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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - CPUSEJUSIDF - GDF

Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação de Serviços Funerários no DF.

Ref. Concorrência nO 01/2019 - SUAF/SEJUS

PROCESSO SEI-GDF nO 00400-00034420/2019-22

CENTRAL SERViÇOS FUNERÁRIOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nO 07.728.749/0001-07, endereço á SETOR SUL CL 102 LOTE G 2 LOJA 01 SANTA

MARIA DF, na pessoa de seu representante legal, GERALDO BASíLIO DO AMARAL, brasileiro,

empresário, portador do RG nO 358645 SESPDF e do CPF nO 118.909.081-34, telefone: (61) 99815

5426, e-mail: fortalezafuneraria@gmail.com. vem, á presença de vossa senhoria, em atenção ao que

prevê o art. 109, inc. I, alinea "a", e §2°, da Lei nO 8.666/93, e item 17 do Edital de Concorrência nO

01/2019 - SUAF/SEJUS, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE

EFEITO SUSPENSIVO E VISTAS AO TEOR DA DECISÃO DE

INABILITAÇÃO em face da decisão que inabilitou a licitante ora recorrente, conforme publicado

ás fls. 73, do DODF nO 159, de 23 de agosto de 2021, por suposto descumprimento ao Edital de

Licitação Concorrêncía n° 01/2019 - SUAF/SEJUS', tendo apontado os itens 11.4.1.1.1.1:

11.4.1.1.2.1.1. 11.4.1.1.3.1; 11.4.1.1.3.1.5 e 11.4.1.1.6., pelas razões a seguir expostas.

1 http://www.seius.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/08/declaracoes.pdf
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I - DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do inc. I, alínea "a", do art. 109, da Lei nO 8.666/93, nos casos de habilitação

ou inabilitação de licitante, cabe recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do

ato ou da lavratura da ata.

A contagem de prazo, conforme aduz o art. 110 do referido diploma, excluirá o dia do

inicio e incluirá o do vencimento, logo, com a publicação às fls. 72, do DODF nO 159, de 23 de

agosto de 2021, segunda-feira, deve-se considerar A TEMPESTIVIDADE para o presente recurso,

prosseguindo à análise das razões recursais e reforma da decisão que inabilitou a recorrente.

11 - DA LEGITIMIDADE

Por oportuno, destaca-se a legitimidade do representante que subscreve a presente,

confirmada pelos documentos em anexo e disposição contida no item 17.2. do competente edital.

11I - DO EFEITO SUSPENSIVO

Nos termos do que dispõe o §2° do art. 109, da Lei nO 8.666/93, o recurso previsto nas

alineas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia

suspensiva aos demais recursos.

Reconhecer a aplicação obrigatória do efeito suspensivo, portanto, é medida que se

impõe, restando facultado, apenas, a eficácia suspensiva aos demais recursos. Por essa razão,

requer-se, nos termos apontados na legislação de referência, o recebimento do presente recurso em

seu efeito suspensivo.

IV - DO REQUERIMENTO PARA VISTAS AO TEOR DA DECISÃO QUE INABILITOU A

RECORRENTE

Dispõe o item 17.10 do edital que é necessário franquear vistas ao processo, em horário

e local a ser indicado pela Comissão Especial de Licitação, logo, desconhecendo os motivos que

ensejaram a Comissão licitante inabilitar a recorrente, além do apontamento dos itens que, em tese,

teria descumprido, se mostra necessário dar à recorrente vistas do processo, em especial da decisão

que contempla a análise da documentação apresentada, sob pena de incorrer em violação ao

previsto no que dispõe o §3° do art. 3°, Lei nO 8.666/93.
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v - DO APROVEITAMENTO DOS DOCUMENTOS DISPONíVEIS ELETRÔNICAMENTE

Na hipótese remota de se considerar que a recorrente não trouxe qualquer documento

necessário para a presente análise, caso o referido documento esteja disponivel por meio eletrônico

junto ao processo de concorrência em apreço, requer seja considerada a juntada pelo apontamento

do endereço eletrônico que remete ao documento em análise.

VI - CONCLUSÃO E PEDIDOS

Portanto, requer-se, desde já;

a) o recebimento do presente recurso, confirmada a TEMPESTIVIDADE e

LEGITIMIDADE, conforme preceitua, respectivamente, art. 109, I, "a" e art. 110, da

Lei nO 8.666/93, e itens 17.1. e 17.2. do competente edital;

b) recebido, ainda, em seu efeito suspensivo, conforme verificado no §2° do art.

109, da Lei nO 8.666/93;

c) nos termos do item 17.10. do competente edital, requer seja franqueado vista do

processo e decisão de inabilitação ao recorrente, em horário e local a ser indicado

por essa respeitável CEL;

d) nos termos do §4° do art. 109 da Lei nO 8.666/93, reconsiderada a decisão que

inabilitou a recorrente, conforme exposto às razões recursais;

e) na ausência de juntada de documento que a respeitável Comissão Licitante

julgar indispensável para o julgamento, requer seja considerada a juntada pelo

apontamento do endereço eletrônico que remete ao documento em análise;

g) mantida incólume a r. decisão, requer-se, conforme §4° do art. 109, Lei nO

8.666/93, o envio do presente recurso á autoridade imediatamente superior, para

recebimento e análise das razões em apreço.

Termos em que pede e espera deferimento

~41}db~
CENTRAL SERViÇOS FUNERARIOS EIRELI - ME
GERALDO BASíLIO DO AMARAL
CPF: 118.909.081-34

Brasília-DF, 30 de agosto de 2021.
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SECRETARIA DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUSIDF - GDF

À Autoridade Superior ao Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação de

Serviços Funerários no DF.

o recurso será dirigido a autoridade superior,
por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual podera reconsiderar sua decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade. Art. 109, §40, Lei nO 8.666/93.

Ref. Concorrência na 01/2019 - SUAF/SEJUS

PROCESSO SEI-GDF na 00400-00034420/2019-22

CENTRAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 07.728.749/0001-07, endereço à SETOR SUL CL 102 LOTE G 2 LOJA 01 SANTA

MARIA DF, na pessoa de seu representante legal, GERALDO BASíLIO DO AMARAL, brasileiro,

empresário, portador do RG nO 358645 SESPDF e do CPF nO 118.909.081-34, telefone: (61) 99815

5426, e-mail: fortalezafuneraria@gmail.com.vem.muirespeitosamente. à Vossa digna presença,

com fulcro no que dispõe o ar!. 109, inc. I, alinea "a", e §2°, da Lei n° 8.666/93, bem como previsão

contida no item 17 e seguintes, do competente Edital de concorrência em apreço, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E

VISTAS AO TEOR DA DECISÃO DE INABILITAÇÃO em face da decisão que

inabilitou a licitante ora recorrente, conforme publicado às fls. 73, do DODF nO 159, de 23 de agosto

de 2021, por suposto descumprimento ao Edital de licitacão Concorrência n° 01/2019 

SUAF/SEJUS2. tendo apontado os itens 11.4.1.1.1.1: 11.4.1.1.2.1.1. 11.4.1.1.3.1: 11.4.1.1.3.1.5 e

11.4.1.1.6, como passa a expor.

, http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/08/dec1aracoes.pdf
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I - DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do previsto na alinea "a", Inc. I, art. 109 e art. 110, da Lei nO 8.666/93, deve

se reconhecer a TEMPESTIVIDADE para o presente recurso.

11 - DA LEGITIMIDADE

Noutro turno, a legitimidade restou prevista no item 17.2. do competente edital, restando

reconhecer que a recorrente se encontra devidamente representada.

111 - DO EFEITO SUSPENSIVO

Conforme dispõe o §2° do art. 109, da Lei nO 8.666/93, quando da interposição de

recurso, deve-se atribuir efeito suspensivo, razão pela qual requer-se a confirmação.

IV - DAS RAZÕES RECURSAIS

Trata a concorrência em análise quanto a outorga de 49 (quarenta e nove) permissões

para a prestação de serviços funerários, no âmbito do Distrito Federal, restando publicado no DODF

nO 159, de 23 de agosto de 2021, às fls. 73, resultado da fase de pré-qualificação da

CONCORRÊNCIA N° 01/2019, listando as licitantes habilitadas e inabilitadas.

A publicação, entretanto, não apresentou as razões para a inabilitação das empresas,

apenas listou, em documento disponibilizado no sítio eletrõnico da SEJUS/DP, DECLARAÇÃO para

cada licitante e apontamento em relação aos itens que as licitantes teriam, supostamente,

descumprido.

In casu, aduz a CEL que a recorrente estaria INABILITADA na fase de Pré

Qualificação, pelo não cumprimento dos itens 11.4.1.1.1.1: 11.4.1.1.2.1.1. 11.4.1.1.3.1:

11.4.1.1.3.1.5 e 11.4.1.1.6 do Edital de Licitação Concorrência n° 01/2019.

Verificado o edital' e os itens em apreço, in verbis;

, http://www.seius.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/08/declaracoes.pdf

4 http:((www.seius.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/0S/Editai de licitacao 01 2019.pdf
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1) ITEM 11.4.1.1.1.1.

/n verbis;

11.4.1.1.1.1. cédula de identidade, Certificado de Pessoa Fisica, endereço e telefone

da pessoa que irá assinar o contrato de outorga de permissão;

Apesar do consignado, não deve prosperar a alegação de que o licitante não cumpriu

com a previsão, o referido documento consta na página 3 da documentação digitalizada pela

comissão, o endereço e telefone, por sua vez, poderia ser obtido pela comissão às páginas 1 e às

páginas 11, sendo a página 11 o contrato social com a qualificação da licitante recorrente.

Outrossim, é preciso reconhecer que a informação pode ser encontrada na

documentação apresentada pela licitante e não há modelo específico que torne obrigatória a

apresentação da informação de determinado modo, resultando a inabilitação em violação a direito da

ora recorrente.

2) ITEM 11.4.1.1.2.1.1,

Prosseguindo, embora não tenha apresentado o documento de que trata o item em

apreço, é preciso reconhecer a possibilidade de se admitir a juntada de documentos que apenas

venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame, o que, no

entendimento do TCU, processo nO TC 018.651/2020-8 (em anexo), não fere os principios da

isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante,

sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou

proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo

(meio) sobre o resultado almejado (fim).

3) ITEM 11.4.1.1.3.1;

In verbis;

11.4.1.1.3. qualificação técnico-operacional - Exigências especificas relativas aos

serviços funerários, quando as licitantes deverão apresentar:

11.4.1.1.3.1. memorial descritivo contendo as atividades que propõem a implementar,

exigindo-se, no mínimo, por força do disposto no art. 2° do Decreto distritaí nO 28.606,

de 2007:
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7

Nesse sentido, pode-se dizer o mesmo em relação ao entendimento apontado pelo TeU,

decisão em anexo, uma vez que a licitante já se encontra estabelecida no Distrito Federal e, além do

entendimento apresentado, é preciso considerar que as atividades que a licitante pretende executar,

pela força da Lei nO 2.424/99 e Decreto nO 28.606/07, são de prestação obrigatória.

Ou seja, não haveria como inferir que a licitante poderia se eximir de prestar as

atividades consideradas obrigatórias, portanto, conclui-se que a não apresentação do documento

não ensejaria a inabilitação da licitante.

