SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
(Processo nº 23076.027894/2018-34

Relativo os autos do Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado à escolha da proposta
mais vantajosa para a contratação de serviço comum de fornecimento de água potável através
de caminhão-pipa para o campus Recife da UFPE (exceto Hospital das Clínicas), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Informo que, tempestivamente, houve apresentação de recurso, formulada pela
empresa:

CONTROL

AUTOMAÇÃO

INDUSTRIAL

E

CONSTRUÇÃO

DE

EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 12.403.105/0001-70, contra sua desclassificação e inabilitação no
certame, para o item 01. Houve apresentação de contrarrazão da empresa PLANETA ÁGUA
EXPRESS EIRELI, CNPJ 10.779.162/0001-23.
Das alegações da única RECORRENTE:
CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
LTDA
Em sua peça recursal a RECORRENTE alega que:
“[..]1. DOS FATOS:
No dia 27 de Março de participou da sessão pública de lances no
pregão eletrônico realizado pelo Universidade Federal do Estado de
Pernambuco, através do portal de compras eletrônico do Comprasnet,
com o objetivo de contratar empresa especializada para prestação de
serviços, de forma contínua, de fornecimento de agua potável através
de caminhão-pipa, a serem executados nas diversas unidades no
âmbito do Estado.
Após a fase de lances, a empresa que ora recorre ficou classificada em
1º lugar, com a oferta do valor global anual de R$ 40.800 ( quarenta
mil e oitocentos reais).
Dando seguimento ao processo licitatório, a CPL convocou a 1ª
colocada para apresentar sua proposta e documentos de habilitação, e
dias após a desclassificou. Assim, convocou a empresa AGUA
EXPRESS para apresentar sua proposta de preço e documentos de
habilitação.
Ocorre que, durante uma análise feita ao processo, a Recorrente
verificou que o Pregoeiro cometeu um equívoco ao desclassifica-la
com base no item 9.11.1.2:

“Certificado de Registro do Responsável Técnico no Conselho
Regional de Química, dentro do prazo de validade (original ou cópia
autenticada).”
Art. 2º Esta Resolução abrange:
I- empresas que prestem serviços de abastecimento de água potável
para consumo humano em áreas de portos, aeroportos, passagens de
fronteira; e
II- empresas que prestem serviços de abastecimento de água potável
para consumo humano de bordo de veículos rodoviários coletivos de
passageiros, aeronaves e embarcações.
Parágrafo único. As empresas prestadoras de serviço mediante
contrato de terceirização também ficam sujeitas ao cumprimento desta
Resolução, sem prejuízo da responsabilidade das empresas
contratantes. (grifo nosso)
IX- responsável técnico: pessoa que detém conhecimentos em
determinada área profissional, que, possua Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) específica para a atividade que se
propõe, estando legalmente habilitado, com inscrição ativa junto ao
conselho de classe, responde tecnicamente pela qualidade dos serviços
prestados pela empresa;
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PORTARIA N.º 518, DE 25 DE MARÇO DE 2004.
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle
e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão
de potabilidade, e dá outras providências.
CAPÍTULO VI
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Art. 21. O sistema de abastecimento de água deve contar com
responsável técnico, profissionalmente habilitado.
PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.
CAPÍTULO IV
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PARA CONSUMO HUMANO
Art. 23. Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de
abastecimento de água para consumo humano devem contar com
responsável técnico habilitado.
Todas os dispositivos legais supracitados tem em comum o
entendimento que; o responsável tecnico pelo serviço de
abastecimento de agua potável não precisa ter seu registro exclusivo
do Conselho Regional de Química, mas sim deve ser habilitado e
registrados em entidades ou/e órgãos de competências compatíveis
com o serviço, que em nosso caso é o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia.
2. DAS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO:
Com a devida vênia, a Recorrente agiu acertadamente ao não
encaminhar o documento exigido no item 9.11.1.2 uma vez que a
legislação vigente sobre o tema não especifica a necessidade de
profissional registrado no conselho regional de química, já que para

