
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.183 DISTRITO FEDERAL

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
REQDO.(A/S) :TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :CESAR AUGUSTO GUIMARAES PEREIRA E 

OUTRO(A/S)

DECISÃO

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
SUSPENSÃO  DE  SEGURANÇA.  
LICITAÇÃO. REGIME DIFERENCIADO DE  
CONTRATAÇÃO PELO PODER PÚBLICO.  
OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO  
FRANCISCO.  INABILITAÇÃO  DE  
CONCORRENTE  POR  AUSÊNCIA  DE  
COMPROVAÇÃO  DE  CAPACIDADE  
TÉCNICA.  PROPOSTA 
ECONOMICAMENTE  MAIS  VANTAJOSA.  
SUSPENSÃO  SINE  DIE  DO  CERTAME.  
COMPROMETIMENTO  DO 
CRONOGRAMA  DE  EXECUÇÃO  DAS 
OBRAS. DESABASTECIMENTO HÍDRICO.  
ALEGADO RISCO DE LESÃO À SAÚDE, À  
ECONOMIA  E  À  ORDEM  PÚBLICA.  
SUSPENSÃO DEFERIDA.

Relatório

1. Suspensão de segurança ajuizada pela União, em 23.5.2017, contra 
decisão  proferida  pelo  Desembargador  Souza  Prudente,  Relator  do 
Agravo de Instrumento n. 1001742-82.2017.4.01.0000 no Tribunal Regional 
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Federal  da Primeira Região,  pela qual  antecipados os efeitos  da tutela 
recursal  para  determinar  a  suspensão  do  procedimento  licitatório 
conduzido pelo Ministério da Integração Nacional. 

O caso

2. Em 10.4.2017, a Construtora Passarelli Ltda, a Construcap – CCPS 
e a PB Construções Ltda,  integrantes do Consórcio São Francisco Eixo 
Norte, impetraram o Mandado de Segurança n.  100236704.2017.4.01.3400 
contra o Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria 
de  Infraestrutura  Hídrica  e  o  Secretário  de  Infraestrutura  Hídrica  do 
Ministério da Integração Nacional, que teriam rejeitado impugnação ao 
edital, inabilitado o consórcio e rejeitado o recurso administrativo por ele 
interposto (doc. 2).

O  objeto  do  certame  consiste  na  contratação,  por  regime 
diferenciado,  de empresa para a execução de “obras  civis,  fornecimento,  
instalação,  montagem, testes  e  comissionamento das obras complementares do  
trecho I, eixo norte, do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias  
Hidrográficas  do  Nordeste  Setentrional  –  PISF”  (Edital  de  Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas n. 7/2016).

Pontuaram que, embora tenham apresentado proposta em valor R$ 
75.000.000,00  (setenta  e  cinco  milhões  de  reais)  inferior  ao  Consórcio 
EMSA-SITON, teriam sido  inabilitadas  por  não atenderem a exigência 
editalícia correspondente a apenas 0,75% (setenta e cinco centésimos) do 
objeto do certame, levando à  adjudicação do terceiro colocado (Consórcio 
EMSA-SITON, integrado pela Empresa Sul Americana de Montagens S.A. 
e Siton do Brasil Ltda. EPP), o que representaria grande prejuízo ao erário 
(doc. 20). 

Assinalaram  que  o  critério  para  a  comprovação  da  capacidade 
técnica  da  empresa  estipulado  no  edital  seria  desarrazoado  e 
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desproporcional e que o indeferimento de seu recurso administrativo não 
teria sido suficientemente fundamentado pelas autoridades Impetradas.

Em 25.4.2017,  ao  examinar  o  Agravo  de  Instrumento  n.  1001742-
82.2017.4.01.0000  interposto  contra  o  indeferimento  da  medida liminar 
requerida naquela ação,  o Desembargador Souza Prudente,  Relator do 
processo  no  Tribunal  Regional  Federal  da  Primeira  Região,  deferiu 
requerimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender o processo 
licitatório,  ao  fundamento  de  que  deveria  assegurar   ampla 
competitividade,  como  se  extrai  do  art.  37,  caput e  inc.  XXI,  da 
Constituição  da  República  (doc.  4),  e  que  a  adoção  do  regime 
diferenciado  de  contratação  pública  seria  incompatível  com  o  valor 
vultoso da obra.

3. Daí a presente suspensão de segurança, na qual a União sustenta 
que  a  manutenção  da  decisão  contrastada  evidencia  risco  de  lesão  à 
ordem,  à  saúde,  à  segurança  e  economia  públicas,  por  “acarreta[r]  a  
suspensão da realização das obras de transposição do Rio São Francisco, que são  
imprescindíveis para o fornecimento de água para as regiões mais carentes do  
nordeste brasileiro” (fl. 6).