4) ITEM 11.4.1.1.3.1.5

11.4.1.1.3.1.5. memorial descritivo das instalações basicas operacionais para o

desempenho dos seNiços funerários no Distrito Federal, contendo os

compartimentos e divisões previstos no art. 18 do Decreto distrital nO 28.606, de

2007, no minimo:

11.4.1.1.13.1.5.1. sala de exposição para ataúdes e materiais correlatos;

11.4.1.1.3.1.5.2. dependências para administração;

11.4.1.1.3.1.5.3. banheiros sociais;

11.4.1.1.3.1.5.4. sala para preparação dos corpos, quando exercer diretamente as

atividades de embalsamamenta e formalização de cadáveres e despachos aéreos ou

terrestres, nacionais ou internacionais de cadáveres, de que tratam os incisos 111 e VII

do art. ]O da Lei distrital n° 2.424, de 1999, de acordo com os parãmetros contidos

nas "ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O FUNCIONAMENTO DE

ESTABELECIMENTOS FUNERÁRIOS E CONGÊNERES" expedidas pela Agência

Nacional de Vigilãncia Sanitária, disponível no portal.anvisa.gov.br;

O item em apreço merece mesma argumentação apresentada no tópico antecedente,

com destaque para o fato de que a licitante já presta os seNiços funerários que trata a outorga,

portanto, nos termos da decisão colacionada, trata-se de situação pré-existente.

Ademais, como já mencionado, o comando verificado no item 11.4.1.1.3.1. trata da

apresentação de memorial descritivo contendo as atividades que a licitante se propõe a

implementar, com exigência mínima daquelas previstas no art. 2° do Decreto nO 28.606/07, quais

sejam;

Art. 2° Entre os seNiços e fornecimentos obrigatórios, há aqueles prestados pelo

Poder Público, diretamente ou por meio de empresas permissionárias, e os que

poderão ser obtidos pelos próprios usuários, a seu critério, a saber:
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I - Serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou das permissionárias:

a) fornecimento de urna mortuária;

b) transporte funerário;

c) higienização e preparação de cadáver e ornamentação de urna;

d) conservação de restos mortais humanos.

11 - Os serviços obrigatórios, que o usuário pode obter diretamente são:

a) retirada de Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento;

b) recolhimento de taxas de cemitério, relativas ao sepultamento;

c) obtenção, encaminhamento e retirada de documentos que dispensem

conhecimento técnico especifico ou habilitação especial.

Ainda, observado o item 11.4.1.1.3.1.5. e o art. 18 do Decreto nO 28.606/07, verifica

se a obrigatoriedade e não faculdade quanto a instalações operacionais básicas, veja-se;

Art. 18. Os permissionários deverão instalar-se em edificações adequadas

contendo, no minimo: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 28775 de 13/02/2008)

I - saia de exposição para ataúdes e materiais correiatos; (Inciso alterado pelo(a)

Decreto 28775 de 13/0212008)

11 - dependências para administração; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 28775 de

13/02/2008)

111 - banheiros sociais; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 28775 de 13/02/2008)

IV - sala para preparação dos corpos, quando exercer as atividades dispostas nos

incisos 111 e VI, do artigo 7°, da Lei n° 2.424199.

Ora, nobre Julgador, tratando-se de prestação obrigatória ou de adequação obrigatória

das instalações, em razão de disposto em Lei nO 2.424/99 e Decreto nO 28.606/07, deve ser

reconhecido que a inabilitação da recorrente resulta em objetivo dissociado do interesse público, com

a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).

5) ITEM 11.4.1.1.6

Mesma razão assiste ao item em apreço, com a conclusão de que é possivel admitir a

juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão

pública do certame, não resultando em prejuizo aos principios da isonomia e igualdade entre as

licitantes.

Portanto, tratando-se de mera confirmação de autenticidade de documento de identidade

apresentado pelo representante da licitante, sem que lhe tenha sido dada a oportunidade de
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reconhecimento da autenticidade do referido documento, pugna-se pela desconsideração da

penalidade e reforma da decisão.

Pelo exposto, a conclusão é de que a respeitável comissão licitante, quando da análise

da documentação apresentada pela licitante acima exposta, com as venias devidas, pecou, o que

enseja a reforma da decisão e consequente habilitação da recorrente.

VI- PEDIDOS

Portanto, requer-se;

a) o recebimento do presente recurso, confirmada a TEMPESTIVIDADE e

LEGITIMIDADE, conforme preceitua, respectivamente, art. 109, I, "a" e art. 110, da

Lei nO 8.666/93, e itens 17.1. e 17.2. do competente edital;

b) recebido, ainda, em seu efeito suspensivo, conforme verificado no §2° do art.

109, da Lei nO 8.666/93;

c) nos termos do item 17.10. do competente edital, requer seja franqueado vista do

processo e decisão de inabilitação ao recorrente, em horário e local a ser indicado

por essa respeitável CEL;

d) nos termos do §40 do art. 109 da Lei nO 8.666/93, reconsiderada a decisão que

inabilitou a recorrente, conforme exposto às razões recursais;

e) na ausência de juntada de documento que a respeitável Comissão Licitante

julgar indispensável para o julgamento, requer seja considerada a juntada pelo

apontamento do endereço eletrônico que remete ao documento em análise;

g) mantida incólume a r. decisão, requer-se, conforme §4° do art. 109, Lei nO

8.666/93, o envio do presente recurso à autoridade imediatamente superior, para

recebimento e análise das razões em apreço.

Termos em que pede e espera deferimento

C~~~~ElI-ME
GERALDO BASiLIO DO AMARAL
CPF: 118.909.081-34

Brasília-DF, 30 de agosto de 2021.
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N" DO PROTOCOLO (Uso de Junta Come<Cial),._. --;~--..---

~

JCOF _SEDE ~1 \)t.1. 'l\\"
SEDE·JCDFj)

.11111 11111 li!! IIII! 1I11!1
1815OS.~ S2305

<IV

I[RE (da $ede cu fiJal ~.,ndo 8 CocfJgo~ Natureza
.e.de Iof em 0U'J'1l UF) .bida

•

..-,",.têno da Indústria. Come<ào Exteno< • Serv;çc!;
S<>ct<>taria EspeoaJ da Micro e Pequena Empresa
DeP.artamento de Reg'stro Emp"""'rial e "'t~o

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

-equei a V.S· o deferimento do seguinte ato:

\Jcme: CENTRAI SER\lJCOS fUNERARIQS EIS;I I

(da Empresa ou do Agente AuxHiar 00 Coméfeio}
'N~ FCNlREMP

imlL Im~mllllll IIII
~. DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO' EVENTO DF2201900006162

1 I 002 I AlTERACAO ,.

O~ ~ I lU.TE~..ACAC DE NOtJ.= E:MPRESAR~

045 1 TRANSFORIIlACAO

22<14 1 ALTERAc.<.O DE ATMDAOES ECONOMlCAS (PRINCIPAl E SECUNDARIAS)

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BRAS~'e.

Local

25 faceiro 2019

Data

2- USO OA JUNTA COMERCIAL

=:J úECfSÃO SiNGI.Jt.AR o DEC1SAO COLEGIADA

"'ome(s} Empresarial(ais) iguat(ais) ou semeIhante{s):

OSIM DSIM P'ooesso em Or<Sem
Adeôsão

-'-'--
Data

:JNÃO _'_1__
Dala Responsável

DNÁO _'_I__
Data R~I

RespOf'lsãvel

o

o

Vogal

o

o

Vogal

o

oo
JEClSÃO SINGULAR

=:J Processo em exigência. (Vtde despacho em folha anexa)

~ PI'tJCe$SO deferido. Putllique-se e 3rquive.-se.

CJ Processo indeferido. PubliqlJe-se.

)BSERVAÇOES
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•

,. Junta Comercial do Dtstn'to Federal
Certifico registro sob o n" 53600340949 em 31101/2019 da Empresa CENTRAl SERViCOS FUNERARIOS EIRELI. Nire 53600340943 e J)rotoc
185054846 - 0711212018. Autenticação: BDS7AA002A2537556CCB8538FEDCF766COB093n. Saulo lzidorio Vleir.;, - Secretário.(;c(aJ. Para vali'
este documento. acesse http://jcdf.mdic.gov.bro infOl'lTle ~"do protocolo 181505.484-6 e o côdigo de segurança Ma5f Esta cópia ~oi aulentia:
dici:.alrnente e assor:ad;:r; NTl :l1/n1,?O·Q rYV <::; .... "'"' l",............. r_...... c: .A.... _ ~--'
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DERESPONSABILIDADE LIMITADA
- .......GERALDO BASILIO DO AMARAL, nacionalidade BRASiLEIRA, COMERCIANT=, Divorciaoo, nCdo CPF 118.909,081-34, documento de identidade 358645, SESP, DF, com domicilio J residênciaa QUADRA QSF 13. número SN, CASA 401. bairro Jdistrito TAGUATlNGA SUL (TAGUATINGA).municipio BRASILlA " DISTRITO FEDERAL, CEP 72.025-630, único sócio da sociedadeCENTRAL - SERVICOS DE ORNAMENTACAO E 'COMERCIO DE URNAS MORTUARIAS LTDA,NIRE 5320131923-7, CNPJ 07,728.749/0001-07, com sede e domicilio na SETOR SUL CL 102LOTE G 2 LOJA 1. SN, bairro J distrito SANTA MARIA. munici~io BRi',SILlA - DISTRITOFEDERAL, CEP 72.502-2.Q7 resolve transformar a sociedade lin,ilaóa em Empresa Individual deResponsabilidade Limitada - EIRELI. mediante aOs seguintes c1álF-ulas:

Cláusula Primeira, - A empresa adotara o nome empresarial de CENTRAL SERVICOSFUNERARIOS E~RELI.

Cláusula Segunda - O objeto sera 5-ERVICOS DE FUNERARIA. SERVICOS DESEPULTAMENTO. ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, .. (REMOCAO),
Clausula Terceira - A sede da empresa e na SETOR SUL CL 102 LOTE G 2 LOJA 1, bairro 1distrito SANTA MARIA. municlpio BRASILlA - DF, CEP 72.502-207... ."Clausula Quarta - A empresa iniciou s"as atividades em 01/08/2005 e seu prazo de du:açao eindeterminado.

Clausula Quinta - O capital é R$ 99.800,00 (NOVENTA e NOVE Mil e OITOCENTOS reais).totalmente integralizado neste ato em moeda corrente: .;0 Pais,
Cláusula Sexta - A administraçao da empresa caberá ao seu titc!lar já qualificado acima, com ospoderes e atribUições de representaçao ativa e 'passiva, judicial e extrajudicial. podendo praticar

Cláus"li!a'Sétima - Ao térmmo de cada exercicio so::ial, em 31 de dezembro. proceder-se-á aelaboração do' inventário, do balanço patr;monial e <!o balanço de resuftado econômico.
Cláusula Oitava - A empresa podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,mEdiante ate de alteração do õto constitutiYD.

