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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.01016 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria para realização de serviços em políticas 

de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, compreendendo política de seleção de pessoal, 

mapeamento de competências, plano de cargos e salários, remuneração estratégica (variável), benefícios 

e gestão de desempenho, para a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“MSG”). 

Em cumprimento ao disposto no art. 48, inciso XIV, da Lei Estadual Paranaense 15.608/07 e art. 17, 

inciso VII, Decreto Federal 10.024/19, a Pregoeira recebeu e analisou o Recurso interposto pela empresa 

SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA. ME. e as Contrarrazões apresentadas 

pela empresa PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., vencedora do Pregão Eletrônico MSG 

010/2021, de forma a proferir sua decisão sobre o recurso interposto. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal em confronto com as contrarrazões, com a 

legislação e com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, serão apresentadas abaixo 

as ponderações que fundamentaram a decisão final. 

1. TEMPESTIVIDADE: 

Segundo dispõe o item 12.1. do Edital, as razões de recurso deveriam ser protocoladas no prazo de 

03 (três) dias úteis a contar da disponibilização da decisão, estando a empresa declarada habilitada 

intimada a apresentar as contrarrazões em igual prazo, iniciando no término do prazo da Recorrente, 

sendo, portanto, que o Recurso e Contrarrazões foram protocolados de forma tempestiva. 

2. DOS FATOS: 

Em 10 de junho de 2021, às 10:00 horas, foi aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico MSG n.º 

010/2021 por meio da plataforma “COMPRASNET”. Encerrada a fase de lances, a licitante PERFIX 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. sagrou-se vencedora por ter apresentado o melhor lance e, 

após análise dos documentos de habilitação, foi considerada habilitada, conforme Ata da Sessão. 

Oportunizada a manifestação da intenção de recorrer, a Licitante SER DESENVOLVIMENTO 

HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME registrou intenção de recurso, que foi devidamente aceita. 

É a síntese dos fatos. 

3. DO RECURSO: 

Em suma, a Recorrente alude em suas razões recursais que a licitante habilitada deixou de 

comprovar satisfatoriamente a experiência mínima de dois anos em gestão de pessoas de duas das 

profissionais indicadas pela Recorrida e que o atestado apresentado para tanto não revelou o término ou 

período em que o serviço referente ao atestado foi prestado, conforme segue: 
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“Conforme solicitado no edital, a empresa deve comprovar experiência de no mínimo 2(dois) 
anos em Consultoria em Gestão de Pessoas, das profissionais: Flávia Pedroso e Daniela 
Tadeu do Amaral, não conseguimos identificar a experiência de 2(dois) anos, pois no Atestado 
de Capacidade Técnica apresentado do Centro Universitário Amparense-UNIFIA, consta que o 
serviço foi prestado de forma satisfatória em Gestão de Recursos Humanos, com início em 
2009 .....e não cita o término do mesmo, ou período que o serviço foi prestado. 

Importante ressaltar que qualquer norma prevista no edital que não seja satisfeita, tem o 
condão de inabilitar o licitante que a descumpriu.  

Outrossim, o saneamento de falhas formais, não podem alcançar documentos e informações 
posteriores que corresponde a dados inéditos no certame, é preciso que se restrinjam a 
esclarecer e a complementar as informações que já foram apresentadas, e não incluir dados 
que já deveriam ter sido fornecidos tempestivamente pela recorrida, nos termos do § 3º do art. 
43 da Lei, que pode ensejar o esvaziamento dessa A qualificação técnica é imprescindível para 
conferir segurança à Administração Pública de que o licitante possui pleno conhecimento 
técnico para a execução do contrato, caso se sagre vencedor do certame. A finalidade da 
norma é clara: resguardar o interesse da Administração, a perfeita execução do objeto da 
licitado, procurando-se, com a exigência de demonstração de capacidade, preservar a 
competição entre aqueles que reúnam condições de executar objeto similar ao licitado. Se 
assim não fosse, qual seria a finalidade do edital de licitações? Poderia os licitantes, julgarem a 
seu bel prazer o que apresentar de acordo com suas conveniências. Cabia a empresa 
recorrida apresentar no momento próprio, toda a documentação exigida para sua habilitação 
no certame. Resta evidente que a empresa recorrida não poderia ser considerada habilitada no 
procedimento licitatório, pois deixou de apresentar documentos indispensáveis, para 
comprovação de Qualificação Técnica com experiência de 2(dois) anos de 2(duas) 
profissionais”. 

Aduziu ainda que o saneamento deve se limitar a esclarecer e complementar informações já 

apresentadas, não alcançando a documentos e informações posteriores. 