Assinala  que  a  Administração  Pública  precisaria  gerenciar  vários 
contratos  que,  somados,  compõem o Projeto  de Integração do Rio São 
Francisco – PISF e que o atraso decorrente da suspensão daquele certame 
elevaria  os  custos  de  aditamento  de  prazo  e  de  valores  de  sucessivos 
contratos,  incluídas  prorrogações  das  garantias  ofertadas  pelos 
contratados,  imporia  a  ampliação  dos  gastos  com  a  adoção  de  ações 
emergenciais para mitigar os efeitos da seca na Região Nordeste, que nos 
últimos onze meses superam R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta e 
seis milhões de reais).

Pondera  que  “o  risco  desse  prejuízo,  em  virtude  de  mais  um  lapso  
temporal  de  paralisação  da  obra,  superará  em  muitas  vezes  a  suposta  
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vantajosidade de adjudicação da proposta das impetrantes, argumento utilizado  
na decisão ora impugnada” (fl. 8), pelo que haveria risco de grave lesão à 
economia  pública  a  justificar  o  presente  pedido  de  suspensão  de 
segurança.

Assevera  que  a  paralisação  do  certame  colocaria  em  risco  o 
abastecimento de água de Fortaleza/CE e “revela grave risco à ordem e à  
saúde públicas, pois, seguramente, a ausência de água ou seu contingenciamento  
pode acarretar prejuízo na qualidade do produto consumido, além de mitigação  
das  condições  de  saneamento,  de  forma a  acarretar  consequências  na  área  de  
saúde”  (fl.  9).  Realça  o  alto  custo  social  decorrente  da  demora  na 
conclusão  das  obras,  do  que  poderia  redundar  a  necessidade  de 
suspensão das aulas nas escolas e do atendimento em hospitais da região 
pela  escassez  hídrica  e  acentuada  estiagem,  repercutindo  também 
negativamente  na  atividade  industrial  da  região,  agravando  o 
desemprego.

Pondera que “a decisão ora impugnada, ao invés de evitar lesão ao erário,  
tem por consequência não só um custo maior para a Administração Pública, mas  
para a própria população da região afetada pela estiagem, donde se verifica o risco  
de grave lesão à ordem e à saúde públicas”(fl. 9).

A União  acentua  a  inadequação  do  mandado  de  segurança  para 
examinar  a  legalidade  do  ato  de  inabilitação  do  Impetrante  por 
desatendimento do  requisito de capacidade técnica operacional exigido 
no edital do certame, por demandar dilação probatória.

Pondera  que  o  acolhimento  da  pretensão  deduzida  na  inicial  do 
mandado de segurança para admitir comprovação de qualificação técnica 
diversa daquela exigida no edital de abertura demandaria publicação de 
novo edital, para “permitir que outros consórcios participassem, conhecedores  
das novas condições do certame, sob pena de restrição à competitividade e quebra  
da isonomia. Afinal de contas, a proposta vencedora considerou os estritos termos  
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do instrumento convocatório, e isso pode ter refletido no preço proposto” (fl. 12).

Noticia que a controvérsia jurídica posta no mandado de segurança, 
falta  de  razoabilidade  na  exigência  de  comprovação  de  capacidade 
técnica na forma especificada no edital de convocação, foi submetida ao 
exame do Tribunal de Contas da União, que assim teria se pronunciado: 
‘No  caso  em  análise,   em  que  pese  os  serviços  de  montagem,  teste  e  
comissionamento das estações de bombeamento representarem menos de 1% do  
valor do contrato,  há elementos nos autos que indicam a relevância e o impacto  
financeiro desses serviços’ (fl. 13).

Requer “seja concedida a suspensão da  segurança (…) para determinar a  
suspensão  dos  efeitos  da  decisão  proferida  no  Agravo  de  Instrumento  n.  
1001742-82.2017.4.01.0000, tendo em vista o grave risco à economia pública, à  
ordem pública e à saúde pública” (fl. 15).

4. Em 26.5.2017,  a Construtora Passarelli Ltda, a Construcap – CCPS 
e   a  PB Construções  Ltda.,  impetrantes  do  Mandado de  Segurança  n. 
100236704.2017.4.01.3400,  requereram  o  indeferimento  da  presente 
suspensão (docs. 22 e 30).

Enfatizou  que  a  decisão  contrastada  estaria  amparada  em 
fundamento infraconstitucional e deveria ser mantida, porque se alegara 
ilegalidade  da  inabilitação  do  Consórcio  composto  por  empresas 
alegadamente  dotadas  de  reconhecida  qualificação  técnica  e  porque  a 
proposta  apresentada seria economicamente mais vantajosa.