adquirir as autorizações como ANVISA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA
entre outros não é necessário o registro do profissional no conselho
regional de Química, destacamos:
Art. 2º Esta Resolução abrange:
I- empresas que prestem serviços de abastecimento de água potável
para consumo humano em áreas de portos, aeroportos, passagens de
fronteira; e
II- empresas que prestem serviços de abastecimento de água potável
para consumo humano de bordo de veículos rodoviários coletivos de
passageiros, aeronaves e embarcações.
Parágrafo único. As empresas prestadoras de serviço mediante
contrato de terceirização também ficam sujeitas ao cumprimento desta
Resolução, sem prejuízo da responsabilidade das empresas
contratantes. (grifo nosso)
IX- responsável técnico: pessoa que detém conhecimentos em
determinada área profissional, que, possua Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) específica para a atividade que se
propõe, estando legalmente habilitado, com inscrição ativa junto ao
conselho de classe, responde tecnicamente pela qualidade dos serviços
prestados pela empresa;
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PORTARIA N.º 518, DE 25 DE MARÇO DE 2004.
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle
e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão
de potabilidade, e dá outras providências.
CAPÍTULO VI
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Art. 21. O sistema de abastecimento de água deve contar com
responsável técnico, profissionalmente habilitado.
PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.
CAPÍTULO IV
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PARA CONSUMO HUMANO
Art. 23. Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de
abastecimento de água para consumo humano devem contar com
responsável técnico habilitado.
Todas os dispositivos legais supracitados tem em comum o
entendimento que; o responsável tecnico pelo serviço de
abastecimento de agua potável não precisa ter seu registro exclusivo
do Conselho Regional de Química, mas sim deve ser habilitado e
registrados em entidades ou/e órgãos de competências compatíveis
com o serviço, que em nosso caso é o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia.
Portanto, não há dúvidas de que a Excelentíssimo Pregoeiro
equivocou-se, e que em atendimento ao princípio da administração
Pública, Primeiro, conforme já fora explanado, porque a recorrente
atende às disposições da Lei.

Além da legalidade da recorrente para presta o serviço, a decisão
errônea apontada ainda fere gravemente o princípio da razoabilidade,
visto que para os órgão de fiscalização e controle do serviço que é
objeto dessa licitação a empresa atua na legalidade e é habilitada a
presta o serviço.
Diante de todo o exposto, resta claro que a decisão atacada deve ser
revista, para que seja feita a habilitação da recorrente ao serviço
objeto da licitação.
3. DO PEDIDO:
Ex positis, vem à empresa Recorrente requerer o que segue:
a. O recebimento do presente recurso administrativo nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do § 2°, do art. 109, da Lei n°
8.666/93, para que o mesmo seja julgado PROVIDO, com efeito para
que o Pregoeiro reforme a decisão que desclassificou a empresa
CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS LTDA, retornando o processo licitatório à fase de
aceitação e habilitação.
b. Caso esta Comissão de Licitação na acolha as razões ora expostas,
o que admite apenas pelo dever de argumentar, faça o recurso subir à
autoridade superior competente, para julgamento e PROVIMENTO do
presente recurso, nos termos requeridos acima.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Art. 21. O sistema de abastecimento de água deve contar com
responsável técnico, profissionalmente habilitado.
PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.
CAPÍTULO IV
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PARA CONSUMO HUMANO
Art. 23. Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de
abastecimento de água para consumo humano devem contar com
responsável técnico habilitado.
Todas os dispositivos legais supracitados tem em comum o
entendimento que; o responsável tecnico pelo serviço de
abastecimento de agua potável não precisa ter seu registro exclusivo
do Conselho Regional de Química, mas sim deve ser habilitado e
registrados em entidades ou/e órgãos de competências compatíveis
com o serviço, que em nosso caso é o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia.
Portanto, não há dúvidas de que a Excelentíssimo Pregoeiro
equivocou-se, e que em atendimento ao princípio da administração
Pública, Primeiro, conforme já fora explanado, porque a recorrente
atende às disposições da Lei.
Além da legalidade da recorrente para presta o serviço, a decisão
errônea apontada ainda fere gravemente o princípio da razoabilidade,
visto que para os órgão de fiscalização e controle do serviço que é
objeto dessa licitação a empresa atua na legalidade e é habilitada a
presta o serviço.
Diante de todo o exposto, resta claro que a decisão atacada deve ser
revista, para que seja feita a habilitação da recorrente ao serviço
objeto da licitação.

3. DO PEDIDO:
Ex positis, vem à empresa Recorrente requerer o que segue:
a. O recebimento do presente recurso administrativo nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do § 2°, do art. 109, da Lei n°
8.666/93, para que o mesmo seja julgado PROVIDO, com efeito para
que o Pregoeiro reforme a decisão que desclassificou a empresa
CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS LTDA, retornando o processo licitatório à fase de
aceitação e habilitação.
b. Caso esta Comissão de Licitação na acolha as razões ora expostas,
o que admite apenas pelo dever de argumentar, faça o recurso subir à
autoridade superior competente, para julgamento e PROVIMENTO do
presente recurso, nos termos requeridos acima.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Recife, 11 de Maio de 2020.”

