ILUSTRÍSSIMO SR. PAULO SÉRGIO CAMARGO, PRESIDENTE DA CEL FLONA DO AMAPÁ
REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº1/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO,
“Na Administração pública, não há liberdade,
nem
vontade
pessoal.
Enquanto
na
administração particular é licito fazer tudo que a
lei não proíbe, na Administração Pública só é
permitido fazer o que a Lei autoriza. A lei para o
particular significa “pode fazer assim”; para o
administrador público significa “deve ser assim”
(Hery Lopes Meireles, in Direito Administrativo
Brasileiro,
13°
Edição,
Editora
RT).

E R P ALVES EIRELI, CNPJ Nº33387834/0001-50, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na cidade de Manaus/AM, já devidamente qualificada na Concorrência em epígrafe, vem, mui
respeitosamente, perante este Ilustre Pregoeiro, através de seu representante legal, apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO contra a INABILITAÇÃO desta RECORRENTE, com fundamento na
Constituição da República Federativa do Brasil, Código Civil, Código Penal, Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, toda a legislação que rege a
matéria e nos termos do Edital expor, para ao final requerer, o que se segue.
Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, demonstrando
os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas:
I – DOS FATOS SUBJACENTES
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a
recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.
No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação de
descumprimento dos Itens Editalícios 7.4.1.2.3 e 7.4.1.2.13.
Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à
espécie, como adiante ficará demonstrado.
II – AS RAZÕES DA REFORMA A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada
sob os argumentos acima enunciados incorreu na prática de ato manifestamente ilegal.
Com respeito, Nobre Pregoeiro, por melhores que sejam as intenções do instrumento
Convocatório, verifica-se que as citadas exigências não mereces prosperar, tão pouco se sustenta,
tendo em vista que as referidas exigências não encontram qualquer garnida em nosso ordenamento
jurídico vigente.

Senão vejamos:
A - QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 7.4.1.2.13 DITO POR ESTA COMISSÃO:
O responsável Técnico, devidamente registrado na entidade profissional competente, CREAAM, comprometido para administrar a execução de todos os contratos dessa recorrente, encontra-se
demonstrado no Contrato de Prestação de serviços que fora devidamente apresentado no bojo dos
documentos de habilitação e faz do “quadro permanente” existente no corpo do § 1º, inciso I, da Lei
8666/93 que reza:
I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou
prazos máximos; (Grifei e negritei)
A Administração Pública diante de uma interpretação equivocada da norma jurídica acima
mencionada vem exigindo dos licitantes a comprovação de possuir profissional de nível superior em
seu quadro de funcionário através do registro em carteira (CLT), com firma reconhecida e a se
comprometer com a execução dos serviços objeto de determinado contrato. Entendemos que se trata
de uma exigência ilegal merecendo reprimenda pelas Cortes de Contas competente.
Consideramos que um contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional atenda
o regrado no dispositivo legal em comento. Não é razoável exigir que as empresas mantenham
profissionais sob vínculo empregatício apenas para participar de licitação.
O vínculo trabalhista é uma opção e não poderá ser uma regra. O TCU já pacífico o assunto:
“abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável
técnico de nível superior com a empresa licitante, uma vez que extrapola
as exigências de qualificação técnico-profissional, definidas no art. 30, § 1º,
inc. I, da Lei nº 8.666/1993, e passe a admitir a comprovação da vinculação
dos profissionais ao quadro permanente por intermédio de apresentação
de contrato de prestação de serviço, de forma consentânea ao
posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas nos Acórdãos nºs
361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1)
“…o profissional esteja em condições de desempenhar seus trabalhos de
forma
efetiva no momento da execução contratual. Sendo assim, o
contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum se
revela suficiente para a Administração Pública” (Acórdão n.º 1898/2011Plenário, TC-011.782/2011-0, rel. Min. Raimundo Carreiro, 20.07.2011.)
“É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico-profissional,
que o empregado possua vínculo empregatício, por meio de Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada, sendo suficiente prova da
existência de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil
comum, tratada no art. 30, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/1993.”
Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário)

Concorrência para execução de obra: 1 – Exigência de vínculo
empregatício entre o responsável técnico e a empresa licitante, para
fim de qualificação técnico-profissional
É desnecessário, para fim de comprovação da capacitação técnicoprofissional, prevista
no art. 30, §1º, I, da Lei n.º 8.666/93, que o
profissional mantenha vínculo empregatício, por meio de contrato de
trabalho, sendo suficiente prova da existência de contrato de prestação de
serviço regido pela legislação civil comum. Foi esse o entendimento
defendido pelo relator, ao apreciar representação acerca de possíveis
irregularidades existentes nos editais das Concorrências n.os 016/2009,
022/2009 e 026/2009, promovidas pela Gerência Executiva do Instituto
Nacional do Seguro Social em Belém/PA, para a construção de agências
de atendimento da Previdência Social. A representante contrapõe-se à
exigência constante do item 2.3, alíneas “c”, “e” e “f’, dos respectivos
editais, que obriga a licitante a fazer prova de que o responsável técnico
(engenheiro) integra o seu quadro permanente, mediante vínculo
empregatício ou mesmo societário, não aceitando que ele seja profissional
autônomo, contratado pela licitante para a prestação de serviço, em
desacordo com a jurisprudência do TCU. A unidade técnica, em face das
circunstâncias do caso concreto, manifestou-se pela procedência parcial da
representação, propondo, ainda, a expedição de determinação corretiva à
entidade, para futuros certames. Para o relator, “as particularidades que
encerram o caso concreto justificam o encaminhamento formulado pela
unidade técnica, especialmente pelos seguintes pontos destacados na
instrução: a) em que pese o entendimento consolidado na jurisprudência
do TCU, não houve determinação diretamente direcionada à Gerência
Executiva do INSS no Pará, no sentido de exigir que a autarquia abstenhase de limitar que a comprovação de qualificação técnico-profissional se dê
exclusivamente pelos meios constantes dos editais em exame
(Concorrências nº 016, 022 e 026/2009); b) a possibilidade de comprovação
de vínculo entre o profissional e a empresa, para efeito de qualificação
técnico-profissional, via contrato de prestação de serviço, ainda não é uma
prática totalmente pacificada no âmbito administrativo – não obstante estar
em constante evolução -, de igual sorte na esfera doutrinária; c) a exigência
editalícia não ocorreu por critérios subjetivos, mas, pelo contrário, por
exigência objetiva calcada em interpretação restritiva da norma, em
observância aos princípios constitucionais, não podendo, assim, ser
considerada manifesta ilegalidade.” Ao final, o relator registrou que,
“inobstante a restrição causada à empresa representante, não há
elementos nos autos que comprovem que a exigência inquinada resultou
em prejuízo à competitividade dos certames ou à obtenção da proposta
mais vantajosa para a Administração. Ao contrário, os documentos
constantes dos autos, pelo menos no que toca à Concorrência n.º
022/2009, demonstram que 4 (quatro) empresas participaram efetivamente
da licitação, e que o preço da proposta vencedora resultou em uma
diferença, a menor, de 19% em relação ao valor global estimado no edital.”
O Plenário acolheu o voto do relator. Precedentes citados: Acórdãos n.os
2.297/2005, 361/2006, 291/2007, 597/2007, 1.908/2008, 2.382/2008 e
103/2009, todos do Plenário. Acórdão n.º 1043/2010-Plenário, TC029.093/2009-1, rel. Min. José Jorge, 12.05.2010.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu súmula orientando as forma de
comprovação do vínculo profissional:
SÚMULA No 25 – Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo
profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.
Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona:
Não é possível, enfim, transformar a exigência de qualificação técnicoprofissional em uma oportunidade para garantir ‘emprego’ para certos
profissionais. Não se pode conceder que as empresas sejam obrigadas a
contratar, sob vínculo empregatício, alguns profissionais apenas para
participar de licitação. A interpretação ampliativa e rigorosa da exigência de
vínculo trabalhista se configura como uma modalidade de distorção: o
fundamental, para a Administração Pública, é que o profissional esteja em
condições de efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião do
futuro contrato. É inútil, para ela, que os licitantes mantenham profissionais
de alta qualificação empregados apenas para participar da licitação.
Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art. 30, quando
estabelece que as exigências acerca de pessoal qualificado devem reputarse atendidas mediante mera declaração de disponibilidade apresentada
pelo licitante. Como justificar entendimento diverso a propósito de
profissionais de maior experiência? Não se afigura existente alguma
resposta satisfatória para tal indagação. (in Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, paginas.
332 e 333).