5. Em 16.6.2017, o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo 
não  conhecimento  da  presente  suspensão  de  segurança,  por  versar 
matéria de natureza infraconstitucional, e, se conhecida, pelo deferimento 
da  suspensão,  por  representear  a  decisão  contrastada risco  de  dano à 
ordem pública
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Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

6. A suspensão de segurança é medida excepcional de contracautela 
destinada  a  resguardar  a  ordem,  a  saúde,  a  segurança  e  a  economia 
públicas.

Na  suspensão  de  segurança  não  se  analisa  o  mérito  da  ação 
mandamental,  restringindo-se  à  análise  de  existência  dos  aspectos 
relativos  à  potencialidade lesiva do ato  decisório  em face do interesse 
público relevante assegurado em lei. 

Dispõe-se no art. 15 da Lei n. 12.016/2009:

“Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito  
público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão  
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do  
tribunal  ao  qual  couber  o  conhecimento  do  respectivo  recurso  
suspender,  em  decisão  fundamentada,  a  execução  da  liminar  e  da  
sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo  
de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à  
sua interposição. (…)

§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito  
suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do  
direito invocado e a urgência na concessão da medida”.

7. O exame da presente medida de contracautela revela consistência 
da argumentação apresentada pela Requerente, em especial a gravidade 
que a suspensão do certame e consequente paralisação do conjunto de 
obras e serviços contratados pode acarretar ao cumprimento das etapas 
da  transposição  do  Rio  São  Francisco  e  ao  abastecimento  das 
comunidades que seriam por ela beneficiadas.

Ao indeferir a medida liminar requerida no  Mandado de Segurança 
n. 100236704.2017.4.01.3400 o juízo da Vigésima Primeira Vara Federal da 
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Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal  destacou  a  validade  da  previsão 
constante do edital de convocação sobre a impossibilidade da soma de 
vazões  para  comprovação  de  capacidade técnica  operacional  e  realçou 
que  a  insurgência  apresentada  pelas  Impetrantes  teria  sido 
suficientemente respondida pelo Ministério da Integração Nacional, em 
especial  sobre  a  pretensa  similitude  entre  os  sistema  de  vazão  por 
bombeamento e aquele sobre o qual as Impetrantes deteriam comprovada 
experiência. 

Pontuou que “a instalação e montagem da estação de bombeamento, ainda  
que seja orçada em torno de apenas 4 milhões de reais, constitui parte relevante e  
significativa do objeto contratado, pois sem ela a obra não alcançará seu objetivo  
final”  (doc.  3),  o  que  legitimaria  a  exigência  de  comprovação  de 
capacidade  técnico-operacional  em estação  de  bombeamento  na  forma 
exigida no edital de convocação.

Ao  deferir  a  antecipação  da  tutela  recursal  no   Agravo  de 
Instrumento  n.  1001742-82.2017.4.01.0000,  o  Desembargador  Relator 
assinalou:

“Com  efeito,  impende  consignar,  preliminarmente,  que,  na  
espécie, a despeito do Edital regulador do certame licitatório descrito  
nos  autos  fazer  consignar  que  “a  presente  licitação  reger-se-á  pelo  
disposto  neste  Edital  e  seus  Anexos,  pela  Lei  nº  12.462,  de  04  de  
Agosto de 2011, pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, em  
face da obra pertinente ao objeto ter sido incluída no Programa de  
Aceleração do Crescimento – PAC”, não se pode olvidar o reflexo de  
ordem constitucional que envolve a matéria questionada no feito de  
origem, na medida em que o alcance das hipóteses previstas na Lei nº  
12.462/2011  em referência,  não  poderá  se  desgarrar  dos  princípios  
insculpidos na norma do art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição  
Federal.

O dispositivo constitucional em destaque impõe um regime geral  
de licitações, com vistas na garantia da mais ampla competitividade,  
razão por que, em sendo o Regime Diferenciado de Contratação um  
regime  especial,  a  lei  que  o  instituiu  deve  ser  interpretada  
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restritivamente, na medida em que, como se colhe da referida Lei nº  
12.462/2011,  muitas  diretrizes  para assegurar  maior  participação  e  
maior transparência do procedimento, próprias do regime geral, foram  
suprimidas,  inclusive,  com  extrema  redução  dos  prazos  a  serem  
observados  durante  o  respectivo  procedimento  licitatório,  como  no  
caso,  em que,  à luz do art.  39 da Lei  nº 8.666/93, seria exigível  a  
submissão do edital a prévia audiência pública, dado o valor do objeto  
licitado, exigência essa não prevista no aludido regime diferenciado.
(...)

