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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 01/2019

I. Síntese dos fatos.
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa S.M.P. BORGES 

EIRELE - ME ao edital da Tomada de Preços nº 01/2019.
A impugnante aduz, em apertada síntese, que a exigência constante 

do item 8.9.3, o qual trata da comprovação da capacidade técnico-operacional 
da empresa, que diz “8.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: Atestado 
de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, registrado no CREA, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em 
características, quantidades e prazos, em atestado único, com a seguinte parcela 
relevante: “Pavimentação Asfáltica com tratamento superficial duplo, com 
emulsão asfáltica RR-2C””, restringiria o caráter competitivo do certame, sendo 
assunto superado no TCU.

II. Do Mérito.
Inicialmente, cumpre-nos consignar que a impugnação apresentada 

é tempestiva, razão pela qual deve ser recebida e apreciada.
Pois bem.
Em análise aos argumentos e fundamentos trazidos pela empresa 

impugnante, denota-se que os mesmos são procedentes, de modo que o 
instrumento convocatório do certame deve ser ajustado a fim de que obedeça 
fielmente às exigências das normas que regem o procedimento licitatório.  

Apresenta-se irregular exigir capacidade técnico-operacional em nome 
da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia, vez que tal exigência 
não está previsto no art. 30, § 3º, da Lei 8.666/1993.

O Plenário do Tribunal de Contas da União, ao proferir o ACÓRDÃO 
205/2017, assim decidiu:

ACÓRDÃO Nº 205/2017 - TCU - PLENÁRIO

Considerando que a exigência de averbação de atestado da capacidade 
técnica-operacional (ou seja, da licitante, e não do profissional vinculado ao 
Crea/CAU) é ilegal;

Considerando que não pode a Administração, emissor do próprio 
atestado, deixar de reconhecer aquilo que o atestado está indicando de forma 
material, em razão de métrica diferente entre a exigência editalícia e a indicada 
no atestado;

Considerando que o contrato foi assinado em 14/12/2016 e possui 
vigência de 19/12/2016 a 19/12/2017, inviabilizando a adoção de medida 
cautelar; 

Considerando que a diferença de preço entre a proposta da ora 
representante e a empresa contratada é de R$ 35.000,00, o que constitui apenas 
0,6% do valor do contrato (R$ 5.835.000,00), o que demonstra que o custo de 

desfazer o contrato e gerar um novo certame acabaria eliminando esse potencial 
ganho, sem considerar o transtorno gerado pelos dias sem contrato ou eventual 
contrato emergencial, além de eventual indenização a ser paga pela rescisão 
do contrato.

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 17, 
inciso IV; 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, parágrafo único, e art. 237, todos do 
Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher 
os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a 
ausência dos pressupostos necessários, adotar as medidas a seguir e em dar ciência 
desta deliberação à representante, com cópia da instrução (peça 18), promovendo-
se, ao final, o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

1. Processo TC-036.177/2016-4 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do 

Rio de Janeiro (SECEX-RJ).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinar à Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz que se abstenha 

de prorrogar o Contrato Dirac/Fiocruz 35/2016, firmado com a empresa São 
Carlos Ar Condicionado Ltda., em razão das falhas verificadas no Pregão 
Eletrônico 28/2016, bem como que inicie o novo certame com a antecedência 
necessária para evitar a necessidade de prorrogação e/ou contratação emergencial, 
dando ciência à Secex-RJ quando da celebração do novo contrato;

1.7. Dar ciência à Fiocruz acerca das seguintes falhas constatadas no 
âmbito do Pregão Eletrônico 28/2016:

1.7.1. exigência de registro e/ou averbação de atestado da capacidade 
técnica-operacional, em nome da empresa licitante, no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, o que não está previsto no art. 30, 
§ 3º, da Lei 8.666/1993, que ampara a exigência do referido atestado, contida 
no item 8.7.2 do instrumento convocatório, e contraria a Resolução Confea 
1.025/2009 e os Acórdãos 128/2012-TCU-2ª Câmara e 655/2016-TCU-Plenário;

1.7.2. falha na análise dos atestados da licitante Nova Rio Serviços 
Gerais Ltda., uma vez que, apesar de o item 8.7.2 do edital exigir atestado com 
prazo mínimo de um ano, o item 8.7.3.2 do edital permitiu a apresentação de 
atestado com prazo inferior, na hipótese em que o contrato tinha prazo de vigência 
inferior, razão pela qual a soma de dois atestados de seis meses consecutivos, 
como foi o caso, atende ao requisito do item 8.7.2 do edital;