Por fim, a Recorrente requereu que fosse revista a habilitação da licitante Perfix Assessoria e 

Consultoria Ltda.  

4. DAS CONTRARRAZÕES: 

A Recorrida, por sua vez, contrapõe que o atestado de capacidade técnica foi apresentado 

tempestivamente e que o mesmo satisfaz as exigências do edital, enfatizando que cumpriu todas as 

previsões editalícias: 

“O rol de exigências para comprovação Habilitação deve fixar-se em assegurar que a 
contratação realizada pela administração pública se dará para com empresa apta e qualificada 
à realização do objeto licitado, visando a preservação do patrimônio e do erário público.  

O princípio do Formalismo Moderado na condução de certames licitatório é diretriz basilar que 
deve submeter todos os atos da administração pública, e está insculpido junto ao §1º do artigo 
3º da Lei Federal 8.666/93:  
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“§ 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar ... qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante PARA O ESPECÍFICO OBJETO DO CONTRATO, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 
outubro de 1991.” [Grifo nosso]  

Todo ato administrativo praticado pelo gestor público deve estar pautado na impessoalidade e 
legalidade daquilo que se busca concretizar. Na lição do mestre Hely Lopes (MEIRELLES. Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª ed. Malheiros: São Paulo, 1997), o legítimo e 
verdadeiro exercício do princípio da impessoalidade na administração pública, referido na 
Constituição de 88 (art. 37, caput), nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual 
impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal (legalidade), que é 
unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do 
ato.  

O gestor público, ao analisar a documentação do certame DEVE LIMITAR-SE A GARANTIR A 
EXECUÇÃO DO OBJETO, conforme bem nos ensina a farta doutrina sobre o tema.  

Vejamos a lição do ilustre mestre Celso Antonio Bandeira Mello (MELLO, Celso Antonio 
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2006): 

 “Na fase de habilitação a promotora do certame DEVE SE ABSTER DE EXIGÊNCIAS OU 
RIGORISMOS INÚTEIS.” [Grifo nosso]  

Nesse contexto, o fato de o início das atividades serem em 2009, deixa claro a comprovação 
de quantitativo mínimo de 2 anos, tanto que a própria Comissão de Licitações HABILITOU a 
Perfix. Ademais, todas as exigências editalícias foram cumpridas, e a recorrente é totalmente 
apita a executar os serviços objeto deste certame”. 

A Recorrida, visando não deixar dúvidas acerca da qualificação técnica exigida no certame, anexou 

junto às contrarrazões declaração, em nome da empresa emitente do atestado de capacidade técnica 

apresentado, dispondo que o referido documento trata de atividades prestadas pelas consultoras por 

período superior a dois anos.  

É o relatório. 

Passamos à análise. 

5. DA ANÁLISE 

Preliminarmente, registre-se que a análise do recurso interposto será realizada com fulcro nos 

princípios constitucionais da Administração Pública, bem como nas regras pertinentes ao procedimento 

licitatório. 

É importante destacar que para condução do certame que aqui se refere foram observados todos os 

princípios da Administração Pública e os princípios que regem as licitações, em especial, a observância e 

aplicação do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Formalismo Moderado e da 

Obtenção da Proposta Mais Vantajosa para a Administração Pública. 
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Em oportuno, transcrevo o item 10.12 do Edital de Pregão Eletrônico MSG nº 010/2021, que prevê a 

faculdade da Pregoeira e Equipe de Apoio em promover diligência, a qualquer momento, com a 

finalidade de esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, conforme segue:  

“10.12. A Pregoeira e Equipe de Apoio, a exclusivo critério, poderão a qualquer momento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório 
inclusive solicitando a exibição dos respectivos originais para conferência com as cópias 
autenticadas entregues, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da Proposta. O não atendimento ao aqui estabelecido 
implicará na inabilitação do Licitante”. 

Em seu item 11.8.15., o Edital define os defeitos consideráveis sanáveis: 

“11.8.15. São considerados sanáveis defeitos relacionados a documentos que declaram 
situações pré-existentes ou concernentes aos seus prazos de validade”. 

Destaco ainda os termos do art. 43, § 3º da Lei 8.666/93, em sua interpretação por analogia, que 

dispõe sobre o processamento da licitação bem como a legalidade da promoção de diligências: 

“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta”. 