Na hipótese  dos  autos,  o  valor  da  obra  e  serviço  contratados  
ultrapassa, em muito, o limite estabelecido na alínea “c” do inciso I do  
sobredito dispositivo legal, superando a marca de meio bilhão de reais,  
a  caracterizar,  em  princípio,  manifesta  afronta  aos  referidos  
dispositivos legais, os quais possuem efeito vinculante, impondo-se, na  
espécie,  a  observância  da  teoria  do  direito  quântico  do  ilustrado  
Goffredo da Silva Telles, e o art. 39 do referido Texto Legal, segundo o  
qual,  ‘sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um  
conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100  
(cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea ‘c’ desta Lei, o  
processo  licitatório  será  iniciado,  obrigatoriamente,  com  uma  
audiência  pública  concedida  pela  autoridade  responsável  com  
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a  
publicação do edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10  
(dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a  
publicidade  da  licitação,  à  qual  terão  acesso  e  direito  a  todas  as  
informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados’.

Sob esse viés e diante da dimensão econômica do objeto licitado,  
verifica-se  que,  em  princípio,  o  aludido  procedimento  licitatório  
haveria de se instaurar sob a modalidade de concorrência, sob pena de  
negativa de vigência às disposições da referida Lei Geral de Licitações  
aplicáveis, na espécie. (...)

De outra banda, há de se registrar que, numa análise sumária  
dos elementos carreados para os presentes autos, verifica-se que, em  
princípio,  o  consórcio  formado  pelas  empresas  agravantes  teria  
comprovado,  satisfatoriamente a sua capacidade técnico-operacional,  
não se justificando, assim, a sua eliminação precoce do certame, antes  
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de um exame mais aprofundado da matéria, após regular instrução do  
feito, mormente em face da orientação jurisprudencial já sedimentada  
no âmbito  de  nossos  tribunais,  no sentido de  que,  "em que pese  a  
vinculação da Administração Pública e dos administrados aos termos  
da  legislação,  princípios  e  edital  de  regência  do  certame  público,  
afronta  o  princípio  da  razoabilidade  a  desclassificação  de  empresa  
licitante  que  apresenta  proposta  mais  vantajosa  à  Administração  
quando esta restar amparada em mero formalismo, como no presente  
feito em que a impetrante comprovara a sua capacidade técnica por  
meio de documentação diversa da que, especificamente, indicada pelo  
Edital  regulador  do  Pregão  Eletrônico  nº  68/2008".  (REOMS  
0004037-75.2009.4.01.3400/DF,  Rel.  DESEMBARGADOR  
FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.243  
de 26/03/2014).

Com estas  considerações,  defiro  o  pedido  de  efeito  suspensivo  
formulado na inicial,  para determinar a suspensão do procedimento  
licitatório em referência, até ulterior deliberação judicial” (doc. 4).

8.  De  se  anotar,  inicialmente,  que,  embora  a  fundamentação 
explicitada na decisão questionada enfatize a aparente contrariedade a 
dispositivos  legais  disciplinadores  do  regime  geral  de  licitações  e  do 
regime  diferenciado  de  contratações  pelo  Poder  Público  (Leis  ns. 
8.666/1990  e  12.462/2011),  há  referência  expressa  à  pretensa 
incompatibilidade da adoção desse modelo de contratação com a ordem 
constitucional vigente, por não se favorecer, com ele, ampla concorrência. 
Assim,  com  o  afastamento  da  incidência  da  Lei  n.  12.042/2011  por 
pretensa contrariedade a preceito constitucional (art. 37, caput, e inc. XXI, 
da  Constituição  da  República),  não  se  pode  afastar,  de  plano,  a 
competência deste Supremo Tribunal para examinar o presente pedido de 
suspensão.

9.   Também  não  se  há  deixar  de  apontar  que,  diferente  do  que 
sugerido na decisão impugnada, houve consulta pública prévia abertura 
do  certame  e  a  exigência  de  comprovação  de  capacidade  técnico-
operacional  para  a  capacidade  de  vazão  especificada  no  edital  não 
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constitui  mero  formalismo,  não  se  mostrando  tal  condição  capricho, 
arbitrariedade ou voluntarismo do administrador público. 

Neste exame preliminar da causa, é de se concluir que, a despeito de 
representar parcela proporcionalmente pequena do valor global da obra a 
ser contratada,  a exigência técnico-operacional relativa ao item referente 
à capacidade de vazão decorre da constatação de sua alta relevância e 
valor  significativo  para  o  efetivo  alcance  do  objeto  do  certame  e  das 
demais fases da Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

Nessa linha, o Departamento de Projetos Estratégicos do Ministério 
da  Integração  Nacional  emitiu  a  Nota  Técnica  n.  20/2017,  na  qual 
esclarece que:

“Assim sendo, em que pese o RDC não prever expressamente a  
necessidade  de  realização  de  consulta  pública, a  Administração  
Pública,  em  atenção  sobretudo  aos  princípios  da  publicidade,  
razoabilidade e eficiência, realizou consulta pública com a finalidade  
de  tornar  transparente  e  colher  contribuições  para  o  referido  
procedimento licitatório. Além de facultar aos interessados a vistoria  
aos locais das obras.