1.7.3. falha na análise do atestado da licitante Nova Rio Serviços 
Gerais Ltda., uma que o atestado relativo ao primeiro contrato emergencial, 
em que pese não indicar o quantitativo de aparelhos objeto da manutenção, por 
indicar o número de postos de trabalho alocados – portanto, utilizando-se de 
métrica diferente – refere-se ao mesmo objeto do segundo contrato emergencial, 
que atende ao exigido em relação ao número de aparelhos, com o agravante que 
a Fiocruz foi a própria emissora do atestado, dúvida que, se houvesse, poderia 
ser facilmente dirimida internamente, caracterizando ofensa ao princípio da 
busca da proposta mais vantajosa para a Administração, contido no art. 3º da 
Lei 8.666/1993;

1.8. Determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio 
de Janeiro que monitore o cumprimento da determinação contida no item 1.6.

Pelo exposto, decidimos procedência da impugnação ora apresentada, 
com a exclusão da exigência do item 8.9.3 do Edital da Tomada de Preços nº 
01/2019, devendo-se proceder com a republicação do edital devidamente ajustado 
conforme exigido pela Lei Federal nº 8.666/93.

Mateiros, TO, 26 de fevereiro de 2019.

Presidente da Comissão de Licitação de Mateiros/TO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 02/2019

I. Síntese dos fatos.
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa S.M.P. BORGES 

EIRELE - ME ao edital da Tomada de Preços nº 02/2019.
A impugnante aduz, em apertada síntese, que a exigência constante 

do item 8.9.3, o qual trata da comprovação da capacidade técnico-operacional 
da empresa, que diz “8.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: Atestado 
de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, registrado no CREA, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em 
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características, quantidades e prazos, em atestado único, com a seguinte parcela 
relevante: “Pavimentação Asfáltica com tratamento superficial duplo, com 
emulsão asfáltica RR-2C””, restringiria o caráter competitivo do certame, sendo 
assunto superado no TCU.

II. Do Mérito.
Inicialmente, cumpre-nos consignar que a impugnação apresentada 

é tempestiva, razão pela qual deve ser recebida e apreciada.
Pois bem.
Em análise aos argumentos e fundamentos trazidos pela empresa 

impugnante, denota-se que os mesmos são procedentes, de modo que o 
instrumento convocatório do certame deve ser ajustado a fim de que obedeça 
fielmente às exigências das normas que regem o procedimento licitatório.  

Apresenta-se irregular exigir capacidade técnico-operacional em nome 
da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia, vez que tal exigência 
não está previsto no art. 30, § 3º, da Lei 8.666/1993.

O Plenário do Tribunal de Contas da União, ao proferir o ACÓRDÃO 
205/2017, assim decidiu:

ACÓRDÃO Nº 205/2017 - TCU - PLENÁRIO

Considerando que a exigência de averbação de atestado da capacidade 
técnica-operacional (ou seja, da licitante, e não do profissional vinculado ao 
Crea/CAU) é ilegal;

Considerando que não pode a Administração, emissor do próprio 
atestado, deixar de reconhecer aquilo que o atestado está indicando de forma 
material, em razão de métrica diferente entre a exigência editalícia e a indicada 
no atestado;

Considerando que o contrato foi assinado em 14/12/2016 e possui 
vigência de 19/12/2016 a 19/12/2017, inviabilizando a adoção de medida 
cautelar; 

Considerando que a diferença de preço entre a proposta da ora 
representante e a empresa contratada é de R$ 35.000,00, o que constitui apenas 
0,6% do valor do contrato (R$ 5.835.000,00), o que demonstra que o custo de 
desfazer o contrato e gerar um novo certame acabaria eliminando esse potencial 
ganho, sem considerar o transtorno gerado pelos dias sem contrato ou eventual 
contrato emergencial, além de eventual indenização a ser paga pela rescisão 
do contrato.