Então, consideramos que há três possibilidades para tal comprovação: Vínculo trabalhista,
contratual ou societário. Sendo por contrato, esta comprovação se faz por meio de apresentação de
cópia autêntica de instrumento de contrato de prestação de serviço. Este contrato deverá criar um
vinculo de RT (responsável técnico) com o licitante.
O contrato de prestação de serviço será regido pela legislação civil comum e conforme a
RESOLUÇÃO DO CONFEA que expressa claramente as atividade do responsável técnico
apresentado por esta recorrente, senão vejamos:
RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973
Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL: I - o desempenho das
atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia
rural; construções para fins florestais e suas instalações complementares,
silvimetria e inventário florestal; melhoramento florestal; recursos naturais
renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal; produtos
florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de
utilização de solo e de floresta; ordenamento e manejo florestal;
mecanização na floresta; implementos florestais; economia e crédito rural
para fins florestais; seus serviços afins e correlatos.

Sabe-se que as licitações seguem o princípio do formalismo moderado, segundo o qual a
análise dos documentos deve ser feita de forma a valorizar o conteúdo da exigência, e, não, a sua
linguagem literal. É defeso inabilitar licitante para atender formalismo excessivo, porque referido ato
contrariaria interesse público primário da licitação, que é incentivar a competitividade para alcançar
das melhores propostas comerciais.
O CREA-AM, faz diversas exigências para que seja concedido o registro de pessoa jurídica,
dentre elas se destaca o Contrato entre o profissional técnico que ficará responsável pelas atividades
da empresa, conforme demonstrado nos documentos de habilitação. Portanto a exigência do item
7.4.1.2.13 foi além de completo, pois esta recorrente apresentou o Contrato entre ela e o seu
Responsável Técnico o qual foi devidamente aprovado pela entidade profissional competente para
emissão de regularidade da Recorrente e de seu Responsável Técnico.
A jurisprudência é pacífica neste sentido. Transcreve-se abaixo, trecho de um acórdão do TCU:
“Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de
exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo
moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração.”.
(TCU - 11907/2011 - Segunda Câmara - Data da sessão 06/12/2011 –
Relator AUGUSTO SHERMAN

Atenção, ínclitos julgadores, o responsável técnico não precisa ter vínculo com a
Recorrente antes do contrato com a Administração Pública ser celebrado.
Não se pode deixar equivocarem-se pelo que está redigido no art. 30, § 1º, I, da Lei de
Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993), no que diz respeito à exigência de existência de vínculo
profissional entre os responsáveis técnicos e as empresas licitantes, nem imponham restrições que
possa prejudicar a competitividade, exclusivamente, no que estabelece aquele dispositivo legal.
Ocorre que o art. 30, § 1º, I, da Lei 8.666/1993, que trata das regras de qualificação técnica
das licitações públicas, estabelece que as empresas interessadas em participar dos certames devem
“possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica (...)”. (grifei)
Percebam que tal exigência não faz nenhum sentido, pois significaria dizer que, antes mesmo
de conhecerem o resultado do certame, as empresas já precisariam contratar e pagar
antecipadamente por um profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, o que faria com que tivessem de antecipar todos os custos financeiros decorrentes de tal
contratação.
Portanto, a realização antecipada de custos com a contratação de um responsável técnico
configuraria prejuízo para aquelas empresas que não viessem a ser declaradas vencedoras do
certame. Seria uma antecipação de gastos desnecessária, principalmente para empresas inseridas
na Lei Complementar 123/06 que é nosso caso.
E os prejuízos não parariam por aí. Na verdade, os resultados práticos da interpretação
apenas literal do dispositivo acima mencionado não são prejudiciais apenas às licitantes. A própria
Administração Pública também incorre em prejuízos quando faz esse tipo de restrição, pois passa a
contar com um número menor de interessados nas licitações que realiza.

Diante dos potenciais prejuízos acima cogitados, é que o Tribunal de Contas da União – TCU
já decidiu não haver necessidade de que os responsáveis técnicos pertençam ao quadro
permanente das licitantes, nem tampouco que tal exigência possa ser feita já por ocasião da entrega
das propostas.