Cláusula Nona -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido deexercer a administração da empresa, por lei espedat. 0;,,1 em vjrtL:de de condenação crjmin2~.oupor se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda qüe temporari:!mentel o acesso ê.cargos públicos; ou por crime falimentar. de prevair..áçijo, peita O~I suborno. Concussão, peculatõ,ou contra a economia popular, contra o sister.1a financ\?iro nacioJi~I. contra normas de cefe~ daconcorrência. contra as relações de consumo. Ia pública, ou a pr:Jpriedade.
Cláusula Décima - O 'titular da empresa decla"" sob as penas dn lei, que não figura come titülarde nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.
Cláusula Décima Primeira· Fica eleito o foro de BRASlllA • DF para o exercício e o cumprimentodos direitos e obrigações resultantes deste iolstrumento,

0'F220190000G~62 DI UI:! ffIIllflUmIllllt JllllIlll!1 fi 111- . - . CF165592J1.

1/2

JlM1ta Cornero.aI do D!strito F edesgi~ registra sob o'"5~0949em 31,01 '2019 da Emor'esa CENTRAL SER:VICOS FJNERARlOS Ej~ . ~e ~36!)f)'3.4(tS43 e protoc:06c
'tE.5Q5.4.lll.Ã6- _ 07. ~Zt201a l..:..3J::;:. .Jicaçáo. 8DS7AA.....""'02A2S375'S6CC38538FE0CF766C08093T7~ Iz:ácr.o voe!:a - SeoEdP ão :ietal.~
ot.-S:;.::t <StJc...7"àIfk,.~~ t ...: ......:rv<'f.h'~_~.bJ t> .:-t:~..G ,.~.::...Y"~ -;S.-:':;:.~4 O;.a ÔJ~--~...,.oJ..;...s.. ::s::.<o~~~vr~.s
di.gita~:e e assinada em 31/01/2019 por SaulO l2K!ono Víe:ra - Se;.r,.t~rinr-~IRecurso administrativo (68953955)         SEI 00400-00037989/2021-64 / pg. 13
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRASILIA. 25 de Janeiro âe 2019.

Titular/Administrador

•

MOouLO INTEGRADOR 10 0<'220'900006'62 111 1I111U.IIIIUllnIlUIIUIIIIIIllIIIlI OF16559234

2/2

Jf'- Junta Comes"oal do OlS1nlo Federal
CertifiCO registro sob o nO 53600340949 em 31/01/2019 da Empresa CENTRAL SERVtCOS FUNERARIOS EIRELl. Nire 53600340949 e protocc
~250S4a.:.õ _ 07,'12,'2n18. A.rtenticação: eD57AAC02A2S3'S56Cc:ae53aFED:::'F766C03~3n.Saulc tx:id.::::.."';ü V;~1;a - Sa..::'~:ãria--Gcra:' PaiOl lia::'::
9ste documento, acesse http://jcdf.mdlc.gov.bre informe n° de protocolo 181505.484-6 e o código de segurança MaSf Esta cópia foi autentica
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•

i' Junta Ccmercial do Distrito Federal
Certifico registro sob O nC 53600340949 em 31/01/2019 da Empresa CENTRAL SERVICOS FUNERARIOS EIRELI. Nir-e 53600340949 e pn
185054846 - 07/1212018. Autenticação: 8D57AAD02A2537556CCB8538FEDCF766COB09377. Saulo lzidotio Vieira - $ecretário-GeraJ. Para
este documento. acesse http://jcdf.mdic.gov.bre informe na do protocolo 18/505.4~e o código de segurança MaSf Esta c60ia foi autel
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PÁGINA 73 Diário Oficial do Distrito Federal N" 159. SEGUNDA-fEIRA. 23 DE AGOSTO DE 2021

item 5 c 11. no valor total de R$ 4.475.00 (quatro mil quatrQl;<,.-ntos c S•..'11.:nta c cinço reais)
c RS 1.097.64 (mil noventa c sete reais c scsscnu c quatro centavos), respectivamente,

37.480.591/0001-51 - PQWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA para o item 8. no valor total de R$ 4.095..28 (quatro mil noven!:l c cinco reais c
vime c oito centavos). 20.768.\25/0001-73 - DRM NUTRILlFE COMERCIO E

DISTRIBUIDORA LTOA par ao item 14, no valor total de R5 16.999,80 (dezesseis mil
novecentos c noventa e nove reais c oitenta ccnUlvos), 20.483.193/0001-96 - BRASIOAS
ElRELI para o irem 15. no valor total de R$ 1.091,80 (mil noventa c um reais e oitenta

centavos), Os itens l. 2. 4, 6. 9, 10, 12. 13, 16. 17, 18 c 19 fomm fr:I=dos ou desertos.

BrasílíaIDF, 18 de agosto de 2021
PERCIVAL BISPO BiZERRA

Pregoeiro

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
CONCORRENClA N° 01/2021

Processo: 00400-001496812021. Objeto: Contratação de empresa esp.:cializad3 na
prestação de serviços. de engenharia c arquitetura para con~lrtIção dos cdificios sede dos
Conselhos Tutelares da Secretaria de Esbdo de Justiça e Cidad:mia do Distrito Federal

SEJUS com a mão-de-obra e fornecimento de peças e materiais, de acordo com as
\'-specificaçàcs constantes rJO Projeto Básico. Os vaiare;; estimados para execução do

objeto são R$ 1.150.006,83 (um milhão cento c ónqucnta mil c seis reais c oitenta c três
centavos) para o lote I, RS 1.215.216,74 (um miLh30 duzentos e quinze mil duzentos e

d~cis reais c sctcntõ!. c qualJ'O centavos) para o [Olc 01 c R$ 1.201.708,71 (um milhão
duzentos c um mil c setecentos c oito reais c setenta c dois centavos) para o lote 03. O
regime de execução das obr.:tS ser.i empreitada por preço glob:li por \OIC. O crilerio para
julgamC1llo a ser adotado será maior percentual de desconto sobre os valores considerados

nas planilhas Orçamentárias Referenciais aprescnl3.das pela SEJUS. Em vinude das
alterações no ProjetO Básico e planilb:1s houve a alteração dos valorc:s. desl3. feiu, a

modalidade Tomada de Preços n~ 01/2021 foi altel'llda para Concorrencia n~ 01/2021.

A abertura do certame oeorrcrã no dia 2210912021 is 14:00 horas. O edital podeci ser

J't;tit3do no endereço eletrónieo www.sejus.df.gov.brapartirde23fOS/202J.

TERCIO DE QUEIROZ MAGALHÃES
Presidente da Comissão

RESULTADO DA FASE DE PRÉ-QUALIFlCACÃO
CONCORRENCIA Ng 01/2019

A Secretar1<1 de Estildo de Justiça e Cid<ldania do Distrito Federal, neste ato repn:sentad:l

pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação. Percival Bispo Bizerra. no uso de suas
atribuições legais. comunica aos panicipantes da Concorrência Pública n" 0112019. que

tem como objeto a outorga de pennissõc:s para :l prestaçào de serviços funerãrios 00
âmbito do Distrito Federal. ap6s anãlisc ro documentação de pré-qualificação. o resultado

desta fase. As empresas h3bilitadas e inalriliudas eneontram-se listadas ab:lixo.
HABQ.ITADAS: FUNERÂRlA APOCALIPSE LTDA-ME - CNPJ 03.336.94110001-99;

PREVER VIDA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME - CNPJ 13.390.172/0001-60;

FUNERÁRIA RENASCER LTOA-ME - CNPJ 72.582.547/0001-53; FUNERÁRIA
UNIVERSAL LTDA-ME., CNPJ 30_208.35810001-75; AGÊNCIA FUNERÁRIA
SANTA RITA LTDA • CNPJ03.786.73810001-14; CERIMONIAL COMÉRCIO E

SERViÇOS FUNERÁRIA LTDA. CNPJ (){}.441.607/0001-07; FUNERÁRIA BOM
SAMARITANO PREMIER LTDA. ME, CNPl 15.385.37610001-39 (3 envelope.~); SL

ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA. ME. CNPl 06.263.8]5/0001-10; 1M SERVIÇOS

PÓSTUMOS LTOA. CNPl 08.985.]2610001·27; SERVIÇOS PÓSTUMOS CENTRAL

DE BRASíLIA. CNPJ: 05.058.475/0001-52; SAN MATHEUS SERVIÇOS PÓSTUMOS
LTOA-ME; CNP1: 72.606.999/0001-28.

INABILITADAS: ICAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ
00.441.607/0001-07; SERLLUZ SERVIÇOS PóSTUMOS DE LUZIÂNIA LIDA ME.
CNrl 04.859.53610001-18; SULAMÉRJCA SERViÇOS P6STIJMOS DE COMERCIO

E CONFECÇOES LTDA., CNPl 06.070.626/0001-50, C & Z EEMPREENDIMENTOS
LIDA.• CNPJ 08.198.971/0001-08; R. CZEZACKl & CIA. lTDA., CNPJ

76.396.15910001-]9: CENTER PAX PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CNPl
3].459.801/0001-79; FERNANDO XAVIER DA SILVA ME - CNPJ 08.071.12110001

36; BOM PASTOR SERVIÇOS PóSTIfMOS LIDA ME - CNPJ 08.346.609/0001-29;

FUNERÁRJA PAX DISTRITAL LTDA-EPP - CNPJ 38.097.718/0001-10: PARAiSO

ETERNO LIDA-ME - CNPl 04.]16.087/0003-23; PAZ E AMOR SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTDA-EPP - CNPl 07.2]].443/0001-71; CONTIl - CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. CNP12].547.219fOOO2-9I: F & A SERViÇOS

E COMERCIO LTDA, CNPl 26.977.835/0001-90 (2 envelopes); FUNERÁRIA

DINÂMICA ElREU EPP . CNPJ 07.S02.377/OOOI-03; VERA CRUZ SERViÇOS
FUNERÁRIos LTDA ME. CNPJ 04.992.41210001-06; FUNERÁRIA SARMENTO
REIS LIDA (FUNERÁRIA SERPOS). CNPJ 00.223.82610002-09; ORGANIZAÇÃO DE

LUTO RENASCER EfRELI CNPJ 07.068.764/0002-49; FUNERÁRIA ALVORADA
LTOA - 08.968.724/0001-35; CENTRAL SERVIÇOS FUNERÁRlOS EIRELI -

07.728.749/000\-07; COROMANDEL SERVIÇOS PóSTUMOS LIDA
21.484.63210001-48; LINHAGUE E VERAS FUNERÁRIA LTDA - 08.]622]110001-57:
MARIA DE LOURDES DA SeLVA EiRELI - EPP36.n3315-00011l9; BETESDA
SERViÇOS FUNERÁRIOS LIDA. ME, CNPl 09.016285/0001-2]: COMPANHIA

BRAsrLEIRA DE SERViÇOS FUNERÁRIOS LIDA.. CNPJ 27.630.44610001-56;

FERNANDES DA SILVA & NOGUEIRA LTDA. ME. CNPJ 05.532.431/0002-01;

FUNERÁRIA CORAÇÃO DE JESUS lTDA.. CNPl 48.995.740/0001-31; UNIÃO

SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. ME. Cl\'Pl 06.016.699/0001-52; TERRANOVA
CONSULTORIA LIDA. CNPJ 30.530.18310001-18; CRUZ & SANTOS SERVIÇOS

FUNERÁRIOS EIRELI. CNPJ 41.254.471/0001-03; FUNERÁRIA CAPITAL LTDA.

CNPJ 21.484.40510001-12: FUNERÁRIA CAPITAL LIDA-ME. CNPl 09.039.00]10001
O]; CATEDRAL SERV1ÇOS FUNERÁRIOS LTDA.-ME Cl\'Pl06.137.0006/0001-91.

