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PARECER JURÍDICO  

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  nº 27/2022 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 

SOLICITANTE: Presidente da Comissão de Licitações 

RECORRENTE: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

 O Município de Jardinópolis está promovendo licitação na modalidade Tomada de 

Preços n° 04/2022, Processo registrado sob o número 27/2022, cujo objeto é a 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CINCO 

RESIDENCIAS UNIFAMILIAR POPULAR EM ALVENARIA, COM MATERIAIS E 

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONOFRME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA ANEXO AO PROCESSO”. 

  

O Recorrente insurge que o Presidente da Comissão promoveu a sua inabilitação do 

certame sob o fundamento de ter apresentado documentos vencidos – Registro/visto de 

inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho CREA/CAU, cujo validade do 

documento era até 31/03/2022.  

 

O Recorrente argumenta que possuía o documento regularizado antes da data limite 

para entrega da documentação, quando da aprovação do CRC e que a situação da Empresa 

perante o Conselho estava regular justificando que não conseguiu imprimir o documento e 

deve ser beneficiado pelo prazo concedido às Microempresas para regularização.  

 

Pugnou pela reforma da decisão e sua habilitação no certame. 

 

Contrarrazões apresentadas pela Empresa R E S CONSTRUTORA LTDA alegando 

que a inabilitação da Recorrente deve ser mantida, considerando que a licitação que ocorreu 

no dia 01/04/2022 e o documento já estava vencido no dia 31/03/2022, portanto descumpriu 

regras do edital. 

 

Após, o Presidente da Comissão solicitou parecer jurídico acerca do recurso 

impetrado.  

 

 É o relatório, passo a opinar. 
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II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

Preliminarmente, reconhece-se a tempestividade do Recurso e das contrarrazões, nos 

termos dos Art. 109º, inciso I, alínea ‘a’ da Lei 8.666/1993. 

Quanto às alegações do Recorrente, tecemos as seguintes considerações:  

 

 

 

III- MÉRITO 

 

 O Recorrente alega que o Presidente da Comissão promoveu sua inabilitação no 

certame pelo fato de ter apresentado certidão com prazo de validade vencido referente ao item 

3.2.5.1 do Edital – Registro/visto de inscrição da empresa e do responsável técnico no 

Conselho do CREA/CAU.  

 

Discorre em sede recursal que apresentou a certidão vencida na data de 31/03/2022 

porque não conseguiu realizar a impressão e que o documento estava válido quando da 

aprovação do CRC. 

 

Sustentou que as microempresas possuem dois dias úteis para apresentar comprovante 

de regularidade fiscal, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

  

Juntou aos autos certidão de Pessoa Jurídica e Física junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia com validade até a data de 30/04/2022 e 31/03/2023 

respectivamente (fls. 132-133), requerendo sua habilitação no certame por ter apresentado os 

documentos previstos no Edital, no ato de realização do Registro Cadastral e por ser 

Microempresa que goza dos benefícios previstos na LC 123/2006 e LC 155/2016. 

 

Ao final requereu a procedência do Recurso com a reforma da decisão e a habilitação 

no certame para a fase subsequente. 

 

Solicitamos ao Departamento de Licitações os documentos que instruíram a fase de 

registro cadastral do Recorrente, cujos documentos foram apresentados. 

 

 

Sem maiores delongas, temos que assiste razão ao Recorrente quando às suas 

alegações quando aduz que a certidão apresentada no ato do registro cadastral demonstra a 

regularidade perante o Conselho competente. 

 

 

Isso porque, em análise aos documentos que instruíram a fase de Certificado de 

Registro Cadastral da Empresa-CRC nº 06/2022 efetuado na data de 29/03/2022 às 16h e 56 

min, verificamos que consta Certidão de Pessoa Jurídica do Conselho de Engenharia – 

CREA/SC, da Empresa Recorrente, cuja data de vencimento era em 31/03/2022 e Certidão de 
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Pessoa Física do Engenheiro responsável pela empresa também com de vencimento em 

31/03/2022. 

 

Em continuidade, analisando o Edital da Licitação, a cláusula 3 – DA 

HABILITAÇÃO CRC (Certificado de registro cadastral), item 3.1, determina os documentos 

necessários à fase: 

 

 
3 - DA HABILITAÇÃO CRC (certificado de registro cadastral) 

3.1. A empresa INTERESSSADA em participar da presente licitação deverá 

apresentar pessoalmente os seguintes documentos para a emissão do 

Certificado Cadastral no setor de Cadastros da Prefeitura: 

A) Ato Constitutivo ou Contrato Social em Vigor; 

B) Certificado de Regularidade do FGTS; 

C) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais; 

D) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais do Domicílio ou 

Sede do Licitante; 

E) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais do Domicílio ou 

Sede do Licitante; 

F) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas; 

G) Declaração Conforme Decreto Federal 4.358/2002 quanto a emprego de 

menores 

H) CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, junto a Receita Federal 

I) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. (Atenção: para empresas registradas em Santa 

Catarina a presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com 

a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível 

através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br ). 

