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ACÓRDÃO Nº 2156/21 - Tribunal Pleno 

Representação da Lei 8.666/93. Munic ípio de 

Barbosa Ferraz. Tomada de Preços n. 6/2020.  

Manifestação da CGM pela procedência parcial.  
Parecer do Ministério Público pela procedência 
parcial. Pela procedência parcial. 

 

1. DO RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos de Representação da Lei 8.666/93, 

protocolada pela empresa J.V.S. Comercial Ltda, por intermédio de seu 

representante legal Sr. Faheder Cristian da Silva, em face da Tomada de Preços n. 

6/2020, do Município de Barbosa Ferraz, cujo objeto descrito no edital juntado à 

peça 16 é “Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica, para 

melhorias na iluminação pública do Município de Barbosa Ferraz (...)”.  

O Despacho n. 1244/20 (peça 44) do Douto Relator à época, 

Excelentíssimo Conselheiro Fábio Camargo, além de negar a medida cautelar 

solicitada, recebeu a Representação para verificação das seguintes irregularidades: 

(i) Necessidade de compra do edital; 
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(ii) A exigência de realização de visita técnica por engenheiro 

eletricista; 

(iii) A obrigação de cadastro prévio perante a administração 

municipal; 

(iv) A vedação de impugnação do edital por meio eletrônico ou por 

correspondência; 

(v) A Exigência de prova de regularidade fiscal, de habilitação 

técnica e de licença de operação no Estado do Paraná; e  

(vi) A necessidade de realização de depósito de garantia de 

manutenção das propostas. 

 

Após a citação do município (peças 46 a 54), na figura do seu prefeito 

municipal, Sr. Edenilson Aparecido Miliossi e do presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, Sr. Matheus Faria Braga, houve apresentação de defesa 

(peça 56), na qual consta, em apertada síntese, que: 

(i) A exigência de visita técnica decorreu da complexidade do objeto; 

(ii) A APA n. 14511/20, deste Tribunal de Contas, orientou que, “(...) 

se possível, nos próximos editais, seja prevista mais de uma opção 

de dia e horário para realização de visita técnica.”; 

(iii) Quanto à previsão de prática de atos exclusivamente de forma 

presencial, a APA n. 14511/2020, considerou o fato saneado, em 

razão de que, segundo informado pelo município, todos os licitantes 

foram respondidos, mesmo aqueles que encaminharam 

questionamentos por e-mail e/ou de foram intempestivas; 

(iv) Alegou que as exigências de Licença de Operação perante o 

órgão competente (IAP – Instituto Ambiental do Paraná) e 

Certificado de Registro Cadastral emitido pela COPEL, foram 

moduladas de acordo com o objeto licitado, não sendo “(...) abusiva 

e nem ilegal(...)”; 
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(v)Sobre a exigência de documentos autenticados objetivava 

diminuir a possibilidade de fraudes e adulterações; 

(vi) Sobre a necessidade de realização de depósito de garantia de 

manutenção da proposta, a questão estaria de acordo com o Inciso 

III do art. 31 da Lei 8.666/93. 

 

Ao final, o município requereu a improcedência da Representação 

da Lei 8.666/93 em análise.  

Os autos foram encaminhados para análise da Coordenadoria de 

Gestão Municipal (CGM), que em sua Instrução n. 601/21 (peça 60) opinou pela 

procedência parcial da Representação, conforme fundamentos abaixo sintetizados: 

(i) Quanto a exigência de visita técnica, opina pela improcedência 

da Representação; 

(ii) Quanto a exigência de prática de atos exclusivamente 

presenciais, entende que a situação foi sanada e opina pela 

improcedência da Representação; 

(iii) Quanto a exigência de prova da regularidade fiscal, de 

habilitação técnica e de licença de operação opinou pela 

procedência da representação; 

(iv) Sobre a exigência de documentos autenticados ou reconhecido 

firma por cartório, “(...) apesar de não ser estabelecido de maneira 

regular e costumeira nos processos licitatórios elaborados no Estado 

do Paraná, esta Unidade Técnica entende existir irregularidade na 

situação (...)”. Ao final opina pela procedência da Representação 

nesta questão; 

(v) No que concerne a necessidade de depósito de garantia de 

manutenção proposta, pelos fundamentos apresentados pela 

defesa, entendeu pela improcedência da Representação sobre 

nesse ponto. 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR JQVA.PKKT.42P0.F445.O

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Ao final, conclui a unidade pela procedência parcial da 

Representação e sugere a aplicação da multa constante do art. 87, Inciso IV, “d” da 

Lei Complementar Estadual n. 113/05 ao Sr. Edenilson Aparecido Miliossi, em 

razão de ser, conforme entendimento da unidade, gestor responsável pelas 

supracitadas irregularidades. 