Os rcsulwdos dc e:lda licil.arllc constam no slte desta. Sccrcuri(l. www.scjus.df.gov.br.
Considera-se :lbcno o prazo para fC{;lIlSO a contar desta publicação. confonne item 17 do

Edital de Licit:lç5o Coneonineia nG 01/2019.
Nos lermos do item 11.4.4.3. do Edit:ll de Licit:lç-:io Concorrência n~ 0112019, ressalt:l·se

que os envelopes de proposta de preços ~ebidos. pcrtnanecern fechados, c em poder
dessa Comissão Especi.:l.1 de Licitaçiio :lle a rota e horirio oponunamente marcados para. :I

SU3 abertura.

PERCIVAL BISPO BIZERRA

Presidente d:l Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRASEI~FRAESTRUT~RA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

RATWICAÇÃO DE INEX1GIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Presidente da Comp:mhia de Saneamento Ambienul do Distrito Feder:.tl- CAESB. diante

do que consta nos autos do processo 00092-0003345712021-11. em especial o P=
lurídieo n~ 30312021- CAESBlPR/PRJIPRJA e o Despacho - SPC . c com fundamento 00
.migo 5G

, li, alinea "h". do Regul:unento de licitaçÕes e Contrattçõcs d:I Caesb - RILCI2021,

APROVA o :lto de :lutorização da Diretora de Suporte ao Negócio, para. eonlrJtaç;lo, por
inexigibilidade de licitação. da Cffipresa DIMEP COMÉRCIO E ASSISrtNClA TECNlCA

LIDA. inscrib no CNPl sob o nG 09.095.664/0001-56. no valor de RS 122.575.52 (cento e

vinle e dois mi~ quinhenlos c: setenta e cinco re3is e cinquem3 e dois centavos). J't;ferente .3
contratação de empresa fornecedora de Sistema de Gestão de Marcações de Ponto Eletrônico

de 2200 empregados d:l C:lesb, realizados no equiparnerlto DTMEP. homolog:ulo pela
Portõiri:l l..51O, de 25 de :lgosto de 2009, do MTE, eonfonne condições, qu:lJltidades e

espccifiC(IÇiSes con.-n:mtes no Tcrmo de RefL-rCneia. Dl!. Proposta de Preços c ancxoo ao
Mcmor.mdo. NOTA DE EMPENHO: 29OOf2021. VALOR; RS 122.575.52 (centO e vinle e

dois mil. quinhentos e setenta e cinco Te:lis e eiJIquenl:t e dois centavos). DATA: 19/08/2021.
AUTORIZAÇÃO: 16108/2021 Robt:rta Alves lanaaa. RATIFICAÇÃO: 19108/2021 - Pedro

Cardoso de Santam Filho - Presidente.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N" 9375. ASSINATURA: 18/0812021. Processo ;0009200020604202162.
Dispensa. de Licil:t~o com base no ellput do artigo 25 d:l lei 8.66611993. OBJETO:

Prestação de Serviços de Emissão de Ccnificados Digitais do tipo A3 padrão ICP-Brasil
com fornecimento de dispositivos tokens USB paro. arrnazcn3IItento e do tipo A I padrão

ICP-Brasil(c-CNP1). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE
TRABALHO: 17.126.8209.2557.2634133.90.39. CÓDIGO 12.108.105.300-2. FONTE DE

RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS. CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG: 190.206:
GESTÃO: 19.206; EMPENHO 289012021, DATA DE: 18/0812021. VALOR DO
EMPENHO: lU 14.085,00 (quatorze mil e oitcnw e cinco reais). VALOR DO

CONTRATO: RS 14.085.00 (quatorze mil e oitc:nt:l e cinco rC:lis) vtGENClA..; O prazo dc

vigência ê de 12 (doze) mês(es). FISCALIZAÇÃO: PAULO SERGIO FERREIRA

BARROS. matricula 51.396-2 gestor. MARCELO GERMANO ALENCAR. matricul3
52.401-8 fisc:tL ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro Cmloso De Santana Filho 

Presidente e Robcrta Alves Zanatt.:l - OS - DIRETORIA DE SUPORTE AO NEGÓCIO.
Pela CERTlSIGN CERTWICADORA DIGITAL S/A: Roni de Oliveir::t Franc:o c Pedro

Luiz Cesar Gonçalves Bezerra.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Tom:l público que J't;eebcu do Instituto Br.lsili2 Ambiental - IBRAMlDF. :I Licença de
Opcraç-:io nG 1]312021-IBRAM . J't;fercntc Sistcma de Coleta c Tr::trlsportc de esgotos da

ETE Melchior. eODtempl:tndo as Redes ColetOr::tS, os Intereeptores. as Estaçõcs

Elev:ltóri;]s de Esgotos (EEB.TAG.OOl. EEB.TAG.OO2, EEB.AGC.OOI, EEB.AGC.OO2.
EEB.CEI.OOI. EEB.CEI.002. EEB.VCP.ooI, EEB.VCP.OQ2. EEB.VCP.003.

EEB.CAS.OOI. EEB.CAS.OO2. EEB.SNC.OOI. EEB.SNC.002. EEB.SNC.003
EEB.SNC.005) e J't;speetivas linhas de r=lque, localiuda nas Regiões Administrativ3S

de Tagu3tinga. Ceilândja. Por do Sol, Vicente Pi,,:s c Águas Clllr.lS. Processo 00391
00005005/2020-98. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fcderal- CAESB.

PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO
Pn.:sidcnte

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO EL'ETRONICO W 15612021

O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, loma público o resultado de
julgamento do pJ't;gão supr::teit:ldo. realizado no www.eomprasneLgov.br. UASG; 974200.

Processo 00092-0002546012021·]2 cujo objeto é aquisição dc componenles de

Documento assinado digitalmeDte, original em hups:llwww.dodf.df.gov.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA ECIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

Comissão Especial de Licitação, Modalidade Concorrência, para Outorga de Permissão

de Serviços Funerários no DF

Declaração - SEJUS/GAB/COMISSÃO P. 155/2018

DECLARAÇÃO

Esta Comissão Especial de Licitação para promover todos os atos necessanos à
realização de licitação, na modalidade Concorrência, para outorga de Permissão de Serviços
Funerários do Distrito Federal, instituída pela Portaria n° 217, de 18 de março de 2021 - Sejus-DF,
alterada pela Portaria n° 458, de 29 de junho de 2021 - Sejus-DF, declara Central Serviços Funerários
Eireli, CNPJ 07.728.749/0001-07, INABILITADA, na fase de Pré-Qualificação, pelo não cumprimento

dos itens 11.4.1.1.1.1; 11.4.1.1.2.1.1, 11.4.1.1.3.1; 11.4.1.1.3.1.5 e 11.4.1.1.6 do Edital de Licitação
Concorrência n° 01/2019 (61682543).

Brasília, 16 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por VERONICA SOARES LEITE- Matr.1430868-1, Membro
da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em 18/08/2021, às
19:07, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 201S.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO ALENCAR RAMOS - Matr. 0243548-9,
Membro da Comissão Espedal de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

18/08/2021, às 19:09, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

I

,

•
;ass'n;Jt!r~ G3
ele:rónJu

•
aSSlRJt!:.s ~
elelrónlc.a

Documento assinado eletronicamente por PERCIVAL BISPO BIZERRA - Matr.0247369-c,
Membro da Comissão Especial de licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

18/08/2021, às 19:11, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TATIANA MARLlERE BARBOSA - Matr.1430814-2,
Membro da Comissão Espedal de Licitação para Permissão de Serviços Funerários, em

18/08/2021, às 20:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficia I do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA CAROLlNEJARDIM DA COSTA
Matr.024230G-5, Membro da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços

Funerários, em 18/08/2021, às 21:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Te 018.651/2020-8

GRUPO II - CLASSE VII - Plenário
TC 018.651/2020-8
Natureza(s): Representação
Órgão/Entidade: Diretoria de Abastecimento da Marinha
Representação legal: Graziela Marise Curado de Oliveira,
OABIDF 24.565

sUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO
REGIDO PELO DECRETO IO.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES,
NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O
ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA
CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO
JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE.
OITrvA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A
CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE
MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET.
1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar
condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não
fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o
oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que Ibe seja
conferida oportunidade para sanear os seus documentos de
habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do
interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o
resultado almejado (fim).
2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou faIbas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos
licitantes, nos termos dos arts. 8°, inciso xn, alinea "h"; 17, inciso
VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão
de novo documento, prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.66611993 e
no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não
alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida
pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado
com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou faIba, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo
pregoerro.

RELATÓRIO

Adoto, como Relatório, a instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições
Logisticas (Selog), peça 55, cujas análises e proposta de encaminhamento contaram com a anuência
dos respectivos dirigentes, peças 56 e 57.

Transcrevo a instrução a seguir, in verbis:

1
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"Tratam os autos de representação formulada pela empresa Basis Tecnologia
da Informação S.A reportando supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico
11/2020 da Diretoria de Abastecimento da Marinha (Uasg 771000).

2. Após instrução do auditor responsável (peça 40) concluindo pela procedência
parcial da representação e propondo ciência ao órgão, o diretor da subunidade propôs
(peça 41), antes da análise de mérito, a oitiva da Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia, nos seguintes termos, no que anuíram a dirigente da unidade (peça 42) e o
relator dos autos, Ministro Walton Alencar Rodrigues (peça 43):

22. Diante do exposto, propõe-se, preliminarmente à análise de mérito desta
representação, e considerando a possibilidade de construção participativa das
deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem
como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010,
referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e denúncias):

a) solicitar ao Ministério da Economia, por meio de sua Secretaria de Gestão
(Seges), caso queira, no prazo de quinze dias a manifestação quanto aos possíveis
impactos de o TCU vir a recomendar a realização de estudo que avalie a conveniência e a
oportunidade de:

a.l) melhor alinhar os dispositivos do Decreto 10.024/2019 com os princípios
da seleção da proposta mais vantajosa e do formalismo exagerado, admitindo,
expressamente e uma única vez, a complementação da documentação exigida no edital
para habilitação no certame, em prazo que não comprometa a sua celeridade, quando no
julgamento da proposta for constatada a ausência de parte da documentação obrigatória;

a.2) excluir a funcionalidade de anexar proposta quando do cadastro pela
empresa licitante, sem prejuízo do preenchimento, nessa fase, de informações básicas
parametrizados no sistema, deixando a obrigatoriedade do envio da proposta para
momento posterior à fase de lances, de maneira a otimizar o procedimento e mitigar o
risco de interpretações equivocadas pelos agentes públicos que conduzem os certames.

3. A manifestação da Secretaria de Gestão (Seges) consta da peça 51, a qual
passaremos agora à análise.

Item a.l: melhor alinhar os dispositivos do Decreto 10.024/2019 com os princípios da
seleção da proposta mais vantajosa e do formalismo exagerado, admitindo, expressamente
e uma única vez, a complementação da documentação exigida no edital para habilitação
no certame, em prazo que não comprometa a sua celeridade, quando no julgamento da
proposta for constatada a ausência de parte da documentação obrigatória.

