CLAUSULA Do EDITAL EM DESACoRDo CoM oS
DITAMES DO ART. 30, II, DA LEI No 8.666/93. NECESSIDADE DE

RETIFICAÇÃO. Nos termos do aft. 30, II, da Lei das Licitações, a documentação
relativa à qualificação técnica limitar-se-á à comprovação de aptidão para o
desempenho da atividade pertinente' e compatível em caracterí:sticas,

quantidades e prazos com o objeto da licitação. Nesses termos, os atestados a
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serem apresentados pelo licitante devem servir para comprovar a aptidão para

o desempenho da atividade pertinente e compatível em características e prazos

com o objeto da licitação. In casu, a Administração deixou de fixar o elemento
'prazo'nos atestados exigidos dos licitantes, sendo que tal omissão poderá vir a
favorecer concorrentes com aptidão incompleta, considerando que o prazo de

contratação dos serviços será de 12 meses. Assim, mostra-se necessária a

retificação do edital. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de
Instrumento, No 51346566t202L82L7000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-09'202t)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGUMNÇA.LICITAÇÃO- T
CONTMTO. PRESTAçÃO DE SERVIÇOS -DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO.

HABILITAÇÃO on IMPETRANTE E SUSPENSÃO DO 9J:RTAME. DESCABIMENTO.

CAPACIDADE TECNICA NÃO DEMONSTMDA. AUSENCIA DOS REQUISITOS

LEGAIS PARA CONCESSÃO On LIMINAR. A empresa que pretende participar de
processo de licitação tem de demonstrar sua qualificação técnica, porque a

regra constante no aft. 30, § 10, da Lei no 8666193, deve ser interpretada
conjuntamente com os incisos I e II do mesmo aftigo, Sem ocorrer qualquer
ilegalidade na exigência de tal prova. A ausência de demonstração da

capacitação técnica- operacional da empresa para serviços de limpeza e

conservação nas Agências e Postos do Banrisul, não havendo como se verificar
pelo atestado apresentado o serviço satisfatório da empresa, tratando-se de
contrato em andamento, iniciado há cinco meses, impede a concessão da

liminar para determinar a habilitação da impetrante no cedame e suspensão da

concorrência, uma vez que ausentes os requisitos legais para o deferimento do
pedido. Deve ser considerado que a exigência de capacitação técnica visa

assegurar ao licitador que a empresa que venceu a licitação tenha
condições técnicas de cumprir o contrato de acordo com objeto e

no prazo sinalado, sob pena de óbvios reflexos e graves prejuízos ao erário,
que devem ser considerados, sopesando-se o valor a menor orçado pela

licitante vencedora e o risco da contratação inadequada. Precedentes do
TJRGS. Ademais, os pedidos de habilitação e suspensão restam prejudicados,

uma vez ultrapassada a data agendada para o ceftame, impoftando na perda

do objeto recursal Agravo de instrumento com seguimento negado.(Agravo de
Instrumento, No 70053877825, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 02-04-2013)

Ainda I o art . 3 0 da Lei das LicitaçÕes ,

aplicável subsidiariamente ao Processo de

gue a documentaÇão relativa à qualificaÇão
se-á à eomprovação de aptidão para o

pelo licitante
desempenho da

caracteristicas

Pr"egão, est ipula
técnica ].imitar-

desempenho da

atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos eom o objeto da licitação.

Portanto, os atestados a serem apresentados

devem servir para comprovar a aptidão para o

atividade pertinente e compativel em

e pra zos com o obj eto da licítaÇão I o que
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não foi observado pela empresa vencedora, merecendot assim,

prosperar a írresignaÇão recursal.

III.

Diante disso, a Procuradoria opina sej a

conhecido e, no mérito / provido os recursos apresentados ,

efetuando a desclassificaÇão da empresa JVC DORTZBACHR

EfRELf / no aspecto posto à aprecíaÇão.

E o parecer.

Estação, 1 de marÇo de 2022.

Mar].o

Procurado

oAB/RS 7L .6

ceto de Me1lo,

do Município.
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