Obs: O certificado de Registro Cadastral deverá ser emitido 03 (três) dia 

úteis que antecede o certame, junto ao setor de Licitações. 

 

 

 

Já a cláusula 3.2 especifica os documentos necessários à fase de habilitação: 

 
3.2 DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°1) 

3.2.1. Habilitação Jurídica 

- 3.2.1.1. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ 

- 3.2.1.2. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

- 3.2.1.3. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 

EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, EM SE TRATANDO DE 

SOCIEDADE COMERCIAIS, E, NO CASO DE SOCIEDADE POR 

AÇÕES, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS 

ADMINISTRADORES. 

- 3.2.1.4. CADASTRO NACIONAL DA EMPRESA INIDÔNEAS E 

SUSPENSAS CEIS POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

MANTIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

3.2.2. Regularidade Fiscal 
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- 3.2.2.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

CNDT 

- 3.2.2.2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA FAZENDA 

FEDERAL 

- 3.2.2.3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA FAZENDA 

MUNICIPAL 

- 3.2.2.4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA FAZENDA 

ESTADUAL 

- 3.2.2.5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DO FGTS 

3.2.3. Qualificação Econômico-financeira 

- 3.2.3.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA 

EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA 

OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, EXPEDIDA NO DOMICÍLIO DA 

PESSOA FÍSICA. (Atenção: para empresas registradas em Santa Catarina a 

presente certidão é válida desde que apresentada juntamente 

com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, 

disponível através do endereço 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br ). 

3.2.4. Declarações 

- 3.2.4.1. DECLARACAO CONFORME DECRETO FEDERAL 4.358/2002 

3.2.5. Outros Documentos 

- 3.2.5.1. REGISTRO/VISTO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA E DO 

(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NO CONSELHO DO 

CREA/CAU (g.n). 

 

 Denota-se da leitura das cláusulas editalícias, que em que pese não haver a exigência 

de comprovação do registro da Empresa e do responsável técnico perante o conselho 

competente, o Recorrente apresentou as referidas certidões, válidas, no ato do Registro 

cadastral. 

 

 Já na fase de habilitação, quando da sessão de abertura dos envelopes que foi realizada 

na data de 01/04/2022, o Recorrente apresentou as mesmas certidões, cujas datas de 

vencimento expiraram em 31/03/2022 (fls. 111-112), sendo desclassificado por tal motivo. 

  

 Ao analisar a cláusula 3.2.5.1 do Edital, verificamos que não consta que as referidas 

certidões como sendo negativas e/ou positiva com efeito de negativa, o que se interpreta da 

norma é que a Empresa deverá comprovar o Registro perante o Conselho –CREA ou CAU, e 

de seu responsável técnico. 

 

 O Tribunal de Contas da União manifestou-se neste sentido: 
 

 

 

    Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. 

CREA. Quitação. 

 

    É ilegal a exigência de prova de quitação com o Crea para fins de 

habilitação, pois art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993 exige apenas o registro 

na entidade. O disposto no art. 69 da Lei 5.194/1966, que regulamenta o 
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exercício dos profissionais de engenharia, não pode prevalecer diante do art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, nem da própria Lei 8.666/1993 

(norma geral) – (Acórdão 2472/2019 Primeira Câmara (Representação, 

Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman). 

 

 

 Não bastasse isso, percebe-se que a referida certidão (já juntada na fase de registro 

cadastral) teve vencimento na data de 31/03/2022, enquanto a sessão de abertura dos 

envelopes ocorreu no dia 01/04/2022, ou seja, um dia posterior. 
 

  A lei 8.666/93, dispõe no Art. 30 que “ A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a:  I - registro ou inscrição na entidade profissional competente” [...]. 
  

Já o art. 32, da mesma Lei, determina a possibilidade de substituição dos documentos 

quando existente o registro cadastral, desde que haja previsão no edital: 
 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

[...] 

§ 3o  A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro 

cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o 

registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei. 

 

O art. 34 da Lei 8.66/1993 possibilita a utilização do registro cadastral para fins de 

habilitação dos licitantes: 
 

Art. 34.  Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que 

realizem freqüentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de 

habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. 

 

 Pois bem, quanto a existência de dispositivo que autorize a utilização do Certificado 

de Registro Cadastral e dispense a apresentação dos documentos em fase de habilitação, 

identificamos que não há cláusula no edital neste sentido. 