Neste aspecto, vale transcrever a a lição de Marçal Justen Filho sobre o tema: 

“A lei determina a vedação à apresentação de documentos que deveriam ter constado 
dos envelopes. Isso não equivale, no entanto, a proibir a juntada de qualquer 
documento. Se o particular apresentou um documento e se reputa existir dúvida 
quanto a seu conteúdo, é possível que a diligência se traduza numa convocação 
ao particular para explicar, e se for o caso, comprovar documentalmente o 
conteúdo do documentação anterior”. (grifei) (JUSTEN FILHO, MARÇAL. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São Paulo: 
Dialética, 2010. 599 p) 

No que concerne a alegação levantada pela Recorrente quanto a comprovação da qualificação 

técnica exigida no item 10.7.2.1., cumpre destacar que a licitante vencedora apresentou atestado que 

mencionava que as atividades, objeto daquele atestado iniciaram no ano de 2009 e contaram com a 

participação das profissionais Flávia Pedroso e Daniela Tadeu do Amaral, sendo incontroverso o fato de 

que ambas as profissionais participaram dos serviços atestados, porém o documento não mencionou 

durante qual prazo as atividades perduraram. 

Contudo, a obscuridade foi suprida nas contrarrazões oferecidas pela licitante, vez que anexou 

documento complementar que esclarece que os serviços objeto do atestado apresentado foram prestados 
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por período superior a dois anos, sendo, neste momento, incabível a inabilitação da licitante vencedora, 

posto que tal obscuridade encontra-se prontamente sanada. 

Embora o documento complementar tenha sido apresentado fora de sede de diligência, devido ao 

seu caráter elucidativo, não há como ser ignorado. 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, conforme entendimento recente do Tribunal de 

Contas da União no Acórdão 1211/2021 – Plenário:  

“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 e/ou proposta, resulta em 
objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o 
resultado almejado (fim).” 
 

Certo é que todos os licitantes devem apresentar documentos que sejam capazes de refletir 

prontamente as condições estabelecidas no edital, no entanto, frente a qualquer dúvida ou obscuridade 

sobre documento apresentado deve o Pregoeiro possibilitar o saneamento mediante diligência que se 

limite a esclarecer e complementar o documento debatido.  

Essa orientação, inclusive, encontra-se consubstanciada junto ao Tribunal de Contas da União, nos 

seguintes julgados:  

“As diligências visando saneamento de dúvidas, como de capacidade técnica, 
preferencialmente, devem ser realizadas previamente à execução dos atos de homologação e 
adjudicação do objeto da licitação.” (TCU – Acórdão 5857/2009 - Primeira Câmara) 

“É adequada a diligência efetuada para esclarecimento de atestado de capacidade técnica”. 
(TCU – Acórdão 747/2011 - Plenário) 

“A inabilitação de licitante em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por 
meio de diligência, de que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia 
entre os participantes, caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU”. (TCU –Acórdão 
918/2014 - Plenário) 

“Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser 
supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, desde que não 
resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes”. (TCU –
Acórdão nº 2873/2014– Plenário) 

É importante alinhar a possibilidade de realização de diligências complementares, permitidas por lei, 

com o dever de aplicação do Principio do Formalismo Moderado na condução do procedimento licitatório, 

que, em síntese, estabelece que não deve haver rigor excessivo quando da apreciação dos documentos, 

como leciona Odete Medauar em sua obra “Direito Administrativo Moderno”:  
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“[...] Na verdade, o principio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão 
de ritos e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito 
aos direitos dos sujeiros, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na 
exigência de interpretação flexivel e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam 
vistas como fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo.  

[...] 

Portanto, o princípio do formalismo moderado não há de ser chamado para sanar nulidades ou 
para escusar o cumprimento da lei – visa a impedir que minucias e permenores não essenciais 
afastem a compreensão da verdadeira finalidade da atuação. Exemplo de formalismo 
exacerbado, destoante desse princípio, encontra-se no processo licitatório ao inabilitarem ou 
desclassificarem participantes por lapsos em documentos não essenciais, passiveis de serem 
supridos ou esclarecidos em diligências. Assim, agindo, deixa-se em segundo plano a 
verdadeira finalidade do processo, que é o confronto do maior numero possível de propostas 
com o fim de aumentar a possibilidade de ser celebrado contrato adequado ao interesse 
público.” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008. 170/171 p) 

E ainda: 

“Se todos os documentos atenderem às exigências legais, o licitante será considerado 
habilitado. Cabe observar que, ante o princípio do formalismo moderado que norteia o 
processo administrativo, não deverá predominar rigor exagerado na apreciação dos 
documentos, que leve a inabilitação por motivo de minúcia irrelevante, afetando o 
princípio da competitividade. Quanto maior o número de licitantes, mais aumenta a 
possibilidade de obter melhores serviços, obras e materiais. A própria lei faculta à comissão a 
ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo”. (grifei) (MEDAUAR, Odete. Direito 
Administrativo Moderno. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 193 p) 