9.  Nesse  período  informa-se  que  as  empresas  interessadas  no  
certame  realizaram  questionamentos  e  contribuições  e  puderam  
realizar  visitas  ao  local  das  obras. Nesse  período  pré-licitatório,  
destaca-se que a própria IMPETRANTE realizou três solicitações de  
natureza diversa, conforme Anexos 3, 4 e 5. Ressalta-se que nas suas  
manifestações não há menção ao item de experiência específica que a  
inabilitou.

10. Portanto, no que concerne aos procedimentos preparatórios à  
deflagração do certame, foram observadas todas as exigências legais  
compatíveis com a execução de obras desse porte, convindo ressaltar  
que a adoção do RDC foi respaldada em entendimentos firmados pela  
Pasta  junto  à  AGU,  bem como,  perante  o  Tribunal  de  Contas  da  
União.

(…)
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Inabilitação do consórcio das impetrantes
12. O consórcio IMPETRANTE já IMPUGNOU o edital pelos  

mesmos motivos. Mais que a impugnação do Edital vigente, pretendia  
uma alteração no edital  para incluir:  “a instalação e  montagem de  
turbina  como  serviço  similar”  (item  IV.2  da  impugnação).    Foi   
demonstrado mediante manifestações técnicas, que turbinas  e  
motobombas não podem ser considerados como similares. (...)

13.  O  Ministério,  quando  apresentada  a  IMPUGNAÇÃO,  
respondeu, por intermédio da Nota Técnica 014/2017 que “ Não se  
considerou, no Edital 07/2016, a demonstração de capacidade técnica  
por  meio  de  atestação  de  instalação  e  montagens  de  turbinas  em  
usinas hidroelétricas porque poderia ser entendido como demonstração  
de  capacidade  técnica  em objeto  alheio  ao  da  licitação.  Entretanto,  
pode-se considerar as usinas hidroelétricas como obras similares na  
atestação de outros serviços exigidos no Edital”, ou seja, o Ministério  
não  considerou  a  montagem de  turbinas  similares  à  montagem de  
motobombas.

14. Não tendo obtido sucesso na ALTERAÇÃO das regras de  
habilitação do edital, restava à impugnante recorrer ao judiciário antes  
da  abertura  das  propostas  para  demonstrar  a  sua  tese  de  que  a  
exigência do edital era ilegal. E isso a IMPETRANTE não o fez, no  
tempo certo e, agora depois de concluída a licitação, pretende alterar a  
regra em beneficio próprio.

15.  Com  este  intuito  recorreu  inicialmente  ao  Tribunal  de  
Contas da União em representação (TC 005.648/2017-3), com pedido  
de concessão de medida cautelar inaudita altera pars, naquela Corte de  
Contas (...)

16.  Alegava:  cláusula  restritiva  de  habilitação  técnica,  da  
mudança  de  orientação  em  relação  aos  editais  anteriores,  menor  
relevância  econômica,  de  experiência  em  Sistemas  Similares  -  
Inconsistências no edital, da exclusão do critério Potência mínimas de  
3000 KW e da exigência de ser em uma única bomba.

17.  Em  análise  preliminar  sobre  os  argumentos  da  
IMPETRANTE, e considerando os documentos constantes dos autos  
da  licitação,  que  são  acompanhados  “pari  passu”  pelo  TCU,  o  
Ministro  relator  Corte  de  Contas,  Bruno  Dantas,  baseado  na  
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instrução da representação pela área técnica do TCU negou liminar e  
solicitou esclarecimentos ao Ministério.

18. A área técnica do Tribunal de Contas, assim se pronunciou:  
“No caso em análise, em que pese os serviços de montagem, teste e  
comissionamento das estações de bombeamento representarem menos  
de 1% do valor do contrato, há elementos nos autos que indicam a  
relevância  e  o  impacto  financeiro  desses  serviços”.  (Item  36  do  
relatório SEINFRAHID)

19.  As respostas  do Ministério  para a  Impugnação e  para as  
Perguntas encaminhadas por interessados foram claras no sentido de  
Não permitir a comprovação de Turbinas nem o Somatório de Vazões.  
Sendo assim, algumas interessadas em participar desta seleção não o  
fizeram.  Alterar  o  edital  durante  o  julgamento  da  proposta  
QUEBRARIA A ISONOMIA DA LICITAÇÃO.