Das alegações da RECORRIDA:
PLANETA ÁGUA EXPRESS EIRELLI
“[...]1. DOS FATOS:
No dia 27 de Março de participou da sessão pública de lances no
pregão eletrônico realizado pelo Universidade Federal do Estado de
Pernambuco, através do portal de compras eletrônico do Comprasnet,
com o objetivo de contratar empresa especializada para prestação de
serviços, de forma contínua, de fornecimento de agua potável
através de caminhão-pipa, a serem executados nas diversas unidades
no âmbito do Estado.
Após a fase de lances, a empresa CONTROL AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA que recorre
ficou classificada em 1º lugar, com a oferta do valor global anual de
R$ 40.800 (quarenta mil e oitocentos reais).
Dando seguimento ao processo licitatório, a CPL convocou a primeira
colocada para apresentar sua proposta e documentos de habilitação, e
dias após a desclassificou pelo não cumprimento ao item 9.11.1.2 do
Edital.
2. DO DIREITO.
2.1. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Ora, o Edital é suficientemente claro para dispor no item 9.11.1.2 que
é necessária a comprovação do atendimento ao item 9.11.1.2, referente
a qualificação técnica é solicitado registro no Conselho regional de
Química, visto que o responsável técnico deverá ter condições
técnicas para responder as demandas do sistema de abastecimento
complementar da UFPE.
Em seu recurso, a Recorrente sustenta que a exigência seria descabida.
Ora, a Recorrente não impugnou o Edital nesse sentido, precluindo,
portanto, a discussão que pretende inaugurar em seu recurso, o que é
absolutamente descabido.
Se não concordou com os termos do Edital e tinha interesse em rever
suas exigências, que tivesse em tempo hábil, impugnando o Edital. É
esse o procedimento estabelecido pela legislação vigente.
É absolutamente inviável a via eleita pela empresa Recorrente.
Sabemos que há o princípio da vinculação ao instrumento do Edital.
Sabemos, também, sobre a necessidade de atendimento ao princípio
da legalidade. Sabemos, também, sobre a necessidade de atendimento
ao princípio da isonomia. Todos previstos no artigo terceiro da Lei
8.666/93.
O que pretende, portanto, a empresa Recorrente, é rasgar o Edital,
rasgar a legalidade e rasgar a isonomia, pedindo tratamento

diferenciado para si, de maneira ilegal e em contrariedade à peça
Editalícia, que claramente previu a exigência solicitada no item
9.11.1.2.
Certamente isso não seria possível, pois geraria uma insegurança
jurídica, contrariando todos os ditames estabelecidos pela Lei 8.666, e
a própria legislação aplicável aos atos administrativos.
Se a empresa recorrente manifestasse interesse de apresentar
documentação diversa à exigida no Edital, buscando sua equiparação,
deveria ter; ou formulado pedido de esclarecimento ou até mesmo
impugnado o Edital para alterar o que entendesse como necessário de
ajuste.
Mas simplesmente não o fez, e não há como tolerar o pedido
formulado em seu recurso, visto que ele vai de encontro aos princípios
estabelecidos pela lei vigente.
A decisão de DESCLASSIFICAÇÃO ora recorrida é correta, e é por
essa simples razão que deve ser mantida.
2.2. DA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO, DO ARTIGO
48, DA LEI 8.666/93.
Isto posto, deve ser aplicado o parágrafo terceiro do artigo 48 da Lei
8.666, que é muito clara que:
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para
três dias úteis.
É exatamente o caso dos autos.
As duas empresa concorrentes foram desclassificadas.
Assim, é razoável que seja fixado prazo de 8 dias úteis para
apresentação de nova documentação para evitar a perda de todo o
processo licitatório, visando atender o princípio da economicidade,
bem como o melhor atendimento ao interesse público.
3. DO PEDIDO.
Nestes termos, pugna pelo integral deferimento da presente resposta, e
com efeito: - Manter a desclassificação da CONTROL
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
LTDA;
- Abrir prazo de 8 dias úteis para juntada de nova documentação e/ou
proposta pelas empresas concorrentes, nos termos do parágrafo
terceiro do artigo 48 da Lei 8.666.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Recife, 13 de maio de 2020.
PLANETA ÁGUA EXPRESS EIRELI
Por sua representante legal
Luciana Almeida do Rego Barros
CPF 905.871.114-53”

DA ANÁLISE DA PEÇA RECURSAL:
1. Após envio para análise técnica deste processo licitatório, o setor técnico demandante
solicitou a desclassificação da recorrente por não apresentar o documento constante do
subitem 9.11.1.2, que seja: “Certificado de Registro do Responsável Técnico no Conselho
Regional de Química, dentro do prazo de validade (original ou cópia autenticada).” A
licitante, por sua vez, havia apresentado certidão registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Pernambuco.
2. O subitem 9.18 do edital assim exige:

“Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.” (Grifo
nosso).