A propósito, não é outro o entendimento do Tribunal de Contas da União quanto a observância e 

aplicação do formalismo moderado, prevalecendo o conteúdo sobre o formalismo extremo: 

“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.” (TCU – Acórdão 
357/2015 - Plenário) 

“[...] A segunda é a constatação de que parte das impropriedades identificadas podem ser 
amenizadas com base nos princípios do formalismo moderado e da busca da verdade material, 
os quais orientam o curso dos processos no âmbito desta Corte. (TCU – Acórdão nº 825/2019 
– Plenário) 
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Por fim, realço o recente posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE PR, 

acerca das medidas saneadoras e o Princípio do Formalismo Moderado como indispensável na condução 

das licitações:  

 “[...] No caso em exame, verifica-se que os documentos obrigatórios (atestado de capacidade 
técnica), bem como os documentos complementares (contrato administrativo e notas fiscais) 
foram tempestivamente apresentados, tendo remanescido mera dúvida acerca de se as notas 
fiscais efetivamente correspondiam às três últimas. [...] 
Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas, um 
meio para o atendimento de necessidades públicas e para a seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração. Por consequência, o rigor formal no exame das 
propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, devendo as simples 
omissões ou impropriedades nas propostas ou na documentação que as instrui serem 
sanadas mediante a realização da diligência saneadora prevista no art. 43, §3º da Lei nº 
8.666/93, ao invés da desclassificação sumária de propostas vantajosas ou 
potencialmente satisfatórias à Administração (TCU, Acórdão 2302/2012 - Plenário). 
Neste contexto, tem-se por ilegal a decisão do Pregoeiro de inabilitar a Representante, 
sem facultar-lhe a possibilidade de juntada de documentos acessórios aos atestados de 
capacidade técnica (meros Termos Aditivos ao Contrato), haja vista que praticada com 
excesso de rigor formal e em violação ao art. 43, §3º e ao art. 30, II e §1º, da Lei nº 
8.666/93.” (grifei) (TCE/PR - Processo nº 757620/19 - Acórdão nº 763/20 - Tribunal Pleno) 

Desta forma, tendo em vista  a faculdade da promoção de diligência em qualquer fase do 

procedimento licitatório que é reservada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, em observância ao dever de 

aplicação do Princípio do Formalismo Moderado, tomo como sanada a obscuridade levantada pela 

Recorrente no que concerne a comprovação do período de execução do atestado apresentado pela 

licitante vencedora, em nome do Princípio do Interesse Público e da Obtenção da Proposta Mais 

Vantajosa para a Administração Pública. 

6. DA DECISÃO: 

Diante de todo exposto, com fulcro no art. 48, inciso XIV, da Lei Estadual Paranaense 15.608/07 e 

art. 17, inciso VII, Decreto Federal 10.024/19, CONHEÇO o Recurso interposto pela Licitante SER 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME., por ser tempestivo, para no mérito, 

NEGAR PROVIMENTO, mantendo a Licitante PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 

habilitada e, consequentemente, vencedora do Pregão Eletrônico 010/2021. 

Importante destacar que a presente decisão não vincula a deliberação superior acerca da 

adjudicação e homologação do certame, limitando-se à contextualização fática e documental daquilo que 

foi carreado a este processo, fornecendo, assim, subsídios à autoridade administrativa superior, a quem 

cabe a análise e decisão.  

 

Por fim, encaminho a presente decisão para apreciação da autoridade superior, nos termos do art. 
90, da Lei Estadual Paranaense 15.608/07 e art. 45, do Decreto Federal 10.024/19, publicando-a, na 
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sequência, no Diário Oficial do Paraná, na plataforma COMPRASNET, no sitio eletrônico da Mata de 
Santa Genebra Transmissão S.A, Licitações em andamento. 

Jundiaí, 25 de junho de 2021. 

Rebecca Manhães Muniz de Oliveira 

Pregoeira 
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DESPACHO 

RATIFICA-SE nos termos do artigo 58 inc. XXII e XXIV da Lei Estadual Paranaense n.º 15.608/07 e artigo 

45 do Decreto Federal 10.024/19 a decisão a nós submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios 

fundamentos.  

Assim, constatada a regularidade dos atos procedimentais, ADJUDICA-SE o objeto do Pregão Eletrônico 

MSG n.º 010/2020 à empresa PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. e HOMOLOGA-SE a 

licitação, devendo o adjudicatário ser convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no Edital. 

Jundiaí, 25 de junho de 2021. 

 

 

Jose Jurhosa Júnior                                                  Eduardo Henrique Garcia 
Diretor-Presidente                                                       Diretor de Contratos 

 
Mariceli Schmidt Dos Santos 

Diretora de Administração e Compliance 
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