No que toca ao enquadramento dos responsáveis técnicos no quadro permanente das respectivas
licitantes, aquele Tribunal, por meio do Acórdão 1.084/2015-TCU-Plenário, decidiu conforme o
enunciado abaixo transcrito:
Enunciado
É irregular, para fins de habilitação
técnico- profissional, a
exigência de que o responsável técnico pela obra pertença ao quadro
permanente de funcionários da licitante (artigos 3º, § 1º, inciso I,
e 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993).
Também, por meio do Acórdão 1.446/2015, o Plenário do TCU deixou claro que constitui
irregularidade da Administração Pública impedir que outros documentos, além da carteira de
trabalho, sejam apresentados pelas licitantes para comprovar o vínculo profissional.
Enunciado
A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico
com a licitante, prevista no art. 30 da Lei 8.666/1993, deve admitir a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato
social do licitante, do contrato de prestação de serviço ou, ainda, de
declaração de contratação futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste
(grifei)
Em síntese, a Administração Pública, ao realizar uma licitação, deve permitir que as licitantes
apresentem qualquer um dos seguintes comprovantes de vínculo profissional:
1. cópia da carteira de trabalho (CTPS) do responsável técnico;
2. contrato social da licitante, do qual conste o responsável técnico como
integrante da sociedade;
3. contrato de prestação de serviço; e
4. declaração de contratação futura do responsável técnico detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.
Atentem para o fato de que o quarto tipo de comprovante de vínculo profissional acima citado
(declaração de contratação futura do profissional) pode ser apresentado já por ocasião da entrega
das propostas, em substituição às três outras formas de comprovação de vínculo, isto porque se
trata de termo de compromisso assinado pelo futuro responsável técnico, mediante o qual esse
profissional se compromete, antecipadamente, a participar, futuramente, da execução contratual.
Portanto, se é algo para o futuro, não há por que se comprovar o vínculo profissional entre
responsável técnico e licitante anteriormente à assinatura do contrato.
Em reforço ao entendimento acima, o Tribunal fez publicar o Acórdão 2.282/2011-TCUPlenário, cujo enunciado foi assim redigido:
Enunciado
É ilegal a exigência, para fins de préqualificação,
que os
profissionais detentores de atestado de responsabilidade técnica
e/ou certidão de acervo técnico devem pertencer ao quadro
permanente da licitante na data de entrega da documentação
(art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993).

Esse mesmo entendimento foi confirmado por meio do Acórdão 3.014/2015-TCU-Plenário,
resumido nos seguintes termos:
Enunciado
É ilegal a exigência de que o responsável técnico conste de quadro
permanente da licitante em momento anterior à data prevista para a
entrega das propostas, nos termos do art. 30, § 1º, inciso I, da
Lei 8.666/1993. (grifei)
Portanto, o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca do tema em análise é no
sentido de que, em regra, a Administração Pública não pode exigir, a título de qualificação técnica,
que a licitante possua em seu quadro permanente profissional de nível superior detentor de atestado
de responsabilidade técnica, uma vez que outras formas de vínculo também devem ser aceitos, a
exemplo de contrato social e de contrato de prestação de serviços.
E mais incorreto ainda é que tal exigência tenha de ser cumprida antes da assinatura do
contrato, uma vez que o próprio TCU admite, entre outros tipos de comprovante a apresentação de
termo de compromisso assinado pelo futuro responsável técnico, mediante o qual o profissional se
compromete a participar da execução contratual.
Importante frisar que tal entendimento se aplica tanto nas modalidades de licitação onde a
fase de qualificação ocorre antes do julgamento das propostas, a exemplo da concorrência e da
tomada de preços, quanto naquelas onde a fase de qualificação ocorre após o julgamento das
propostas, a exemplo do pregão. O que vale é que o vínculo profissional entre empresa e
responsável técnico fique demonstrado no momento da contratação da licitante vencedora.
Antes de encerrar, vale relembrar que, case necessitem, por algum motivo, fazer a
substituição do responsável técnico ao longo da execução do contrato, tal substituição está
condicionada à autorização prévia da Administração Pública contratante.
Uma vez relembrada essa condição, caberia fazer uma derradeira e importante observação
antes de findar o presente Recurso. O fato de a substituição do responsável técnico poder ser feita
durante a execução do contrato revela uma verdadeira precariedade do vínculo profissional entre o
responsável técnico e a contratada, já que esse vínculo não precisa vigorar até o encerramento do
contrato firmado com a Administração Pública.