3. Neste sentido, o subitem 4.5 do edital, como condição de participação no certame, o
licitante deve estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital e seus Anexos,
como já prescreve o subitem 4.5.2 do instrumento convocatório, bem como, a declaração de
ciência, conforme Doc.21, onde a recorrente afirma:
“Pregão eletrônico 10/2020 UASG 153080
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no
edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os
requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº
10/2020 da UASG 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO .
CNPJ: 12.403.105/0001-70 - CONTROL
INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

AUTOMACAO

Jaboatão dos Guararapes, 26 de Março de 2020.”

4. Objetiva-se, enfim, a melhor técnica e preço na aquisição de um produto, ou execução do
serviço, porém, o procedimento licitatório tem por finalidade a competitividade, a igualdade
de condições. Busca-se, a rigor, propostas mais vantajosas à Administração e, por
consequência, estas são de interesse público. A Isonomia é alicerce em um regime
democrático e a Legalidade é a segurança garantidora deste tratamento equalitário. “Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.” O julgamento objetivo visa afastar o administrador de adoção de critérios
subjetivos, ou próprios. Os critérios objetivos já estão dispostos no instrumento
convocatório, para o legal e devido julgamento de propostas. As decisões tomadas neste
certame evitam qualquer interpretação subjetiva do edital, que pudessem favorecer a um
licitante, prejudicando os outros participantes, quebrando a balança da igualdade. A decisão
da desclassificação da recorrente obedeceu o Princípio da Legalidade e, também, a
Impessoalidade. Não é devido o julgamento com critérios previstos fora do que impõe a lei e
o edital. A própria lei 8.666/93, em vários de seus artigos, assim já prescreve:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifo nosso)
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (Grifo
nosso)

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:
[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou
ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;” (Grifo
nosso)

5. Fundamental é a alegação da recorrente, defendendo que a sua desclassificação foi
equivocada, pois a legislação em vigor não específica a necessidade do profissional ser
registrado no Conselho Regional de Química. Diante disto, acrescenta que o respectivo
profissional deva ser registrado em entidades ou/e órgãos de competências compatíveis com o
serviço, que, segundo a recorrente, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
Destaca-se, também, em especial às legislações defendidas em sua peça recursal: a Resolução
- RDC Nº 91, de 30 de junho de 2016; o art. 21o da Portaria n.º 518, de 25 de março de 2004 e
o art. 23o da Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, ambas do Ministério da Saúde que
estabelecem, respectivamente, que:
“Resolução - RDC Nº 91, de 30 de junho de 2016
Art. 5o, IX - responsável técnico: pessoa que detém conhecimento sem
determinada área profissional, que, possua Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) específica para a atividade que se
propõe,estando legalmente habilitado, com inscrição ativa junto ao
conselho de classe, responde tecnicamente pela qualidade dos serviços
prestados pela empresa;
Portaria n.º 518, de 25 de março de 2004
Art. 21. O sistema de abastecimento de água deve contar com
responsável técnico,profissionalmente habilitado.
Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011
Art. 23. Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de
abastecimento de água para consumo humano devem contar com
responsável técnico habilitado.”

6. Fora questionado o setor demandante, que seja a SINFRA-UFPE, sobre a legalidade das
legislações ora citadas pela recorrente; então, aquele setor, consoante Doc. 20, posiciona-se:
“Resposta ao Pregão 10/2020.
a) A empresa não anexou documento exigido no item de qualificação
técnica:
9.11.1.2 "Certificado de Registro do Responsável Técnico no
Conselho Regional de Química, dentro do prazo de validade (original
ou cópia autenticada).
Sendo assim, a mesma NÃO ATENDE AO EDITAL.
b) O certificado de Registro no Conselho Regional de Química pelo
responsável técnico se torna, portanto, desnecessário, pois sua
solicitação se torna ilegal.
c) As legislações supracitadas pelo licitante, portaria n° 518/2004 e
portaria n° 2914/2011 no seu art. 23 permitem a utilização de técnico
devidamente registrado, o que faz com que as legislações sejam
válidas.