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 17, 
inciso IV; 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, parágrafo único, e art. 237, todos do 
Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher 
os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a 
ausência dos pressupostos necessários, adotar as medidas a seguir e em dar ciência 
desta deliberação à representante, com cópia da instrução (peça 18), promovendo-
se, ao final, o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

1. Processo TC-036.177/2016-4 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do 

Rio de Janeiro (SECEX-RJ).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinar à Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz que se abstenha 

de prorrogar o Contrato Dirac/Fiocruz 35/2016, firmado com a empresa São 
Carlos Ar Condicionado Ltda., em razão das falhas verificadas no Pregão 
Eletrônico 28/2016, bem como que inicie o novo certame com a antecedência 
necessária para evitar a necessidade de prorrogação e/ou contratação emergencial, 
dando ciência à Secex-RJ quando da celebração do novo contrato;

1.7. Dar ciência à Fiocruz acerca das seguintes falhas constatadas no 
âmbito do Pregão Eletrônico 28/2016:

1.7.1. exigência de registro e/ou averbação de atestado da capacidade 
técnica-operacional, em nome da empresa licitante, no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, o que não está previsto no art. 30, 
§ 3º, da Lei 8.666/1993, que ampara a exigência do referido atestado, contida 
no item 8.7.2 do instrumento convocatório, e contraria a Resolução Confea 
1.025/2009 e os Acórdãos 128/2012-TCU-2ª Câmara e 655/2016-TCU-Plenário;

1.7.2. falha na análise dos atestados da licitante Nova Rio Serviços 
Gerais Ltda., uma vez que, apesar de o item 8.7.2 do edital exigir atestado com 
prazo mínimo de um ano, o item 8.7.3.2 do edital permitiu a apresentação de 
atestado com prazo inferior, na hipótese em que o contrato tinha prazo de vigência 
inferior, razão pela qual a soma de dois atestados de seis meses consecutivos, 
como foi o caso, atende ao requisito do item 8.7.2 do edital;

1.7.3. falha na análise do atestado da licitante Nova Rio Serviços 
Gerais Ltda., uma que o atestado relativo ao primeiro contrato emergencial, 
em que pese não indicar o quantitativo de aparelhos objeto da manutenção, por 
indicar o número de postos de trabalho alocados – portanto, utilizando-se de 
métrica diferente – refere-se ao mesmo objeto do segundo contrato emergencial, 
que atende ao exigido em relação ao número de aparelhos, com o agravante que 
a Fiocruz foi a própria emissora do atestado, dúvida que, se houvesse, poderia 
ser facilmente dirimida internamente, caracterizando ofensa ao princípio da 
busca da proposta mais vantajosa para a Administração, contido no art. 3º da 
Lei 8.666/1993;

1.8. Determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio 
de Janeiro que monitore o cumprimento da determinação contida no item 1.6.

Pelo exposto, decidimos procedência da impugnação ora apresentada, 
com a exclusão da exigência do item 8.9.3 do Edital da Tomada de Preços nº 
02/2019, devendo-se proceder com a republicação do edital devidamente ajustado 
conforme exigido pela Lei Federal nº 8.666/93.

Mateiros, TO, 26 de fevereiro de 2019.

DARLEY SOUSA TAVARES
Presidente da Comissão de Licitação de Mateiros/TO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 03/2019
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

CRIA O CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO 
DE AGENTE MUNICIPAL; AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL 
A REALIZAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 59 da Lei Orgânica 
do Município, adota a presente Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º. Fica criado, no Quadro de Provimento Efetivo de Servidores 
do Município, o seguinte cargo:

 

CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA SEMANAL PADRÃO DE VENCIMENTO

AGENTE MUNICIPAL 10 40 998,00

Art. 2º. Os cargos criados pelo art. 1º ficarão subordinados à Diretoria 
de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Meio Ambiente e Turismo, e suas atribuições e especificações constam do Anexo 
Único da presente Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Medida 
Provisória serão atendidas por conta das dotações orçamentárias específicas, 
de acordo com as normas legais vigentes, ficando o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a abrir, nos limites legais, créditos suplementares adicionais ou 
especiais na lei orçamentária.

Art. 4º. Serão inseridas na Lei do Plano Plurianual e na Lei Diretrizes 
Orçamentárias eventuais ação e meta decorrentes da presente Medida Provisória.

Art. 5º. Serão contratados, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses 
a contar da publicação desta Medida Provisória, em razão do temporário e 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 
da República Federativa do Brasil, os Agentes Municipais, na quantidade 
previstas no art. 1º.

Parágrafo único. Os contratos de que trata o caput deste artigo 
submetem-se ao regime jurídico administrativo.

Art. 6º. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, aos 15 
dias de fevereiro de 2019. 

 

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito de Mateiros
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