O Ministério Público de Contas, em seu Parecer n. 281/21-2PC 

(peça 61), acompanhou o entendimento da CGM. 

Considerando a multa sugerida pela CGM, este Relator, por 

intermédio do Despacho n. 322/21 (peça 62), oportunizou nova a manifestação do 

Sr. Edenilson Aparecido Miliossi. Não obstante, conforme documento juntado à peça 

66, não houve resposta da parte. 

É o relatório. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Após apurada análise dos autos, considerando o opinativo da 

Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 60) e o Parecer do Ministério Público de 

Contas convergentes, entendo que a procedência parcial da Representação 

proposta é a medida que se faz adequada, conforme abaixo fundamento. 

Ressalto, inicialmente, que parte das questões indicadas na petição 

foram sanadas durante a tramitação destes autos, conforme indicado pela CGM, na 

APA (Apontamento Preliminar de Acompanhamento) n. 14511/20. 

A primeira questão a ser enfrentada é a atinente a exigência de 

visita técnica. As justificativas apresentados pelo município, e que foram acolhidas 

pela CGM e MPTC, fundamentam tal exigência na especificidade dos locais onde os 

serviços seriam prestados.  

Como regra geral, a visita técnica deve ser facultativa, pois a sua 

adoção de forma injustificada poderia restringir a competividade da licitação. Não 

obstante, excepcionalmente, de forma justificada, tal exigência pode ser aceita, 
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desde que indispensável ao pleno conhecimento do objeto e para sua perfeita 

execução. Nesse sentido, cito entendimento do Tribunal de Contas da União: 

“A exigência                                          

cabível quando imprescindível ao cumprimento adequado 

das obrigações contratuais, devendo tal fato ser 

justificado e demonstrado pela Administração no processo 

de licitação. Nas demais situações                

declaração do licitante de que conhece as condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação.” (TCU – Acordão 1301/2015 – Plenário – Relator 

Augusto Sherman –       : 27/05/2015)  

 

“A       cia de rea                                          

                                                  . .     

                                        ,           

                                                  

particularidades do objeto e acompanhada de justificativa 

fundamen    ”      – A       11218/2015 – Se      

       – Relator A                 –        

01/12/2015)  

 

No mesmo sentido, cito, ainda, Acórdão n. 3098/17-Tribunal Pleno, 

do Excelentíssimo Relator, Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares. 

Dessa forma, considerando o precedente deste Tribunal, do TCU, o 

acatamento da justificativa pela CGM e MPTC, entendo que, nesse ponto, a 

Representação deve ser considerada improcedente.  

Outra questão trazida na petição inicial é a exigência editálicia de 

acesso à prática de atos exclusivamente de forma presencial.  

Da análise dessa questão, depreende-se que apesar de tal 

indicação constar no edital, foram aceitas manifestações de licitantes por e-mail. 
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Além disso, conforme relatado pela CGM, em sede de APA n 14511/20, a questão 

já havia sido considerada atendida, restando a recomendação de que nos próximos 

editais do município seja possibilitado manifestações por outros meios. 

Diante do exposto, a questão deve ser considerada, nos termos do 

proposto pela CGM e MPTC, regularizada, restando a Representação, quanto a 

esse ponto, improcedente.  

No que concerne a questão referente a necessidade de depósito de 

garantia de manutenção proposta, pelos fundamentos apresentados pela defesa, 

verifico que tal exigência está de acordo com o art. 31, III da Lei 8.666/93, uma vez 

que foi fixada em 1% do valor estimado da contratação. Nesse mesmo sentido, cito 

Acórdão n. 4180/19-Tribunal Pleno (trecho abaixo reproduzido), do Excelentíssimo 

Relator, Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães. 

“          a                                    

                                                        

                              , em seu art. 31, que a 

                                               

financeira pode exigir garantia limitada a 1% do valor 

estimado do objeto licitado (...)”. 

 

Diante do exposto e do entendimento convergente da CGM e MPTC, 

entedo pela improcedência da Representação nessa questão. 

A questão indicada na petição inicial referente a exigência de prova 

da regularidade fiscal, de habilitação técnica e de licença de operação, deve ser 

analisada, como as demais, no contexto do caso concreto. 

Afirma o município, em seu documento de contraditório juntado à 

peça 56, que a Licença de Operação perante o órgão competente (IAP – Instituto 

Ambiental do Paraná) e Certificado de Registro Cadastral emitido pela COPEL, 

foram moduladas de acordo com o objeto licitado, não sendo “(...)         e nem 

ilegal(...)”.  
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A Licença de Operação do IAP, seria decorrente, nos termos do 

contraditório, da “(...) necessidade evidente de que para instalações e alterações da 

rede pública (...)” é necessária a adequação e alteração da arborização pública dada 

a proximidade de árvores da rede elétrica e da necessidade de descarte de 

lâmpadas de vapor de sódio, altamente poluentes.  