Portanto, recomendo a anulação do Termo de Referência e, por
consequência, do Edital, pois é dever da administração pública rever
seus atos quando eivados de erro.”

7. Consoante pronunciamento do setor técnico competente, que verificou a ilegalidade da
exigência constante do subitem 9.11.1.2, que seja a apresentação de Certificado de Registro
do Responsável Técnico no Conselho Regional de Química, uma vez que a legislação em
vigor não específica qual Conselho deve ser registado o responsável técnico, leva, por
consequência, à conclusão que foi adotada uma regra restritiva de disputa, que, claramente,
não atende ao interesse público, fere a Impessoalidade e frustra o caráter competitivo
licitatório. Portanto, percebe-se que o subitem 9.11.1.2 do edital deve ser nulo, pois está
eivado de vício licitatório. A lei 8.666/93, em seu art. 49 já expressa:
“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.” (Grifo nosso).

8. Em relação à recorrida, também foi desclassificada por não atender ao subitem 5.1 do
edital, aos arts. 26 e 43 do Decreto 10.024/2019, que seja por não anexar documentos
habilitatórios no sistema Comprasnet e, também, pela inexistência de documentos técnicos no
SICAF e, consequentemente, na fase de julgamento, não havia documento algum de análise
técnica, como aqueles elencados no subitem 9.11 do edital, por isto, a recorrida foi também
desclassificada. Eis o que reza
“Subitem 5.1 do edital.
Os licitantes encaminharão, 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,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio
dessa documentação. (Grifo nosso)
Decreto 10.024/2019
Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os
licitantes encaminharão, 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.
(Grifo nosso)
Decreto 10.024/2019
Art. 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf,
nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos
licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do
Sisg ou por aqueles que aderirem ao Sicaf.”

9. Assim, como são as únicas licitantes no procedimento licitatório e ambas desclassificadas,
a recorrida solicitou, em suas contrarrazões, que pelo fato destas desclassificações, a
Administração concebesse as duas empresas à faculdade do § 3º, do art. 48 da Lei 8.666/93

que seja a apresentação de nova documentação, em 08 (oito) dias úteis, para não se perder o
processo licitatório, em defesa da economicidade e atendimento ao interesse público. Assim
dispõe a Lei de Licitações:
“Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o
prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou
de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,
facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias
úteis. ”

10. Porém, o pedido da recorrida não é pertinente, em razão de vício editalício. Por sua vez, a
Administração pode anular seus atos, quando eivados de vícios, porque deles não se originam
direitos (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal), por isso, seus efeitos são ex tunc,
retroagem ao momento exarado. A autotutela é um poder-dever da Administração que
estabelece o controle e a fiscalização do seus próprios atos e, por isso, estes podem ser
anulados (Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal). Por esta razão, conforme
recomendação do setor técnico responsável pela formulação do Estudo Preliminar, Termo de
Referência e análise técnica, que declarou a ilegalidade da exigência editalícia, na
qualificação técnica, relativa à apresentação Certificado de Registro do Responsável Técnico
no Conselho Regional de Química, conforme subitem 9.11.1.2 do instrumento vinculatório,
do Pregão Eletrônico 10/2020 - UFPE, não procede o questionamento da recorrente, em
virtude da exigência editalícia supracitada apresentar vício licitatório de restrição à
competitividade.
11. Por fim, julgo improcedente o recurso administrativo da recorrente CONTROL
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.
12. Consequentemente, em razão dos motivos ora apresentados, especialmente, na
questão do vício licitatório presente no Edital, salvo melhor entendimento, recomendo a
nulidade do procedimento licitatório.
13. Registra-se o fato que, em fase recursal, a decisão final e as eventuais adjudicação e
homologação cabem à autoridade superior autorizadora da abertura do certame, bem como a
revisão ou ratificação dos atos do pregoeiro que, também, estão sujeitos a uma avaliação
formal e material ao longo do certame por parte daquela autoridade. (art. 8o, IV e art. 11, VII,
ambos previstos no Decreto 5.450/05; art. 4o, XXI da lei 10.520/02).
14. Por fim, este é o relatório que submetemos à V. Maga., s.m.j., que poderá acatá-lo ou não,
mediante prévia oitiva da Procuradoria Federal nesta UFPE.
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