20.  Sobre  esta  inabilitação  os  autos  do  processo  
59008.000891/2016-42,  onde  se  registram todos  os  atos  praticados  
para a contratação de empresa ou consórcio que conclua o Trecho I do  
Eixo Norte constam:

Nota Técnica 123/2016/CGOC/DPE/SIH/MI que apresentou o  
atendimento às recomendações exaradas no parecer Jurídico 778/2016  
CONJUR-MIN/CGU/AGU.  Dentre  elas,  a  necessidade  de  que  a  
Administração  ateste  a  legalidade  que  as  exigências  solicitadas  se  
encontram estritamente nos termos da legislação que rege a matéria,  
bem  como  atendem  as  orientações  formuladas  pelo  TCU  sobre  a  
matéria.  Neste  sentido  a  referida  nota  técnica  trouxe:  “23.  As  
exigências de habilitação técnica foram baseadas nos serviços de maior  
representatividade  e  de  necessidade  de  maior  especialidade  no  
contrato,  sem  no  entanto,  gerar  exigências  que  impeçam  a  
competitividade  do  certame.  Os  quantitativos  exigidos  atendem  às  
recomendações exaradas pelo TCU sobre a matéria.”

(…)
Nota  Técnica  34/2017/CGOC/DPE/SIH/MI  que  analisa  os  

documentos  de  habilitação  técnica  após  recebimento  de  resposta  da  
SOHIDRA,  e  conclui:  “INSTALAÇÃO  E  MONTAGEM  DE  
ESTAÇÃO  DE  BOMBEAMENTO  COM  VAZÃO  MÍNIMA DE  
7,0m³/s

12 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13067129.



SS 5183 / DF 

Para  comprovação  do  item  1  do  quadro  constante  no  item  
14.7.3.4  do  Edital  (Instalação  e  Montagem  de  Estação  de  
Bombeamento com vazão mínima de 7,0 m³/s), o consórcio indicou, na  
folha 191, o atestado técnico (CAT 235/2007 CREA-CE, folhas 192 a  
210),  fornecido  pela  Superintendência  de  Obras  Hidraulicas  -  
SOHIDRA - Governo do Estado do Ceará, referente à Execução das  
obras  civis  com  fornecimento  e  montagem  dos  equipamentos  
hidromecânicos para transposição de água através de tubulação em aço  
carbono,  juntas  soldadas,  com  diâmetros  de  2.500mm  (Sifão  
Uburanas), 2400mm (Sifão Pirangi e adutora de recalque da EB2) e  
das Estações Elevatórias EB1 e EB2, com vazão de 7,5m³/s.

Em  relação  a  esse  item,  o  Edital  regulamenta,  em  seu  item  
14.7.3.7, que "Para a presente licitação, o somatório de vazões (m³/s)  
não será considerado. Deverão ser apresentados atestados específicos,  
para a instalação, montagem e testes de estação de bombeamento em  
um único conjunto motobomba, com quantitativo igual ou superior ao  
quantitativo  requerido  no  item 1  do  quadro  constante  do  subitem  
14.7.3.4.". (...)

21. Informamos que em face da diligência realizada, a decisão da
Administração de INABILITAR a IMPETRANTE decorreu do  

não atendimento dos itens 14.7.3.4 e 14.7.3.7 do Edital.
3.2. Das exigências previstas no edital para qualificação técnica  

dos licitantes
22. O consórcio Licitante argumenta que o valor dos serviços  

relativos  à  instalação  e  montagem  das  estações  elevatórias  é  
irrelevante quanto ao custo total das obras e que seria ilegal a previsão  
de  comprovação  de  experiência  em  montagem  de  conjuntos  
motobombas.

23. A Administração assim contra-argumentou no processo:
Nota  Técnica  34/2017/CGOC/DPE/SIH/MI  “A  exigência  

também  se  torna  imprescindível  ao  Ministério  em  função  da  alta  
relevância  econômica,  pelo  fato  de  que  os  equipamentos  a  serem  
complementarmente  montados,  testados,  comissionados  e  a  seguir  
operados são de custos vultosos e não disponíveis a pronta entrega no  
mercado.”

Despacho DPE 0470610
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“As bombas em questão são o coração de todo o eixo norte, sem  
elas  a  obra,  que  custa  em  torno  de  R$7.000.000.000,00  não  terá  
nenhuma  funcionalidade,  portanto  fica  demonstrado  a  relevância  
técnica.”