Já o Certificado de Registro Cadastral emitido pela COPEL, está 

relacionada a condição indispensável para realização dos serviços objeto da 

licitação, conforme regulamentação daquela Companhia Elétrica Estadual.  

Em que pese o opinativo da CGM, as exigências estabelecidas 

estão em consonância com a necessária aptidão indispensáveis à execução do 

objeto licitado, não sendo, no entender deste Relator, ilegais. Nesse sentido, cito 

Agravo de Instrumento n 761589-2-PR julgado pela Quarta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

“Com efeito, a exigência de que a empresa interessada na 

execução de obras de engenharia elétrica tenha cadastro 

junto à COPEL não se revela abusiva ou ilegal, como 

pretende o agravante. Ao contrário, tal requisito é dotado 

de razoabilidade e encontra amparo legal.” 

 

No Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cito Acórdão n. 

1485/20-Tribunal Pleno, de Relatoria do Excelentíssimo Conselheiro Ivens 

Zschoerper Linhares, que entendeu indevida a falta de exigência de lincenças 

ambientais para operação dos licitantes interessados na prestação de serviços de 

“transporte e destinação final de resíduos Classe II-A.”. 

Dessa forma, entendo que o apontamento deve ser considerado 

regular. 

No que tange a exigência de documentos autenticados ou 

reconhecido firma por cartório, entendo que assiste razão à Coordenadoria de 

Gestão Municipal (CGM).  
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Em que pese os fundamentos do Representado, a exigência de 

autenticação de documentos ou reconhecimento de firma é dispensada, nos termos 

da lei 13.726/18.  

Considerando que a inclusão de exigências desnecessárias é capaz 

de promover restrição à ampla participação no certame licitatório, em afronta ao art. 

3 da Lei 8.666/93, entendo que a Representação, nessa questão, merece 

prosperar, devendo ser expedida determinação para que o município se abstenha de 

incluir cláusulas restritivas de competividade em suas licitações.  

Por fim, quanto a aplicação de multa, nos termos do sugerido pela 

CGM, ao Sr. Edenilson Aparecido Miliossi, em que pese a ausência de manifestação 

da parte sobre a questão, entendo que a mesma não deve ser aplicada, 

considerando que: 

(i)  a procedência parcial da Representação e que os fatos 

narrados; 

(ii)  ao que tudo indica, os fatos narrados foram incapazes de 

promover restrição à competividade ou prejuízos ao erário; 

(iii) atuação do município na busca de saneamento das questões, 

nos termos da APA n. 14511/20. 

 

Pelos fundamentos expostos, passo ao voto. 

 

3. VOTO 

Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

Representação da Lei 8.666/1993, promovida em face do Município de Barbosa 

Ferraz, considerando irregular a exigência de documentos autenticados. 

Diante disso, DETERMINO que o Município de Barbosa Ferraz, em 

seus próximos procedimentos licitatórios, se abstenha de incluir cláusula exigindo 

autenticação de documentos ou reconhecimento de firma, nos termos da Lei n 

13.726/18. 
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Nestes termos, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

determino: 

I) Remessa destes autos à Coordenadoria de Monitoramento de 

Execuções (CMEX), para os devidos trâmites e anotações; 

II) Por fim, remessa à Diretoria de Protocolo para o encerramento e 

arquivamento junto à Diretoria de Protocolo (DP). 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro NESTOR 

BAPTISTA, por unanimidade, em: 

I – Conhecer a Representação da Lei 8.666/1993, promovida em 

face do Município de Barbosa Ferraz, uma vez presentes os pressupostos de 

admissibilidade, e, no mérito, julgar pela PROCEDÊNCIA PARCIAL, considerando 

irregular a exigência de documentos autenticados; 

II - determinar que o Município de Barbosa Ferraz, em seus 

próximos procedimentos licitatórios, se abstenha de incluir cláusula exigindo 

autenticação de documentos ou reconhecimento de firma, nos termos da Lei n 

13.726/18; 

III – determinar, nestes termos, após o trânsito em julgado da 

presente decisão: 

(i) Remessa destes autos à Coordenadoria de Monitoramento de 

Execuções (CMEX), para os devidos trâmites e anotações; 

(ii) Por fim, remessa à Diretoria de Protocolo para o encerramento e 

arquivamento junto à Diretoria de Protocolo (DP). 
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Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, 

IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS 

ZSCHOERPER LINHARES. 

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas, VALERIA BORBA. 

 

Plenário Virtual, 2 de setembro de 2021 – Sessão Ordinária Virtual nº 15. 

 

NESTOR BAPTISTA 

Conselheiro Relator 
 

Documento assinado digitalmente 

 

FABIO DE SOUZA CAMARGO 

Presidente  