Manifestação da Seges (peça 51, p. 6-11):

4. O art. 26 do Decreto 10.024, de 2019, de fato, disciplina a inserção dos
documentos de habilitação antes da abertura da sessão pública, porém, o texto da norma,
em seu §2~ excepciona à regra os documentos que constem do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (Sicaj), isto é, quando da utilização do Sica/, ficam os
licitantes desobrigados de apresentar os documentos de habilitação concomitante com a
proposta, remanescendo tão somente outros documentos que serão exigidos em edital.
Ademais, como já cediço, para o fornecedor/empresa participar das licitações do governo
federal, a única porta de entrada para que tenha senha de acesso ao Comprasnet é por
meio do Sica/, sendo o locus principal dos documentos de habilitação que constam na Lei
8.666, de 1993. Para além disso, não se habilita ou contrata sem a escorreita inscrição do
fornecedor/empresa nesse Sistema. Por conseguinte, os achados no pronunciamento [da
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subunidade da Selog, que motivou a construção participativa}, em tese, atacam os casos
de documentos que não compõem o Sica!

5. O item IOdo pronunciamento trata dos casos de certidões que podem ser
acessadas em sítios oficiais - "sendo possível, por exemplo, ante à falta de juntada pelo
licitante, a consulta a documentos que comprovem a sua regularidade fiscal, pelo próprio
agente público que conduz o certame, desde que disponível em sítios públicos ".

6. Acolher esta possibilidade, além de ser um transpassar legislativo, talvez não
tenha efetividade, haja vista que a maioria dos documentos que devem ser exigidos - e não
componham o Sicaf - não são passíveis de consulta em sítios públicos (Lg. declaração de
que possui escritório no local; declaração execução contrato(s) com um mínimo de 50%
(cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados; declaração e
que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao
Patrimônio Líquido da licitante; capacidade técnica; dentre outros).

7. O ventilado no pronunciamento, s.m}., são os tratados, por exemplo, quando o
Sicaf está indisponível ou a documentação cadastrada está em desconformidade com o
previsto na legislação aplicável no momento da habilitação, o que permite a consulta em
sítios especializados. Isto já é resolvido pela IN n° 3, de 26 de abril de 2018, que
estabelece regras de fUncionamento do Sica/, alterada recentemente pela IN n o 10 de 10 de
fevereiro de 2020, que em seu art. 28 prevê que "no caso da documentação já cadastrada
no Sicafestar em desconformidade com o previsto na legislação aplicável no momento da
habilitação, ou haja a necessidade de solicitar documentos complementares aos já
apresentados, o órgão licitante deverá comunicar o interessado para que promova a
regularização n. O que não se comunica/vincula, em tese, com a regra primária do art. 26,
que, ressalvados os documentos de habilitação do Sica/, há outros documentos
(declarações, certidões, dentre outros) que compõem o processo de contratação.

8. Ademais, a menção ao parágrafo único do art. 40 do Decreto 10.024, de 2019,
neste item IOdo pronunciamento, corrobora o tecido acima por esta unidade técnica. Este
dispositivo trata da habilitação documental do Sicaf tão somente. Neste caso, os achados
no pronunciamento não podem ser cotejados com os casos dos documentos que compõem
o Sica/, haja vista que o dispositivo citado não imprime verdade a estes documentos.

9. O deslocamento acima é muito relevante, haja vista que o art. 50 do Decreto em
tela determina a realização do pregão eletrônico, por meio do Sistema de Compras do
Governo federal, ressalvado o disposto no § 2" do referido artigo, que admite a utilização
de sistemas próprios (entes federativos na utilização de recursos da União decorrentes de
transferências voluntárias). Sendo assim, por decorrência lógica, a utilização obrigatória
do Comprasnet atrai o uso do Sica/, considerando que esse subsistema, repisa-se, é a
única porta de entrada para que o fornecedor possa ter senha de acesso e licitar com o
governo federal.

10. No caso das unidades da federação, quando utilizem sistemas próprios de
compras, o Decreto prevê a possibilidade de utilizar o Sicaf para fins habilitatórios; ou
valer-se de sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios (art. 55). Retoma-se a tese de que os achados do pronunciamento recaem
sobre documentos que ficam apartados dos documentos primários habilitatórios da Lei
8.666, de 1993.

lI. O item I3 do pronunciamento destaca que a Lei 10.520, de 2002, embora trate
do pregão presencial, não veda expressamente a "complementação da documentação de
habilitação ". Continua a arguição e anota que o Decreto do pregão eletrônico "afirma,
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expressamente, que a ata do certame deverá conter a decisão sobre o saneamento de erros
ou falhas na proposta ou na documentação, conforme art. 8~ inciso XII, alínea 'h"'. Com
essa afirmação, entende que, em caso de verificação de ausência de documento de
habilitação exigido no edital, quando solicitado pelo pregoeiro, este pode ser
complementado com documento novo pelo licitante, e considerado saneamento de erro ou
falha.

12. Com a máxima vênia, esta unidade técnica não abriga a posição da subunidade
do TCU. Isso porque o Decreto 10.024, de 2019, traz expressamente que o saneamento dos
erros oufalhas recaem sobre o documento posto ou na proposta apresentada. Não se pode
forçosamente elastecer a regra para alcançar documentos que não constam do processo.

13. Chama-se atenção que a expressão no texto "sanear erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica", não tem o
condão, s.m)., de extrapassar para os casos de ausência de documentos. Oras, como
sanear erro ou falha em documento inexistente/ausente? Assim, não se pode franquear o
pronunciamento da Subunidade neste item, salvo em caso de alteração semântica do art.
47 do Decreto 10.024, de 2019. O que esta unidade técnica antevê como medida que não
se coaduna no mundo jurídico em relação aos procedimentos para saneamento de ato
praticado, seja por erro material ou formal. Reforça-se que se trata de ato praticado, não
do ato inexistente (ou de documento novo).

14. O item 14 do pronunciamento reitera a possibilidade de envio de documentos
novos, com base no inciso VI do art. 17 do Decreto 10.024, de 2029. Nesse ponto, tonifica
se o esposado acima. Todavia, na mesma toada, o pronunciamento assenta que não
haveria vedação ao envio de documento novo, que não altere, modifique, documento
anteriormente encaminhado. Significa dizer que se não foi apresentado, por exemplo,
atestado(s) suficiente(s) para demonstrar sua habilitação técnica no certame, talvez em
razão de conclusão equivocada do licitante de que os documentos encaminhados eram
suficientes, poderia ser juntado, após essa constatação no julgamento da proposta,
atestado(s) novo(s) de forma a complementar aqueles já enviados. Parte-se do pressuposto
de que a licitante detém a documentação exigida e apenas não foi encaminhada por erro
ou falha, e isso não deveria ser motivo para sua inabilitação no certame.

15. Entende-se perfeitamente que a norma, como posta, possa acarretar tais
problemas em detrimento do fornecedor detentor da proposta mais vantajosa, em face de
um formalismo exagerado, como bem anotado no pronunciamento. No modo como está
positivada, pode realmente privilegiar mais o aspecto procedimental em detrimento do
resultado. Não obstante, no vislumbrar desta unidade técnica, a problemática apontada
não se resolve com contornos normativos, acomodações ou emprego de paralelismos a
dispositivos que embora haja animus de que tenham vestes de saneamento de todos os atos
do processo, não as têm.

16. Conquanto entender a necessidade e pertinência do pleito requestado pela
Colenda Corte de Contas, indelével é a não assunção de uma "possível modulação" das
regras postas para atender ao caso noticiado no pronunciamento da subunidade 
"frequente a inabilitação de licitantes que deixam de juntar documento exigido, por uma
falha de verificação. Ante a ausência de previsão expressa no normativo que trata do
pregão eletrônico para que essa complementação seja possível (..)" -, considerando que
este munus não está sob a alçada regimental, nem institucional desta Secretaria de
Gestão. A Mens legis (Decreto 10.024, de 2019) na Administração Pública segue rito da
estrita legalidade, e nesse iter, ante a ausência de qualquer previsão expressa no referido
Decreto, não se pode acomodar tais motivadores em interpretação sistêmica alargada.
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Assim, se não há previsão no multicitado Decreto de acolhimento de documento que não
foi inserido pelo fornecedor, entende-se que não pode haver equiparação com a
possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, tendo em vista que neste caso, notadamente é
saneamento de documentos que foram entregues. Inclusive tal equiparação pode colidir
com a Lei 9.784, de 29 dejaneiro de 1999 (que rege o processo administrativo).

17. Consistindo que o saneamento de documentos indigitados no referido Decreto
está intimamente ligado a documentos já inseridos, inviável se torna a acomodação do
caso pretendido (no pronunciamento) ao inciso XII do art. 8~ ao inciso VI do art. 17 e ao
art. 47 do Decreto 10.024, de 2019, sob pena de que ulteriormente outras demandas sejam
tratadas como acomodações legislativas, desnaturando a norma e suas peculiaridades.

18. Não se está aqui fazendo interpretação restritiva, em regra de ordem genérica,
uma vez que os artigos do Decreto 10.024, de 2019, aludidos no item 17 desta Nota
Técnica, não tratam de regras genéricas que se acomodam a toda a sorte no diploma
legal, e podem ser alargadas ao ponto de traduzi-las para acompanhar também
documentos que não foram juntados ao processo. O pano de fUndo da causa de pedir do
TCU é trazer uma solução que satisfaça o interesse público e manifeste, para além disso, a
maior eficácia possível. Isso porque o dinamismo da norma está em caminhos ladeados a
sua estabilidade no mundo em que atua.

19. Assim, vocacionados pela melhor aplicabilidade da norma, e no efetivo
conhecimento de que esta não é um tratado de perenidade, propõe-se:

(i) o não acolhimento de possíveis paralelismos de documentos que não forem
entregues com os casos do inciso XII do art. 8~ ao inciso VI do art. 17 e ao art. 47 do
Decreto 10.024, de 2019, pois se trataria deforçar uma interpretação não compatível do
texto do referido Decreto. A interpretação deve ser vinculativa ao texto positivado.
Ademais, não ataca somente ao Decreto em tela, mas também, ressalvadas as contraditas,
as regras de convalidação preconizada pela Lei 9.784, de 1999, ("os atos que
apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração" 
art. 55). Acolher a possibilidade de interpretação extensiva/alargada dos dispositivos
sobrescritos, além de possível insegurança juridica fUtura, como anotado no item 17 desta
Nota Técnica, pode tornar a regra atual em letra morta. Explica-se: em caso da adoção da
interpretação prelecionada pelo TCU no pronunciamento, qual o esforço do fornecedor
em realizar cautelosamente a inserção dos documentos necessários á sua participação?
Tende-se a responder: nenhuma intenção terá, porque saberá de antemão que poderá
escoimar tais erros em ação subsequente. Passamos a ter mais um problema em lugar de
uma solução - uma regra ineficaz. Ousa-se dizer que no procedimento geral, a falta
documental, inclusive da proposta, pode ser razão de saneamento - inserção de documento
novo.

(ii) alteração do Decreto 10.024, de 2019, em especial no § 9° do art. 26,
visando, a uma, permitir a inserção de documentos novos, todavia reclama cautela/estudos
em relação ao momento em que serão exigidos, em que prazo ou se será somente uma
única vez, pois também pode ser in pejus ao fornecedor; ou, a duas, verificar a
possibilidade de ajustar a regra atual retirando do corpo do artigo a inserção prévia dos
documentos de habilitação exigidos no edital concomitantemente com a da proposta (o
que também demanda estudos de impacto não somente normativo, mas do Sistema
Comprasnet).