Se esse vínculo pode ser extinto após a assinatura do contrato, com a consequente
substituição do responsável técnico, não há razão para se exigir que esse profissional já esteja
definido e vinculado profissionalmente à licitante antes da assinatura do contrato público. É um
verdadeiro contrassenso.
Inicialmente temos que ser claros e objetivos que o Item do Edital 7.7.1.2.13 foi atendido em
sua íntegra com o Contrato de Prestação de Serviços aceito pelo CREA-AM, as certidões de acervos
e a situação de regularidade no CREA –AM, tanto pelo responsável Técnico como pela Recorrente
expedidas pelo CREA-AM e apresentados são similares às exigências dispostas aos itens acima
mencionados, tendo então a empresa apresentado documentação estritamente solicitada pelo
mesmo.
No parágrafo 1º, artigo 30 da lei 8.666/93, temos que:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo,
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou
prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Marçal Justen filho, em sua obra “Comentários a Lei das Licitações e Contratos
Administrativos”, assim se refere em relação aos princípios:
Nenhuma solução, em caso algum, será sustentável quando colidente com
o art.3º. Havendo dúvida sobre o caminho a adotar ou a opção a preferir,
o intérprete deverá recorrer a esse dispositivo. Dentre as diversas soluções
possíveis, deverão ser rejeitadas as incompatíveis com os princípios do
art.3º. Se existir mais de uma solução compatível com ditos princípios,
deverá prevalecer aquela que esteja mais de acordo com eles ou que os
concretize de modo mais intenso e amplo.(...) O administrador, no curso
das licitações, tem de submeter-se a eles. O julgador, ao apreciar conflitos
derivados de licitações, encontrará a solução através desses princípios.
Não é cabível excluir propostas vantajosas ou potencialmente
satisfatórias apenas por
apresentarem defeitos irrelevantes ou
porque o "princípio da isonomia" imporia tratamento de extremo rigor.
A isonomia não obriga adoção de formalismo irracional. Atende-se ao
princípio da isonomia quando se assegura que todos os licitantes poderão
ser beneficiados por idêntico tratamento menos severo. Aplicando o
princípio da proporcionalidade, poderia cogitar-se até mesmo de correção
de defeitos secundários nas propostas dos licitantes.
A douta comissão, se ainda pairar algum tipo de dúvida após a explanação retro, pode usufruir
do artigo 43 da Lei 8.666/93: Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:
§ 3o 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.
Agora em relação a INABILITAÇÃO por não atendimento ao itens descrito em Ata, temos que
a douta comissão se equivocou na leitura e interpretação do farto acervo técnico enviado de nosso
responsável técnico e contrato de prestação de serviços mantido entre a Recorrente. Está claro,
indicado e aprovado pelo CREA-AM que o responsável técnico e a empresa encontram-se
devidamente regularizados e aptos a executarem os serviços objeto do edital e seus anexos.
Como já dito, nos termos do art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93, a capacitação técnica envolve
a “comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos”.
A Corte de Contas manifestou-se pela impossibilidade de a Administração fixar quantitativos
mínimos para a qualificação técnica, conforme consta dos Acórdãos nºs 2.081/2007, 608/2008,
1.312/2008, 2.585/2010, 3.105/2010 e 276/2011, todos do Plenário. Nesse sentido também foi o
Acórdão nº 165/2012 do Plenário, no qual restou consignado que “a exigência de quantitativo mínimo

e locais onde os serviços serão executados, para fins de comprovação da capacidade técnicoprofissional, contraria o estabelecido no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93”.
Ainda quanto a INABILITAÇÃO DO Item 7.4.1.2.13, esta indagação é de extrema irrelevância,
haja vista a possibilidade de facilmente se comprovar, caso este pregoeiro assim o deseje, solicitando
ao CREA/AM uma posição de como a empresa se encontra, se está quite ou não com suas
obrigações, se seu responsável técnico pode ser responsável pelo objeto licitado e onde será
constatado, a total regularidade. Além disso, a própria Certidão do CREA-AM, contém o prazo de
validade do Contrato entre o Responsável Técnico que é superior a execução dos serviços pretendido
do objeto licitado. De mais a mais, quando nos foi solicitado foi apresentado em momento oportuno
tal certidão.
Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados nos
princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (Grifo
nosso)
Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo disposto no Decreto nº 5.450/05:
“Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios
básicos da
legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos
da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.” (Grifo nosso)
É indiscutível que o Administrador responsável deve sempre avaliar o conjunto de concorrentes,
evitando-se, a todo custo, inabilitações e/ou desclassificações precipitadas, cujos motivos ensejadores
possam ser facilmente sanados. É de se esperar que aquele proceda com especial cautela na
avaliação da documentação disponibilizada, já que lida com recursos públicos, sendo-lhe vedado levar
a cabo exclusões sumárias e desarrazoadas.
Dito isso, passa-se a análise do mérito do recurso interposto pela licitante Construtora Luiz
Costa Ltda., das contrarrazões interpostas, suas considerações e decisão.
A requerente menciona que apresentou certidão do CREA-AM válida, nos termos da Resolução
do CONFEA, posto que espelha a integralidade das atividades constantes em seu contrato social
apresentado e de seu Responsável Técnico.
Da análise realizada, constata-se que os documentos de qualificação técnica fora devidamente
apresentado.
A Lei 8666/93, em seu art. 30, inc. I, aduz:
"Art. 30. A documentação relativa a qualificação técnica limitar-se-á a: I —
registro ou inscrição na entidade profissional competente;"
(...)
Não obstante, trazemos a jurisprudência abaixo no sentido de que a declaração ou certidão é
suficiente para comprovar a qualificação:

"ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA.
REQUISITOS. ART. 30 DA LEI N.
8.666/93.CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO. DOCUMENTO QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL. Dispõe o
art. 30 da Lei n. 8.666/93 que a documentação relativa a qualificação
técnica limitar-se-á dentre outras, a comprovação da aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto do edital, o que pode ser feito mediante
certidão do acervo técnico. - Remessa oficial improvida.
(TRF-I — REO: 28027 MG 1998.01.00.028027-3, Relator: Juiz Julier
Sebastião da Silva (CONVV.) Data de Julgamento: 03/10/2001, terceira
Turma Suplementar, Data de Publicação: 22/10/2001 DJ p. 786)
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA.
REQUISITOS. ART. 30 DA LEI N. 8.666/93.CERTIDAO DE ACERVO
TÉCNICO. DOCUMENTO QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL. - Dispõe
o art. 30 da Lei n. 8.666/93 que a documentação relativa â qualificação
técnica limitar-se-á dentre outras, a comprovação da aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto do edital, o que pode ser feito mediante
certidão do acervo técnico.
- Remessa oficial improvida.
TRF-1 — REOMS: 41669 DF 0041669-04.2010.4.01.3400, Relator:
Desembargador Federal Souza
Prudente, Data de Julgamento:
26/03/2012, Quinta Turma, Data de Publicação: eDJfl p. 130 de
01/06/2012)”
Pois bem, o que interessa é comprovar a qualificação técnica, que nesse caso restou satisfeito
através da apresentação da Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica da entidade de classe
competente (CREA-AM) do Contrato de Prestação de Serviços com o Responsável Técnico dentro
das normas legal das Resoluções do CONFEA e da Legislação vigente em seus prazos de validade.
Assim, inabilitar uma licitante é uma irregularidade que podem procrastinar o certame com ações
judiciais.
Ademais, seria desarrazoado inabilitar a recorrente que poderá ter a proposta mais vantajosa
ao interesse público por mero formalismo, uma vez que a certidão apresentada e demais documentos
comprovaram o devido registro e a qualificação técnica.
Nesse sentido, decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, senão vejamos:
"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
NORMAS EDITALÍCIAS. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ESPECÍFICA.
MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E AOS DEMAIS CONCORRENTES.
I - Na hipótese dos autos, 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. II - Remessa oficial desprovida.A Turma, à unanimidade, negou
provimento à remessa oficial. (REOMS 0004037-75.2009.4.01.3400,

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA
TURMA, e-DJF1 DATA:26/03/2014 PAGINA:243.)" - grifos nossos.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre irregularidade formal em processo
licitatório:
"MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - DECLARAÇÃO DE
NULIDADE -LICITANTE VITORIOSO INTERESSE PARA PEDIR
SEGURANÇA. A LEI N.4717/65 CONDICIONA A DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS A CONJUNÇÃO DE DOIS
REQUISITOS: A IRREGULARIDADE E A LESÃO AO ESTADO.
