Prefeitura Municipal de Almadina
Segunda-feira • 11 de Julho de 2022 • Ano XVIII • Nº 3337
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Atos Administrativos ....................................................................................................... 02 a 02
Licitações ....................................................................................................................... 03 a 07

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Milton Silva Cerqueira / Secretário - Ass. Comunicações / Editor - Governo
Rua Euzébio Ferreira, nº 26, Térreo Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEFBOTLBMDK3MZUXRKRBOU

Segunda-feira
11 de Julho de 2022
2 - Ano XVIII - Nº 3337

Almadina

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
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O Prefeito Municipal de Almadina, do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em
vista que somente na presente data detectou o equívoco praticado, referente à publicação da
Lei nº 543/2022, publicada em 15 de junho de 2022, na Edição nº 3311, do Diário Oficial
Municipal, visto que tal aviso foi veiculado equivocadamente, TORNA SEM EFEITO a publicação
abaixo discriminada, sem prejuízo dos demais atos administrativos praticados na referida
edição:
DATA DA
LEI Nº
OBJETO
Nº EDIÇÃO
PUBLICAÇÃO
543
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2023
15/06/2020
3311
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Parecer Jurídico
Pregão Eletrônico n° 010/2022
Assunto: Exigência de registro CREA para participação n certame.

RELATÓRIO:
Consulta-nos o Setor de Licitação sobre a impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico
n° 010/2022, apresentado pela empresa JÚLIO CESAR GASPARINI JÚNIOR
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 08.973.569/0001-45, no
certame que tem como objeto a "contratação de empresa para aquisição de material
permanente, em atendimento às diversas secretarias do Município de Almadina-BA,
conforme Anexo I, através de registro de preços."
O fundamento da demanda diz respeito à proposição da empresa impugnante para que
o Pregoeiro insira no edital do pregão as seguintes exigências:
• "Apresentar Certificado de Regularidade válido do fabricante do produto
ofertado no Cadastro Técnico Federal (CTF), conforme enquadramento da
Instrução Normativa do IBAMA n°06 de 15 de março de 2013; acompanhado
do registro no CADMADEIRA (Decreto Estadual n° 53.047/2008)."
• "Prova de Registro da Pessoa Jurídica Proponente no Conselho Regional de
Engenharia,. Arquitetura e Agronomia — CREA .ou no Conselho de _Arquitetura
e Urbanismo — CAU, comprovando possuir engenheiro responsável, dentro da
validade e sob jurisdição sobre o domicilio da sede da licitante (Certidão de
Registro de Pessoa Jurídica) acompanhada de Certidão de Acervo Técnico
(CAT.) Profissional_ emitido pelo .CREA deste...mesmo.Engenheiro que comprove
ter o mesmo se responsabilizado por serviços de características semelhantes ao
objeto deste Edital)."
PARECER:
Não assiste razão à empresa impugnante, inicialmente porque a Administração não
deve impor exigências descabidas em seus editais de licitação, que tenham o potencial
de limitar a concorrência, sob pena de estar-se incidindo na prática de ile
dades.
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A novel Lei de Licitações, n° 14.133/2021, deixa claro esse entendimento em diversos
dispositivos, dos quais chamamos especial atenção aos artigos 5° e 11, que a seguir
transcrevemos:
Art. 5° Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público,
da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da
eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do
julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade,
da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento
nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de
setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (grifamos)
Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:
I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais
vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida
do objeto;
11 - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa
competição;
III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente
inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
IV - incentivara inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. (grifamos)