 

No entanto, não se pode olvidar que o art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 dispõe sobre a 

impossibilidade da inclusão de documento em fase posterior de documento que deveria 

constar na proposta, porém, o mesmo comando legal faculta à Comissão a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

Porém, neste caso, não se está aceitando a juntada de documento novo e muito menos 

ignorando a documentação juntada aos autos, considerando que o Recorrente apresentou as 

certidões perante o Conselho Competente, diga-se, válidas quando do registro cadastral, e, 

com vistas a evitar a formalidade exagerada que pode, em tese, promover o afastamento de 

licitantes da competição. 

 

O Tribunal de Contas da União manifestou-se no Acórdão 357/2015, quanto a adoção 

de medidas com vistas a evitar o formalismo exagerado no campo de licitações públicas, 

vejamos: 
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No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve 

pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de 

formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as 

praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. 

 

 

De outro norte, a alegação do Recorrente quanto ao benefício concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar 123/2006, 

alterado pela Lei 155/2016 merece acolhimento, conforme disposto na legislação, in verbis: 
´ 

Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de assinatura do contrato. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) 

Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 

esta apresente alguma restrição.                  (Redação dada pela Lei Complementar nº 

155, de 2016)  

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e 

para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa.                    (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) [...]. 

 

 

  

A documentação, a que se faz referência que possibilita a regularização é a fiscal e 

trabalhista, assim considerada aquelas previstas nos incisos I a V do artigo 29 da Lei 8666/93, 

a saber: 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 

conforme o caso, consistirá em: (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 

2011) (Vigência) 

 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 

 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
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III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.                      

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.               (Incluído pela 

Lei nº 12.440, de 2011)       (Vigência) 

 

 

 No que tange à comprovação dos requisitos previstos na Lei Complementar 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar 155/2016, conforme se verifica, o Recorrente apresentou 

documento na fase de registro cadastral comprovando a condição de microempresa, 

devidamente assinado pelo contador o que lhe permite gozar do benefício concedido às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

 Assim sendo, nos termos do artigo 29, III, in fine, da Lei 8.666/1993, combinado com 

o art. 43, § 1o, da Lei Complementar 155/2016, realizando-se uma interpretação dos 

efeitos da norma em concreto, é possível a concessão do prazo de 05 dias úteis 

para a regularização tardia de certidão defeituosa. 

 

 O Recorrente juntou aos autos, na data de 05 de abril de 2022 as certidões do 

CREA/SC da pessoa jurídica e física com data de validade 30/04/2022 e 31/03/2023, 

respectivamente, portanto tempestivamente. 

 

 Não se pode desconsiderar que a Administração encontra-se estritamente vinculada ao 

Edital da licitação, tendo em vista o princípio de vinculação ao instrumento, previsto no caput 

do art. 41 da Lei 8.666/1993, entretanto, não estamos nos referindo a descumprimento de 

regra do edital, até porque a exigência nele contida é a apresentação de “ [...] 

REGISTRO/VISTO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA E DO (S) RESPONSÁVEL(EIS) 

TÉCNICO(S) NO CONSELHO DO CREA/CAU”[...], nos termos da cláusula 3.2.5.1, tal 

requisito atendido pelo Recorrente. 

 

Por todo exposto, entendo como satisfeitas as exigências editalícias, até porque, não 

bastasse a apresentação das certidões atualizadas, com base no benefício concedido às ME e 

EPP, ressalta-se a apresentação dos documentos já registrados anteriormente, ainda que não 
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obrigatórios, quando da confecção do Certificado de Registro Cadastral, demonstrando a 

regularidade da Recorrente perante o CREA/SC, sendo que, a nova apresentação de 

documentação na fase de habilitação, poderia, em tese, inclusive, configurar duplicidade de 

documentos. 

 

Por fim, entendemos, data vênia, que a decisão do Presidente da Comissão e seus 

membros não foi acerta e merece reparos, considerando que o Recorrente apresentou 

documento válido na data do Registro Cadastral, apresentando o mesmo documento na fase 

de habilitação, devidamente apresentou os documentos atualizados no prazo concedido pela 

LC 155/2016, o que comprova que estava devidamente inscrita e regular perante o Conselho 

Competente, qual seja, o CREA/SC. 

 

  

 

 

 

III- CONCLUSÃO  

 

Pelo exposto, opinamos e recomendamos pelo conhecimento e provimento do 

Recurso, requerido pela empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI em 

sede da licitação na modalidade Tomada de Preços – n° 04/2022, e consequentemente, 

promovendo-se a sua habilitação no certame para a fase de abertura, seleção e julgamento das 

propostas. 

 

É O PARECER. 

 

Este é nosso entendimento, salvo melhor juízo. 

 

 

 

Jardinópolis, 25 de abril de 2022. 

 

 

 

 

SIRLEI VEIGA HAMERSCHMITT 

Advogada OAB/SC: 41.252 
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