24. No entendimento do Ministério este serviço é parcela de alta  
relevância e de alto valor significativo.

(...)
26.  O  valor  significativo  do  serviço  não  se  prende,  única  e  

exclusivamente ao valor que este serviço está estimado no orçamento  
de  referência,  mas  ao  valor  significativo  que o  mesmo pode ter  na  
consecução do objeto do certame.

27. Como já dissemos anteriormente no processo licitatório, não  
se pode interpretar a importância do serviço de montagem de bombas  
considerando apenas o valor do saldo deste serviço que está incluído  
na presente licitação. O valor significativo se dá por colocar em risco  
os equipamentos-chave da funcionalidade do PISF.

28. Nesse sentido vale destacar que os conjuntos motobombas da  
transposição não são equipamentos de prateleira,  não se encontram  
prontos  para  instalação  em qualquer  representante  da  fábrica.  São  
equipamentos  projetados  e  fabricados  especificamente  para  uma  
situação de vazão e altura manométrica, cuja contratação e fabricação  
levou  entre  3  e  4  anos,  tempo  que  a  população  de  Fortaleza  não  
disporia para aguardar nova fabricação.

29. Daí porque se justifica a importância deste serviço.
Quaisquer danos ao equipamento motobomba implicam em um  

prejuízo de nova contratação de fabricação de uma ou mais partes que  
se danificarem.

30. Salienta-se que as quatro motobombas das EBI – 2 e EBI – 3
que  faltam  montar,  e  mais  as  duas  da  EBI  –  1  que  estão  

montadas  mas  que  faltam  regular,  testar,  comissionar  sincronizar  
motor e bomba, retirar vibrações acima do limite permitido, voltar a  
testar, retirar vazamentos de montagem, retirar vazamentos em juntas  
de  dilatação  e  em  acoplagens  com  válvulas  e  peças  da  tubulação  
adutora, medir vazão, etc., custariam aos cofres públicos se comprados  
hoje valor superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)”  
(grifos nossos, doc. 5 – grifos nossos).
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10.  O que se revela nos autos é que a inabilitação das Impetrantes 
decorreu do desatendimento aos requisitos previamente estipulados no 
edital  de  convocação,  exigências  cuja  legalidade,  proporcionalidade  e 
razoabilidade teriam sido reafirmadas pelo Tribunal de Contas da União 
ao examinar representação por elas formulada, circunstância que conduz 
a desabono à pretensão das Impetrantes. 

11.  Nesse quadro,  em juízo de delibação,  precário como é de sua 
natureza, e que não se confunde com o exame aprofundado do conjunto 
probatório exposto na ação subjacente,  a ser realizado pelo autoridade 
judiciária  competente,  conclui-se  que  a  determinação  judicial  de 
paralisação do certame, no estágio avançado em que está o procedimento 
de  contratação,  mostra-se  medida  gravosa  ao  interesse  público,  por 
sobrelevar  o  interesse  particular  em  detrimento  do  interesse  geral, 
retardando  injustificadamente  a  superação  ou,  ao  menos,  o 
abrandamento  de  condição  natural  a  castigar   parcela  significante  de 
brasileiros, como se dá por causa  da estiagem que machuca a região por 
anos seguidos.

12. Como demonstrado nos autos, a apontada vantagem econômica 
que  poderia  advir  da  contratação  do  consórcio  integrado  pelas 
Impetrantes  em  relação  à  contratação  do  Consórcio  EMSA-SITON, 
integrado pela  Empresa  Sul  Americana de Montagens S.A.  e  Siton do 
Brasil Ltda. EPP, não se impõe pela cabal demonstração do altíssimo custo 
econômico  e  social  decorrente  da  paralisação  do  certame  e 
impossibilidade  de  contratação  do  consórcio  vencedor  para  imediata 
retomada das obras. A propósito do tema, o Departamento de Projetos 
Estratégicos do Ministério da Integração Nacional apresenta a seguinte 
estimativa:

“Frise-se  que  a  postergação  da  execução  do  objeto  contratual  
ocasionará danos imensuráveis à vida, saúde e incolumidade pública,  
haja vista a grave crise hídrica existente na região que será beneficiada  
pelas obras, sobretudo a região metropolitana de Fortaleza;  além de  
prejuízos  de  elevada  monta  ao  erário,  conforme  estimativas  
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singelamente apresentadas.
i. danos aos equipamentos, no caso de eventual contratação de  

empresa  sem  a  qualificação  técnica  necessária,  que  custariam  ao  
Ministério  mais  de  R$50.000.000,00  (se  fossem  adquiridos  hoje),  
danos que são de difícil quantificação em previsões, mas que podem  
destruir completamente uma ou mais bombas;

ii. custos de aditamento de prazo e consequentemente de valor  
dos demais contratos em aproximadamente (gerenciamento do PISF  
R$3.000.000,00/mês;  supervisão  do  contrato  R$2.000.000,00/mês;  
fornecedores de equipamentos diversos);