Portanto, qualquer disposição editalícia que tenda a restringir o leque de empresas
participantes do certame, pode ser considerada ilegal, uma vez que deixa de dar aos
licitantes um tratamento isonômico, beneficiando determinadas empresas, o que acaba
por restringir a competição.
Em artigo publicado no site Jus.com, os autores Bruno Mariano Frota e David Lopes
Frota asseveram com propriedade:
"Dessa forma, qualquer exigência qualitativa ou quantitativa que,
de algum modo, sob qualquer ângulo, restrinja a competitividade
deve ser rechaçada. Inclusive, a mera omissão de informações
essenciais poderá ensejar a nulidade do certame, como já deliberou
o TCU (Acórdão 1556/2007 Plenário).
Em última instância, a inobservância dos princípios licitatórios
restringirá, ainda que de forma reflexa, o princípio em tela. De
forma objetiva, o Edital de licitação deve estabelecer o essej cial,
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necessário ou suficiente para a habilitação e execução contratual.
Caso contrário, genericamente ou de forma isolada, as cláusulas
deverão ser rechaçadas por impugnações. Não podemos olvidar
que as sociedades empresárias interessadas e os demais licitantes
têm em si a essência da competitividade quando ofertam no
mercado a sua atividade empresarial. A consequência da busca
pela melhor proposta é esta: a disputa, a competição."
Feitas essas observações iniciais, passaremos a examinar os dois itens que são objeto
da impugnação ora.sob apreciação:
Em relação ao primeiro item da impugnação, que diz respeito à exigência de
Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF), há claramente uma
intenção, por parte da empresa., de limitar o espectro das empresas que possam
concorrer ao certame.
Não há qualquer justificativa para que o Município de Almadina exija das empresas
concorrentes ao Pregão Eletrônico n° 010/2022 estejam registradas no Cadastro
Técnico Federal (CTF), uma vez que as atividades desenvolvidas pelas licitantes não
se enquadram entre aquelas constantes da Instrução Normativa do IBAMA n° 06 de 15
de março de 2013, nem do Anexo I, nem tampouco do seu Artigo 10. Veja-se:
Art. 10. São obrigadas à inscrição no CTF/APP as pessoas flsicas e jurídicas que se
dediquem, isolada ou cumulativamente:
1- a atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, nos
termos do art. 2°, inciso I;
II - à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente
perigosos ao meio ambiente;
III - à extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos
da fauna e flora.

Veja-se que as disposições do inciso III do artigo acima transcrito dala de "produtos e
subprodutos da fauna e flora", o que claramente não é o caso, uma vez que os
equipamentos licitados são em madeira de eucalipto.
Portanto, a exigência, nesse aspecto particularmente, não deve ser acolhida, mantendose o edital nos termos em que está publicado.
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Em relação ao segundo item da impugnação, da mesma forma não tem razão a
empresa impugnante, sendo a sua postulação destituída de qualquer fundamento legal,
além do que se mostra contrária à legislação geral sobre licitações e à pacífica
jurisprudência do TCU, conforme veremos.
Em perfeita consonância com o que aqui defendemos, veja-se as disposições do Artigo
30, § 1, I, da Lei n° 8.666/1993:
Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes sã'o
correlatos.
§ 1°. É vedado aos agentes públicos:
1— admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos convocatórios, cláusulas ou condições
que compiometam, 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 §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23
de outubro de 1991;

Ao nível do TCU, está consolidado, há muitos anos, o entendimento de que, na fase do
certame, não é admissivel aos Entes da Federação impor aos licitantes que tenham seus
registros no CREA, mas apenas na fase da contratação.
Veja-se:
"... este Tribunal tem jurisprudência firme no sentido de que a exigência de registro
ou visto no CREA do local de realização da obra licitada somente dar-se-á no
momento da contratação. Nessa linha, cito as Decisões Plenárias 279/1998 e
348/1999, o Acórdão 979/2005-Plenário e o Acórdão 992/2007-Primeira Câmara.
6. O entendimento do Tribunal fundamenta-se no princípio constitucional da
universalidade de participação em licitações, impondo-se ao ato convocatório o
estabelecimento de regras que garantam a seleção da proposta mais vantajosa para
a Administração, vedadas cláusulas desnecessárias ou inadequadas que restrinjam
o caráter competitivo do certame." (Acórdão n° 772/2009, Plenário, rel. Min.
Aroldo Cedraz)
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"... Conforme bem destacou o Sr. Analista de Controle Externo, este Tribunal tem
entendido que somente no momento da contratação da licitante vencedora é que
a entidade poderá exigir a comprovação de inscrição junto ao órgão de fiscalização
profissional do local onde o serviço será prestado." (Acórdão if 979/2005, Plenário,
rel. Min. Benjamin Zymier)

Assim, a Administração Municipal não deve exigir das empresas licitantes a prova do
registro perante o CRIA da empresa e do profissional, durante a realização do
certame e como condição à participação.
Deverá fazê-lo tão somente no momento da contratação, conforme pacifico
entendimento do TCU, acima demonstrado.
Nesse sentido, conclui essa Procuradoria que não assistir razão à empresa requerente,
motivo pelo qual recomendamos o indeferimento da impugnação ora proposta,
mantendo-se todos os termos do Edital de Pregão Eletrônico n° 010/2022.
É o parecer.
Almadina, BA.,

Ubirajara dos
Procur.

ulho de 2022

nto
urídico
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