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PARECER JURÍDICO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N. 084/2022 

 
 

Trata-se de parecer jurídico elaborado em atenção à solicitação do setor de licitações da 

Prefeitura Municipal de Nova Erechim, acerca da impugnação protocolizada pela empresa SA 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA, em face da sua inabilitação na Tomada de Preços n. 

06/2022, que visa “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO BELA 

VISTA DO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM – SC, PROCESSO SCC 7046/2022 – PORTARIA SEF 229/2022 – 

TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS. DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL, ART, E DEMAIS DOCUMENTOS 

ANEXO”.  

Prefacialmente, deve-se salientar que se trata de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter 

técnico-opinativo que não vincula a decisão da Comissão Permanente de Licitação.  

Nesse sentido é o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, de forma específica, já 

expôs a sua posição a respeito, in verbis: 

“O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato 

administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, 

que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na 

execução ex oficio da lei. Na oportunidade do julgamento, porquanto envolvido na espécie simples 

parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser, ou não, considerado pelo administrador.” (Mandado de 

Segurança n° 24.584-1 - Distrito Federal - Relator: Min. Marco Aurélio de Mello – STF.) Sem grifo no 

original. 

Feita esta observação, passa-se a opinar. 

 

I – DO RELATÓRIO 

Trata-se de análise, por esta assessoria jurídica da impugnação à inabilitação da empresa SA 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA, no certame acima mencionado. 
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Aduz o impugnante que deve ser habilitado no procedimento licitatório, tendo em vista que 

apresentou Acervo Técnico com as descrições conforme as orientações do CREA-SC e que, caso não 

aceito referido documento haverá a inobservância dos princípios da legalidade e da concorrência. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União, a qualificação técnica deve ser exigida de forma 

razoável, não prejudicando o caráter competitivo do certame licitatório:  

As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo 

constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao 

caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais 

exigências, sejam elas de caráter técnico profissional ou técnico-

operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer 

o caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir 

garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém 

capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Tais exigências 

(sic) ser sempre devidamente fundamentadas, de forma que fiquem 

demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência 

em relação ao objeto licitado. (Processo nº 012.675/2009-0. Acórdão 

nº 1942/2009 – P, Relator: Min. André de Carvalho, Brasília, Data de 

Julgamento: 26/08/2009). (Grifo nosso)  

No presente caso, o impugnante trouxe ao processo Declaração de Acervo Compatível Com 

Objeto do Edital onde o Declarante expressamente declara que um dos itens comporta o serviço de 

pintura de quadra, no entanto referido item não foi verificado na Certidão de Acervo Técnico emitida 

pelo CREA-SC, que foi o motivo de sua inabilitação. 

Diante dessa divergência diligenciou-se na busca por maiores informações, onde pôde ser 

verificado, da análise da planilha orçamentária da obra mencionada pelo ora Reclamante em sua 

Declaração de Acervo, que estava contido o item 10 – Revestimento de pisos, o que comprova a 

capacidade técnica da Reclamante para a obra em voga. 

Importante frisar que a formalidade excessiva na apresentação de Atestado de Capacidade 

Técnica restringe desnecessariamente a participação de um número maior de empresas interessadas no 

objeto licitado, contrariando a lei de Licitações (8.666/93), bem como os princípios que regem a 

Administração Pública. 
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Sobre o afastamento do excesso de formalismo em contraponto da vinculação ao edital, vejamos 

as lições de Marçal Justen Filho, in "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 11ª 

edição, São Paulo, Editora Dialética, 2005, p. 60: 

"Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital como veiculando 
exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento 
de formulários, a elaboração das propostas não se constitui em condutas 
ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em 
conduzir-se de modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são 
o meio de verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se 
sua proposta é satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta 
do sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda 
quando não seja adotada a estrita regulação imposta originariamente na 
Lei ou no Edital. Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, 
o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda 
e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à 
invalidade, à inabilitação ou à desclassificação." (grifos nossos) 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União já decidiu:  

No curso de procedimentos licitatórios, 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, respeitadas, ainda, as 
praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. (TCU no 
acórdão 357/2015- Plenário) 

 Trata-se, portanto, de uma ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança 

jurídica, de importante função para que sejam cumpridos os objetivos descritos no artigo 3.º da Lei de 

Licitações Públicas: a procura da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  

 Logo, a adoção do formalismo moderado é uma solução adotada pelo intérprete para 

solucionar um conflito de princípios. Todavia, isso não significa negar o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório ou mesmo da vigência do “caput” do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, o 

qual determina a impossibilidade de a Administração descumprir as regras do instrumento convocatório.  

 Desse modo, como já decidiu o Tribunal de Contas da União, afasta-se o princípio da 

legalidade frente a outros princípios:  

(...) Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização 
do interesse público, pode o princípio da legalidade escrita ser afastado 
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frente a outros princípios (Acórdão 119/2016- Plenário).(grifos nossos). 
(...) 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 da 
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem 
prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante 
diligências (Acórdão 2302/2012-Plenário). (grifos nossos). (...) O disposto 
no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de 
descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a 
consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento 
licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. (Acórdão 
8482/2013, 1.ª Câmara). (grifos nossos) 

Assim sendo, tendo sido possível sanar a dúvida existente por meio de diligência, há que se 

habilitar a empresa impugnante. 

 Por todo o exposto esta Assessoria Jurídica opina pelo conhecimento da impugnação formulada 

pela empresa SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA, e pela sua habilitação no certame frente 

ao princípio da competitividade, e da busca da proposta mais vantajosa à administração. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 
Nova Erechim, 16 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

Luana Carla Rossatto Kunze 
Assessora Jurídica 

OAB/SC 37.680 
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