20. Neste caso, roga-se à Colenda Corte, em caso da recomendação ser expedida,
que seja estabelecido um prazo razoável para os devidos encaminhamentos por parte
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desta Secretaria, haja vista ser um ato presidencial, cujos trâmites não são os mesmos de
uma norma expedida por este órgão central.

Análise:

21. A Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, conforme informado acima,
parece concordar que os dispositivos atuais do Decreto federal 10.02412019, referentes à
impossibilidade de aceitação de novos documentos a título de saneamento da proposta,
podem dificultar, ou até mesmo impossibilitar, em determinadas situações, a obtenção da
proposta mais vantajosa, em face de um formalismo exagerado, privilegiando mais o
aspecto procedimental em detrimento do resultado.

22. É de se enaltecer, nesse ponto, a flexibilidade e simplicidade com que a Seges
reconhece a possibilidade de evolução do decreto e se coloca a postos para avaliar
qualquer sugestão que venha a ampliar sua capacidade de trazer eficiência às
contratações públicas. Não por outro motivo a Secretaria tem sido importante vetor de
mudanças e aprimoramentos nessa seara.

23 Embora no pronunciamento da subunidade tenha sido mencionado o parágrafo
único do art. 40 do Decreto 10.02412019, não se buscou tratar dos casos em que a
comprovação da habilitação da empresa pode ser verificada diretamente no Sica! ou até
mesmo sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, mas sim destacar uma situação em que a ausência da documentação pode ser
superada por outros meios. A questão que se buscou verificar, de fato, é sobre a
possiblidade de complementação com documentos que não foram juntados pela licitante e
não podem ser verificados nos mencionados sistemas, porém existentes e aptos a serem
apresentados para fins de habilitação em momento posterior àfase competitiva.

24. A despeito da concordância com o entendimento exarado por esta unidade na
instrução de peça 41. a Seges visualiza impedimentos a essa interpretação no próprio
texto do decreto. Ressalva que o decreto permite apenas a inserção posterior de
documentos constantes do Sicaf (ou seus equivalentes nos entes subnacionais) conforme
abaixo:

Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes
encamínharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública.

[. ..}

§ 2" Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios. quando a licitação for realizada por esses
entes federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

25. A par dessa permissão. outros dispositivos do decreto, além do artigo 43, § 3~

da Lei 866611993, são incisivos em somente permitir a inclusão de documentos para
saneamento de erros ou falhas na proposta já apresentada, conforme abaixo:

Art. 8°

[. ..}

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:
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[. ..}

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na
documentação;

[. ..}

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:

[. ..}

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validadejurídica;

[. . .}

Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas,
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validadejurídica, mediante decisão fundamentada, registrada
em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação, observado o disposto na Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.

26. Além da restrição normativa apontada, relativa ao fato de que uma
interpretação mais elástica em alguns de seus dispositivos poderia trazer insegurança
jurídica e comprometer a própria norma, a Seges argumenta que, em caso da adoção da
interpretação sugerida, o fornecedor não teria incentivo algum para avaliar os requisitos
do edital e realizar cautelosamente a inserção dos documentos necessários à sua
participação, tendo em vista que poderia incluir tais documentos faltantes posteriormente,
tornando a regra posta absolutamente ineficaz. Indo ao extremo, em não se colocando
limites para essa inclusão posterior, provavelmente os licitantes não precisariam incluir
documento algum junto com a proposta, pois teriam ainda oportunidade para essa
inclusão, sem serem alijados do certame.

27. Talvez seja o momento para, ao menos, refletir-se sobre a nova regra imposta,
referente ao envio da documentação de habilitação antes da abertura da sessão. Se a nova
regra visa a facilitar a identificação de empresa que participe para tão somente tumultuar
o certame, sem a real intenção de arrematá-lo, não parece suficiente, uma vez que não faz
distinção entre o licitante mal-intencionado e o que cometeu erros na juntada dos
documentos.

28. Além disso, apesar de induzir maior cautela dos licitantes com a preparação dos
documentos para o certame, cria-lhes obstáculos que podem desmotivar a participação
por inserir obrigação adicional até então não exigida. Em circunstâncias em que os
licitantes participam de diversos certames de forma concomitante, a reorganização
administrativa para cumprir o dispositivo legal pode inviabilizar a participação em
licitações e/ou elevar os erros cometidos, em jUnção da ampliação do volume de
documentos com que agora têm que lidar e da impossibilidade de complementação
posterior.

29. Afigura-se, portanto, menos escusável a um licitante (de forma a verificar
possível má intenção) não encaminhar sua documentação tão logo requisitado o
complemento, do que nas circunstâncias atuais, em que se argumenta erro na juntada por
excesso de informações a serem colacionadas antes do início da sessão, sem a garantia de
alcance da vitória no certame.
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30. Com isso, além de não se vislumbrar ganhos concretos na evidenciação de
participação mal intencionada de licitantes, pode-se deixar de selecionar a proposta mais
vantajosa, por não permitir que esse erro ou falha seja corrigido, com o envio do
documento faltante. A possibilidade de complementação da documentação faltante, após
verificação pelo pregoeiro, além de afastar a justificativa de erro ou falha e dar maior
certeza na aplicação de penalidade à empresa que participou sem possuir as condições
necessárias de habilitação para fornecimento do objeto Oá que teria "errado" de forma
reiterada), pode vir a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa.

31. Dessaforma, reputamos pertinente o entendimento exarado pela Seges, quanto
à inviabilidade da interpretação sugerida do Decreto 10.024/2019 de que haja a
possibilidade de complementação da documentação exigida no edital para habilitação no
certame, quando no julgamento da proposta for constatada a ausência de parte da
documentação obrigatória.

32. Porém, cumpre esclarecer que a proposta contida no despacho de peça 41, com
a qual anuiu o Ministro Relator (peça 43), visava a modificação do dispositivo do Decreto
10.024/2019 que veda a complementação da documentação exigida com documento novo
(artigo 26, § 9"), e não a ampliação da interpretação do citado dispositivo para abarcar
tal hipótese.

33. Assim, tendo em vista que, como a Seges apontou a concordância com a tese
exposta, em nome dos princípios da obtenção da proposta mais vantajosa, da
competitividade e do formalismo moderado, e esta esbarra, conforme bem demonstrado,
na conformação normativa vigente, em especial no recente Decreto 10.024/2019, entende
se adequada a proposta de recomendação para que a Seges avalie a conveniência e
oportunidade de realizar estudos com vistas a avaliar os impactos de uma mudança
normativa para permitir, no pregão eletrônico, a complementação da documentação
exigida no edital para habilitação no certame, em prazo que não comprometa a sua
celeridade, quando no julgamento da proposta for constatada a ausência de parte da
documentação obrigatória.

Item a.2: excluir a funcionalidade de anexar proposta quando do cadastro pela empresa
licitante, sem prejuízo do preenchimento, nessa fase, de informações básicas
parametrizados no sistema, deixando a obrigatoriedade do envio da proposta para
momento posterior à fase de lances, de maneira a otimizar o procedimento e mitigar o
risco de interpretações equivocadas pelos agentes públicos que conduzem os certames.

Manifestação da Seges (peça 51, pp. 5-6):

34. Este Departamento já havia identificado a necessidade de ajustar/excluir a
funcionalidade do anexo do documento de proposta (upload), permanecendo tão somente
os elementos mínimos (descrição do objeto ofertado e o preço) que serão cadastrados na
plataforma pelo fornecedor, deixando, por sua vez, seu envio para momento posterior à
fase de lances. Isso também minorará a ação do fornecedor em licitações que se perfazem
em inúmeros itens, pois a inserção prévia do documento se torna um 'tardo", já que após
a fase de lances, se vencedor, terá que reapresentar com o preço ajustado. O que, em tese,
pode ser lucubrado como desproporcional. Portanto, acolhida in totum a recomendação,
sendo que, sobre os aspectos da conveniência e da oportunidade, entende-se uma medida
razoável e pertinente, tendo em vista que não há prejuízo ao certame, sendo, sem desvios,
mitigador de possíveis interpretações incertas quanto à aceitabilidade da proposta com
base no documento inicialmente enviado. Anota-se que essa alteração já consta das
futuras evoluções do Comprasnet 4.0, a qual, a partir da referida recomendação, entrará
como ação prioritária desta Secretaria de Gestão.
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Análise:

35. Diante da resposta da Seges de que já havia identificado a necessidade de se
ajustar o sistema Comprasnet para se exigir a anexação da proposta somente após a fase
de lances, que inclusive tal alteração já constava do planejamento das fUturas evoluções
do sistema, e, ainda, que após a referida recomendação essa alteração entrará como ação
prioritária da Secretaria, deixaremos de recomendar a medida proposta.

36. Diante do exposto, propomos a adoção de recomendação à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia para que avalie a conveniência e oportunidade de
realizar estudos com vistas a avaliar os impactos de uma mudança normativa para
permitir, no pregão eletrônico, a complementação da documentação exigida no edital
para habilitação no certame, em prazo que não comprometa a sua celeridade, quando no
julgamento da proposta for constatada a ausência de parte da documentação obrigatória,
a fim de melhor alinhar os dispositivos normativos com os princípios da seleção da
proposta mais vantajosa e do formalismo moderado.

37. Isso posto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo reiterar a
proposta constante da instrução anterior (peça 40), à exceção dos pedidos de vista e
ingresso nos autos, uma vez já decididos pelo relator em despacho à peça 43, acrescida
das conclusões supra, nos seguintes termos:

37.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade
constantes no art. 113, § 1~ da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento
Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1~ da Resolução - TCU 259/2014;

37.2. no mérito, com fUndamento no art. 276, § 6~ do Regimento Interno deste
Tribunal, considerar a presente representação parcialmente procedente;

37.3. dar ciência à Diretoria de Abastecimento da Marinha, com fundamento no art.
9~ inciso 1, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedadeslfalhas,
identificadas no Pregão Eletrônico 11/2020, para que sejam adotadas medidas internas
com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes:

a) abertura de nova oportunidade pelo Pregoeiro, no dia 5/5/2020, às
09:57:25hs, após iniciada a fase de julgamento de propostas, para que todos os licitantes
enviassem a documentação exigida no edital para fins de habilitação, em afronta ao
previsto nos arts. 19, inciso IL 25, e 26 §§ 6" e 9" do Decreto 10.024/2019;

37.4. recomendar à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, com
fUndamento no art. 250, inciso Ill, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 11 da Resolução
- TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de adotar as medidas abaixo,
informando, no prazo de 120 dias as providências adotadas:

a) realizar estudos com vistas a avaliar os impactos de uma mudança normativa
para permitir, no pregão eletrônico, a complementação da documentação exigida no
edital para habilitação no certame, em prazo que não comprometa a sua celeridade,
quando no julgamento da proposta for constatada a ausência de parte da documentação
obrigatória, a fim de melhor alinhar os dispositivos normativos com os princípios da
seleção da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado;

37.5. deixar de recomendar à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, com
fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020,
tendo em vista que está em estudo a exclusão da funcionalidade de anexar proposta
quando do cadastro pela empresa licitante, sem prejuízo do preenchimento, nessa fase, de
informações básicas parametrizados no sistema, deixando a obrigatoriedade do envio da
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proposta para momento posterior à fase de lances, de maneira a otimizar o procedimento
e mitigar o risco de interpretações equivocadas pelos agentes públicos que conduzem os
certames, a ser concluído quando das futuras evoluções do sistema Comprasnet 4.0, sem
prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes;

37.6. informar à Diretoria de Abastecimento da Marinha, ao representante e à
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia que o conteúdo da deliberação que vier a
ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e

37.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste
Tribunal. ..
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Trata-se de representação, com solicitação de adoção de medida cautelar, para suspensão
do certame licitatório, formulada pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A., noticiando
irregularidade no âmbito do Pregão Eletrônico SRP 11/2020 (processo 63079.000446/2019-69),
promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM), cujo objeto é a "contratação de
serviços técnicos especializados de desenvolvimento/manutenção de sistemas e soluções de tecnologia
da informação" para o órgão.