iii. custos de retardamento do atingimento da politica pública de  
abastecimento humanos da cidade de Fortaleza e região metropolitana  
atendendo a mais de 4.500.000 de pessoas. Segundo as previsões da  
Agencia Nacional de Águas, mantidas as precipitações muito abaixo  
da média histórica, a região metropolitana de Fortaleza deverá ter suas  
reservas hídricas esgotadas ainda no final do presente ano. O valor  
dispendido nos últimos 11 meses, com carros-pipa, para atendimento  
da população dos quatro Estados que serão atendidos pelo Eixo Norte  
(CE,  RN,  PB  e  PE)  importa  em  R$  650.206.218,31  relativos  à  
Operação Carro Pipa-Federal (fonte: SEDEC-MI, sei! 0519828); 

iv.  custos  relativos  a  ações  emergenciais  para  mitigação  dos  
efeitos da seca no nordeste cujos recurso são repassados aos Estados ou  
decentralizados ao DNOCS. No último ano representaram o montante  
de R$ 156.423.596,24 (fonte: SEDEC-MI, sei! 0519828);

v. custos sociais com fechamento de escolas, hospitais, prejuízos  
à saúde da população,  de fechamento de fábricas que utilizam água  
como  matéria  prima  ou  no  processo  de  fabricação,  gerando  
desemprego, etc” (doc. 5).

Assim, há de se reconhecer que a manutenção dos efeitos da decisão 
questionada,  pela  qual  antecipados  os  efeitos  da  tutela  recursal  no 
Agravo  de  Instrumento  n.  1001742-82.2017.4.01.0000,  expõe  a  risco  de 
lesão a ordem econômica, pois o prejuízo desencadeado pela paralisação 
do  certame  e  consequente  descontinuidade  das  obras  supera 
significativamente  eventual  vantagem  da  proposta  oferecida  pelas 
Impetrantes.
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13.  Não fosse  apenas  o  risco  de  lesão  à  ordem  econômica  razão 
suficiente para suspender a decisão contrastada, o potencial agravamento 
da crise hídrica e a precarização do abastecimento de água compromete 
inegavelmente a saúde pública, direito constitucional insuperável. Nessa 
linha,  filiando-se  às  razões  explanadas  na  inicial  desta  ação  e  na 
documentação que a instrui, o Procurador-Geral da República assinalou:

“A nota técnica 20/2017/DPE/SIH/MI (doc. 5), do Ministério  
da Integração Nacional,  esclarece que a obra licitada tem como um  
dos  objetivos  assegurar  abastecimento  de  água  para  a  região  
metropolitana de Fortaleza, onde vivem aproximadamente 4,5 milhões  
de pessoas. Segundo Agência Nacional de Águas, estima-se que caso  
se  mantenham as  precipitações  muito  abaixo  da  média  histórica,  a  
região  metropolitana de  Fortaleza  deverá ter  suas  reservas  hídricas  
esgotadas ainda no final do presente ano.

Contingenciamento  ou  falta  de  água  ocasiona  problemas  
relacionados  à  área  de  saneamento,  já  não  muito  desenvolvida  na  
região  abarcada  pelas  obras,  o  que  resulta  em  graves  e  óbvias  
consequências  para  a  área  de  saúde  pública.  Pode  prejudicar  o  
funcionamento de serviços públicos básicos, como escolas e hospitais,  
além de afetar a segurança alimentar e o bem estar de toda a população  
atingida,  com  efeitos  severos  em  pessoas  mais  vulneráveis,  como  
crianças,  idosos  e  enfermos.  Não  se  pode  tampouco  descartar  a  
possibilidade  de  afetação  da  ordem  pública,  por  manifestações  
potencialmente  violentas,  dado  o  impacto  na  vida  das  populações”  
(doc. 36).

14.  Os dados constantes dos autos conduzem à conclusão de que a 
manutenção  da  decisão  objeto  da  presente  contracautela  importa 
contrariedade  à  ordem,  à  saúde  e  à  economia  pública,  a  impor  o 
deferimento  do  pedido  de  suspensão,  na  forma  do  art.  15  da  Lei  n. 
12.016/2009.

15. Pelo exposto, acolhendo as razões sustentadas pela Procuradoria 
Geral da República e mais aquelas apresentadas pela União, na presente 
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suspensão de segurança,  determino a suspensão dos efeitos da decisão 
proferida pelo Desembargador Souza Prudente, Relator do Agravo de 
Instrumento n. 1001742-82.2017.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região (art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal e art. 15 da Lei n. 12.016/2009). 

Comunique-se com urgência. 

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2017.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente
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