O representante alegou que o pregoeiro concedeu irregularmente, aos licitantes, nova
oportunidade de envio da documentação de habilitação, após a abertura da sessão pública, o que
beneficiou um único licitante, ao fim, declarado o vencedor do certame, e afrontou o disposto no
Decreto 10.02412019 e no edital de licitação.

Por meio do despacho, peça 35, conclui não restar configurado o perigo da demora a exigir
a adoção imediata da cautelar pleiteada, ante a decisão liminar proferida pelo TRF2, impedindo a
celebração imediata de contrato com o licitante declarado vencedor (peça 34).

Ausente a urgência e a perspectiva de dano, determinei que as supostas irregularidades
informadas pelo representante fossem apuradas pelo rito ordinário.

Ao verificar que a DAbM revogou o certame, em 26/5/2020 (peça 39), o auditor-instrutor
propôs considerar a representação parcialmente procedente e dar ciência ao órgão de que a abertura de
nova oportunidade, pelo Pregoeiro, no dia 05/05/2020, às 09:57:25hs, após iniciada a fase de
julgamento de propostas, para que todos que os licitantes enviassem a documentação exigida no edital
para fins de habilitação afronta o previsto nos arts. 19, inciso TI, 25 e 26, §§ 6° e 9°, do Decreto
10.024/2019.

O auditor fundamentou sua proposta em precedentes deste Tribunal (acórdãos 2.87312014
e 683/2009 de relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, Acórdão 1993/2004, todos do
Plenário), no sentido de que é proibida a reabertura do prazo para envio de documentação que deveria
constar da proposta original, excetuando-se a realização de diligências para dirimir eventuais dúvidas
sobre documentação enviada tempestivamente (peça 40).

O corpo diretivo da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog)
divergiu do encaminhamento sugerido pelo auditor e propôs, preliminarmente, promover a oitiva da
Ministério da Economia, com vistas a verificar o posicionamento do órgão acerca da conveniência e
oportunidade de:

a)reavaliar o previsto no recente Decreto 10.024/2019, bem corno efetuar
melhorias no sistema Comprasnet, admitindo, expressamente e uma única vez, a
complementação da documentação exigida no edital para habilitação no certame, em
prazo que não comprometa a sua celeridade, quando, no momento do julgamento da
proposta, for verificado ausência de parte da documentação obrigatória;

b)excluir a funcionalidade de anexar proposta no momento do cadastro pela
empresa licitante, sem prejuízo do preenchímento, nessa fase, de informações básicas
parametrizadas, no sistema, deixando o envio da proposta para ser realizado
posteriormente à fase de lances, de maneira a otimizar o procedimento e mitigar o risco
de interpretações equivocadas pelos agentes públicos que conduzem os certames.

No entender dos dirigentes da Selog, o atendimento à sugestão contida no item "a"
ampliaria a possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, nas licitações
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públicas regidas pelo Decreto 10.024/2019 e realizadas por meIO do Portal de Compras
Governamentais, tendo em vista que:

a) o Decreto 10.024/2019, que regulamenta a licitação na modalidade
pregão eletrônico no âmbito da administração pública federal, prevê que "as normas
disciplinadoras da licitação serão interpretadas emfavor da ampliação da disputa entre os
interessados, resguardados o interesse da administração, o principio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação";

b) apesar de a Lei 10.520/2002 tratar do pregão presencial, e, não, do
eletrônico, ao descrever a sua fase externa, não veda expressamente a complementação da
documentação de habilitação;

c) o art. 8°, inciso xn, alinea "h", do Decreto 10.024/2019 estabelece que a
ata do certame deverá conter a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta
ou na documentação;

d) o art. 17, inciso VI, do mesmo decreto dispõe que é dever do pregoeiro
sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de
habilitação e sua validade jurídica;

e) há, entretanto, vedação á complementação da documentação exigida com
documento novo, no art. 26, § 9°, do mesmo decreto, ao afirmar que a documentação
complementar que se permite é apenas a necessária á confirmação do que foi exigido no
edital e já foi apresentado.

A fim de proporcionar a construção da presente deliberação com a participação do
jurisdicionado, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 31512020, alinhei-me á proposta da unidade
técnica e determinei a oitiva da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SegeslME).

Em sua manifestação quanto ao primeiro ponto da oitiva, a Seges/ME discordou da
sugestão de se admitir, expressamente e uma única vez, a complementação da documentação exigida
no edital para habilitação no certame, tendo em vista que o art. 26, § 9°, do Decreto 10.024/2019 prevê
que o saneamento dos erros ou falhas recaem sobre documentos exigidos no edital e já apresentados,
não sendo possível relativizar a regra para documentos que não constam do processo.

Aduziu que a semãntica do art. 47 do mesmo Decreto admite "sanear errOS oufalhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica", não se referindo a
casos de ausência de documentos. Portanto, a medida sugerida pela Selog não se coaduna com a norma
no que tange aos procedimentos para saneamento de atos praticados, ressaltando que o Decreto trata de
ato praticado, e, não, de ato inexistente, que é o caso documento não apresentado.

Argumentou que, caso seja adotada tal interpretação, o fornecedor não terá incentivo para
avaliar os requisitos do edital e realizar cautelosamente a inserção dos documentos necessários á sua
participação, tendo em vista que poderá incluí-los posteriormente, tomando a regra posta ineficaz.

Quanto ao segundo ponto da oitiva, relacionado á possibilidade de excluir a funcionalidade
de anexar proposta no momento do cadastro pela empresa licitante, afirmou que a alteração consta das
futuras evoluções do Comprasnet 4.0. A necessidade de excluir a funcionalidade de anexar o
documento de proposta (upload) no momento do cadastro já havia sido identificada. Assim,
permanecerão tão somente os elementos minimos (descrição do objeto ofertado e o preço) que serão
cadastrados na plataforma pelo fornecedor, e o envio do arquivo da proposta será efetuado
posteriormente á fase de lances.

Após a avaliação da resposta á oitiva, a Selog, em unissono, propôs:
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a)conhecer da representação para, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente;

b)dar ciência à DAbM de que a abertura de nova oportunidade, pelo
Pregoeiro, no dia 05/05/2020, às 09:57:25hs, após iniciada a fase de julgamento de
propostas, para que todos os licitantes enviassem a documentação exigida no edital
para fIns de habilitação afronta o previsto nos arts. 19, inciso II, 25 e 26, §§ 6° e 9°, do
Decreto 10.024/2019;

c)recomendar à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, com
fundamento no art. 250, inciso li, do RIrrCU, clc o art. 11 da Resolução - TCU
315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de realizar estudos com vistas a
verifIcar os impactos de uma mudança normativa para permitir, no pregão eletrônico, a
complementação da documentação exigida no edital para habilitação no certame, em
prazo que não comprometa a sua celeridade, quando, no julgamento da proposta, for
observada a ausência de parte da documentação obrigatória, a fIm de melhor alinhar os
dispositivos normativos com os princípios da seleção da proposta mais vantajosa e do
formalismo moderado, informando, no prazo de 120 dias, as providências adotadas.

II

Feito esse breve resumo, passo a decidir.

Reitero o exame de admissibilidade desta representação, e quanto ao mérito, considero-a
procedente pelas razões que passo a expor.

Diferentemente do procedimento adotado na vigência do Decreto 5.450/2005, em que
apenas o licitante que apresentou a proposta mais vantajosa enviava documentos de habilitação, o novo
Decreto 10.024/2019 estabelece que, no momento do cadastramento da proposta no sistema eletrônico,
todos os participantes do certame devem incluir, além das propostas, os respectivos documentos de
habilitação.

Tal inovação teve como objetivo aumentar a celeridade do processamento do certame,
visto que, assim, o pregoeiro não precisa suspender a sessão para envio dos documentos de habilitação
que não estejam dísponiveis no Sicaf.

Embora a Lei 10.520/2002, que disciplina o pregão, exija os documentos de habilitação
apenas da empresa provisoriamente classifIcada em primeiro lugar, cuja proposta de preços tenha sido
aceita, da forma como praticada nos pregões fundamentados no Decreto 5.540/2005; o procedimento
entabulado pelo Decreto 10.024/2019 não é inédito, pois a exigência dos documentos de habilitação de
todos os licitantes, está prevista no art. 11, inciso V, do Decreto 3.555/2000 1

, que regulamenta o
Pregão na modalidade presencial.

Embora a regra atual seja a apresentação da documentação de habilitação até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, podendo o licitante retirá-la ou substituí-la até
então, nos termos do art. 26, caput, do recente Decreto 10.024/2019, o art. 47 do mesmo normativo
abre a possibilidade, tanto na fase de julgamento das propostas quanto na de habilitação, de o
pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. O art.

J " Art. 1I. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
(...)
V - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a
proposta de preços e a documentacão de habilitacão".
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17, inciso VI, por sua vez, estabelece como dever do pregoeiro sanear erros ou falhas que não alterem
a substãncia das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade juridica.

No caso concreto, em 30/4/2020, às 11 :58:36, o pregoeiro encerrou a fase de lances e
anunciou o início do julgamento das propostas. Às 14:03:22 do mesmo dia, suspendeu a sessão para
análise da documentação, já avisando a reabertura no dia 515/2020. Em 515/2020, às 9:55:25, reabriu a
sessão e, em seguida, iniciou o chat "para uma nova oportunidade para envio da documentação. no
prazo de 30 minutos", informando que seriam convocadas todas as empresas (peça 1, p. 4).

Quatro empresas enviaram documentos, uma delas, que foi posteriormente declarada
vencedora, dentro do prazo estabelecido; e as demais com atrasos de até 51 minutos. Às 14:05:14 do
mesmo dia, o pregoeiro suspendeu a sessão para análise da nova documentação de habilitação
anexada, marcando a reabertura para o dia seguinte.

Como visto, o prazo de 30 minutos foi concedido a todas as licitantes para a apresentação
dos documentos exigidos, durante a fase de julgamento das propostas, antes da negociação do último
lance mais vantajoso e da avaliação da documentação de habilitação, conforme o previsto nos arts. 17,
inciso VI, e 47 do Decreto 10.024/2019.

Porém, o pregoeiro limitou-se a afirmar que "outrossim infonno que será reaberto o chat
para uma nova oportunidade para envio da documentação no prazo de 30 minutos ", e não
fundamentou seu ato, conforme expressamente determinam o art. 8°, inciso XII, alinea "h,,2, e o art. 47,
parágrafo único, do Decreto 10.024/2019, bem como o item 26.4 do edital de licitaçã03 (peça 6, p. 24 e
25).

A ausência da fundamentação, além de contrariar o Decreto 10.02412019 e a regra
editalícia expressa, impossibilitou aos licitantes analisarem as razões do ato, tendo em vista que o
pregoeiro não declinou quais seriam os erros e falhas passíveis de saneamento, dentro da margem de
correção possibilitada pelos normativos incidentes. Destaco ainda que a fundamentação dos atos
administrativos é requisito essencial para a respectiva validade.

Procedentes, portanto, as alegações do representante no que concerne à irregularidade do
aludido ato.

Resta, ainda, identificar a abrangência do procedimento de saneamento de "erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica" previsto no art.
47 do Decreto 10.024/2019.

o art. 26, §9°, do mesmo normativo estabelece que "os documentos complementares fi.
proposta e á habilitação. quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e jf1.
apresentados. serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de que trata o § ]O do art. 38 ".

Já o art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993, aplicado subsidiariamente ao Pregão, dispõe que "é
facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fàse da licitacão. a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou in(àrmação que deveria constar originariamente da proposta ".

2 Art. 80 O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

C·)
XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:
( ..)
h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;"
3 "26.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado. registrado em ata e acessível a
todos. atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação."
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o art. 2°, §2°, do Decreto 10.024/2019, por sua vez, reproduziu o mesmo texto do art. 4°,
parágrafo único, do Decreto 3.555/2000: "as normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas
em favor da ampliacão da disputa entre os interessados. resguardados o interesse da administracão. o
princípio da isonomia. a finalidade e a seguranca da contratacão ".

Como visto, a interpretação literal do termo "[documentos] já apresentados" do art. 26,
§9°, do Decreto 10.024/2019 e da vedação à inclusão de documento "que deveria constar
originariamente da proposta ", prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993 pode levar à prática de atos
dissociados do interesse público, em que o procedimento licitatório (meio) prevalece e ganha maior
importância que o resultado almejado, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para a
Administração (fim).

Imperioso observar que, visto por este prisma, a interpretação literal desses comandos
legais vai contra o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o edital não
constitui um fim em si mesmo. Cito caso semelhante à situação ora tratada em que, por meio do
Acórdão 1.758/2003-TCU-Plenário, de minha relatoria, o TCU considerou regular a inclusão de
documentos no processo licitatório, no ato da sessão, conforme autorizado pela pregoeira, no exercício
de suas regulares atribuições, tratadas no art. li, incisos XIII e XN, do Decreto 3.555/2000.

O edital de licitação constitui instrumento para a consecução das finalidades do certame
licitatório, quais sejam, assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração e a
igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 3°, caput, da Lei
8.666/93. Dessa maneira, a interpretação e a aplicação das regras estabelecidas devem ter por norte o
atingimento dessas finalidades, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou
desarrazoados, que não contribuam para esse desiderato.

As regras de licitações e a jurisprudência vêm evoluindo nesse sentido, sendo possível, por
exemplo, ante à falta de juntada de comprovantes de regularidade fiscal pelo licitante, a consulta, pelo
próprio agente público que conduz o certame, a sítios públicos em que constem tais documentos, nos
termos do art. 40, parágrafo único, do Decreto 10.024/2019.

Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento "que deveria
constar originariamente da proposta ", prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao
que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se
refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente
com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser
solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré
existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre
as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida
oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do
interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).

Cito ainda o disposto no art. 64 da nova Lei de Licitações (Lei 14.133 de 1° de abril de
2021), que revogará a Lei 8.666/1993 após decorridos 2 anos da sua publicação oficial:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a
substituição ou a apresentação de novos documentos. salvo em sede de diligência. para:

J - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do
certame;
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II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento
das propostas.

§ 1" Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica.
mediante despacho fimdamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia
para fins de habilitação e classificação.

O dispositivo reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, prevista no art. 43, §3°,
da Lei 8.666/1993; porém, deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de
informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha
com a interpretação de que é possível e necessária a requisíção de documentos para sanear os
comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão
pública do certame.

Assím, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 14.133/2021,
entendo não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele anteriormente
encaminhado. Por exemplo, se não foram apresentados atestados suficientes para demonstrar a
habilitação técnica no certame, talvez em razão de conclusão equivocada do licitante de que os
documentos encaminhados já seriam suficientes, poderia ser juntado, após essa verificação no
julgamento da proposta, novos atestados de forma a complementar aqueles já enviados, desde que já
existentes à época da entrega dos documentos de habilitação.

Pelo exposto, julgo procedente a presente representação tendo em vista que o pregoeiro
deixou de fundamentar o ato pelo qual concedeu nova oportunidade para envio da documentação, no
prazo de 30 minutos, e considero prejudicada a medida cautelar pleiteada, uma vez que o certame foi
revogado.

Determino seja dado ciência à Diretoria de Abastecímento da Marinha (DAbM) de que a
abertura de nova oportunídade pelo Pregoeiro, no dia 05/0512020, às 09:57:25hs, após iniciada a fase
de julgamento de propostas, para que todos que os licitantes enviassem a documentação exigida no
edital, para fins de habilitação, sem que o ato fosse devidamente fundamentado. com a especificacão
dos erros e falhas passiveis de saneamento. dentro da margem de correcão possibilitada pelos
normativos incidentes, afrontou o previsto no art. 8°, inciso xn, alínea "h", e no art. 47 do Decreto
10.024/2019, bem corno os princípios da transparência e da equidade.

Indefuo o pedido de ingresso aos autos formulado por Graziela Marize Curado, OAB/DF
24.565, em nome da empresa representante, Basis Tecnologia da Informação S.A., para que seja
considerada como parte interessada (peça 1, p. 15), tendo em vista que não restou demonstrada razão
legitima para empresa intervir neste processo, tampouco a possibilidade de lesão a direito subjetivo
próprio, à luz do art. 146 do RlffCU c/c o art. 2°, § 2°, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada
pelo art. l° da Resolução-TCU 213/2008.

IH

Quanto às sugestões da Selog para o Ministério da Economia, as quais foram objeto de
oitiva daquela unidade jurisdicionada, faço as seguintes considerações.

Desnecessário reavaliar o previsto no recente Decreto 10.02412019 e modificar o sistema
Comprasnet, admitindo, expressamente e uma única vez, a complementação da documentação exigida
no edital para habilitação no certame, em prazo que não comprometa a sua celeridade, quando, no
momento do julgamento da proposta, for verificado ausência de parte da documentação obrigatória.
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Conforme exposto, a regra é a apresentação da documentação de habilitação até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, nos termos do art. 26, caput, do Decreto
10.024/2019, a fim de conferir maior celeridade ao procedimento.

Excepcionalmente, o art. 47 do normativo já abre a possibilidade, tanto na fase de
julgamento das propostas, quanto da avaliação da habilitação, de o pregoeiro sanar erros ou falhas que
não alterem a substãncia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. O art. 17, inciso VI, por sua vez, estabelece
que o aludido ato é dever do pregoeiro. E o art. 8°, inciso XII, alinea "h", determina que conste
expressamente na ata da sessão pública a decisão do pregoeiro acerca do saneamento de erros ou falhas
na proposta ou na documentação.

Ademais, a Lei 10.520/2002, ao descrever a fase externa do pregão presencial, não proíbe a
complementação da documentação de habilitação, tampouco veda a inclusão de novo documento.

Da interpretação sistemática dos dispositivos, conclui-se que a vedação à inclusão de novo
documento, prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.66611993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021, deve se
restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação, não alcançando
documento ausente que se refira à condição atendida no momento de apresentação da proposta, não
entregue juntamente com os demais documentos de habilitação e da proposta por equívoco ou falha.

Ratificando esse entendimento, o art. 64, inciso I, da Lei 14.13312021 (ainda não-vigente)
admite expressamente a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias
à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame.

Portanto não há falar em reavaliação do previsto no recente Decreto 10.024/2019, uma vez
que o normativo já admite o saneamento dos documentos de habilitação e da proposta em seu art. 47.

Da mesma forma, o sistema Comprasnet permite a execução deste ato, por meio da
abertura do chat, para envio dos documentos solicitados, como ocorreu no caso concreto relatado nesta
representação, devendo o pregoeiro obrigatoriamente fundamentar seu ato.

Nesse sentido, a fim de evitar interpretações equivocadas do Decreto 10.024/2019, é
necessário apenas deixar assente que o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos
licitantes, nos termos dos arts. 8°, inciso XII, alinea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019;
sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993 e no
art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcanca documento ausente, comprobatório
de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os
demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual deverá ser
solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

No que concerne ao segundo ponto da oitiva, relativo ao momento em que se deve anexar
o arquivo da proposta no sistema, a SegeslME informou que adotará medidas para promover alteração
no sistema Comprasnet a fim de que o ato ocorra posteriormente à fase de lances, não havendo mais
~~-~~..I~-~~;::;:~~ ~ ~~_~~ ..~; ..~ ....
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ACÓRDÃO N° 121112021 - TCU - Plenário

I. Processo nO TC 018.65112020-8.
2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. ÓrgãolEntidade: Diretoria de Abastecimento da Marinha.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal: Graziela Marise Curado de Oliveira, OABIDF 24.565

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Basis

Tecnologia da Informação S.A., com solicitação de adoção de medida cautelar para suspensão do
certame, noticiando irregularidade no ãmbito do Pregão Eletrônico SRP 1112020, promovido pela
Diretoria de Abastecimento da Marinha,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no
art. 113, § 1°, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Rl/TCU, e no art. 103, § 1°, da
Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-Ia procedente;

9.2. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada, ante a revogação do certame em
26/5/2020;

9.3. dar ciência à Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) de que a abertura de
nova oportunidade pelo Pregoeiro, no dia 05/05/2020, às 09:57:25hs, após iniciada a fase de
julgamento de propostas, para que todos que os licitantes enviassem a documentação exigida no edital
para fins de habilitação, sem que o ato fosse devidamente fundamentado, com a especificação dos
erros e falhas passíveis de saneamento, dentro da margem de correção possibilitada pelos normativos
incidentes, afrontou o previsto no art. 8°, inciso XII, alinea "h", e no art. 47 do Decreto 10.024/2019,
bem como os princípios da transparência e da equidade;

9.4. deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos
licitantes, nos termos dos arts. 8°, inciso XII, alinea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019;
sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993 e no
art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório
de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os
demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser
solicitado e avaliado pelo pregoeiro;

9.5. indeferir o pedido de ingresso aos autos formulado por Graziela Marize Curado,
OABIDF 24.565, em nome da empresa representante Basis Tecnologia da Informação S.A. para que
seja considerada como parte interessada, ante a ausência de demonstração de i) razão legítima para
intervir neste processo; ii) e da possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146 do
Rl/TCU c/c o art. 2°, § 2°, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1° da Resolução
TCU 213/2008;

9.6. dar ciência desta deliberação à Diretoria de Abastecimento da Marinha, ao
representante e à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; e

9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Rl/TCu.
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10. Ata nO 18/2021 - Plenário.
11. Data da Sessão: 2615/2021 - Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1211-18/21-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Benjamin
Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

ANAARRAES
Presidente

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES

Relator

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA

Procuradora-Geral
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