IRREGULARIDADES FORMAIS - MEROS PECADOS VENIAIS QUE NÃO
COMPROMETEM O EQUILÍBRIO ENTRE OS LICITANTES NEM
CAUSAM PREJUÍZO AO ESTADO - NÃO CONDUZEM A DECLARAÇÃO
DE NULIDADE. TITULAR DE SIMPLES EXPECTATIVA DE DIREITO A
CONTRATAÇÃO, O LICITANTE TEM INTERESSE LEGITIMO EM OBTER
MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTENHA EFICAZ O RESULTADO
DA LICITAÇÃO EM QUE OBTEVE VITORIA. (STJ - MS 199100145483 DJ. de 18.05.1992)."
Também nesse diapasão, o TCU dispôs o seguinte:
Princípio da vinculação ao instrumento convocatório x princípio do
formalismo moderado
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades na
Concorrência Internacional n.o 004/2009, promovida pela Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) com vistas à contratação de serviços
de fornecimento de oito Veículos Leves Sobre Trilhos – VLTs, para a
Superintendência de Trens Urbanos de Maceió. Após terem sido
considerados habilitados os dois participantes do certame (um consórcio e
uma empresa), o consórcio interpôs recurso, por entender que a empresa
teria descumprido a exigência editalícia quanto ao registro ou inscrição na
entidade profissional competente, ao apresentar “Certidão de Registro e
Quitação de Pessoa Jurídica”, emitida pelo CREA/CE, inválida, “pois
continha informações desatualizadas da licitante, no que concerne ao
capital e ao objeto social”. Após examinar as contrarrazões da empresa, a
comissão de licitação da CBTU decidiu manter a sua habilitação, sob o
fundamento de que a certidão do CREA “não tem o fito de comprovação de
capital social ou do objeto da empresa licitante, o que é realizado mediante
a apresentação do contrato social devidamente registrado na Junta
Comercial”. Para o representante (consórcio), o procedimento adotado teria
violado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois a
comissão de licitação habilitara proponente que “apresentou documento
técnico em desacordo com as normas reguladoras da profissão, sendo,
portanto, inválido, não tendo o condão de produzir qualquer efeito no
mundo jurídico”. Cotejando o teor da certidão emitida pelo CREA/CE em
favor da empresa habilitada, expedida em 05/03/2009, com as informações
que constavam na “18ª Alteração e Consolidação de Contrato Social” da
aludida empresa, datada de 30/07/2009, constatou o relator que, de fato,
“há divergências nos dados referentes ao capital social e ao objeto”. No que
tange ao capital social, “houve alteração de R$ 4.644.000,00 para R$
9.000.000,00”, e no tocante ao objeto, “foi acrescentada a fabricação de
veículos ferroviários ou sobre pneus para transporte de passageiros ou
cargas, bem como a sua manutenção, assistência técnica e operação”.
Ponderou o relator que embora tais modificações não tenham sido objeto
de nova certidão, seria de rigor excessivo desconsiderar o efetivo registro

da empresa no CREA/CE, entidade profissional competente, nos termos
exigidos no edital e no art. 30, I, da Lei n.o 8.666/93, até porque tais
modificações “evidenciam incremento positivo na situação da empresa”.
Acompanhando a manifestação do relator, deliberou o Plenário no sentido
de considerar a representação improcedente. Acórdão n.º 352/2010Plenário, TC-029.610/2009-1, rel. Min-Subst. Marcos Bemquerer Costa,
03.03.2010.
A propósito, também os Tribunais de Justiça têm considerado mera irregularidade a
apresentação de certidão emitida pelo CREA com dados desatualizados, não ensejando a
desclassificação da empresa vencedora, tendo em vista que a finalidade precípua da certidão é a
comprovação de registro da licitante perante aquele Conselho de Classe, como se observa pela leitura
do julgado abaixo:
"Agravo de Instrumento nº 2084620-81.2018.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: OENGENHARIA LTDA. (“ACTEMIUM”)
Agravados: DIRETOR DE ENGENHARIA E OBRAS DA COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS E OUTROS
Interessados: SIEMENS LTDA E OUTROS
Processo nº. 1020492-07.2018.8.26.0053 MM.ª Juíza de Direito: Dr.ª Ana
Luiza Villa Nova LICITAÇÃO. Liminar objetivando suspensão dos efeitos
de decisão administrativa que habilitou a vencedora do certame. Ausência
de probabilidade do direito decorrente da prova inequívoca, ou do fumus.
Decisão confirmada. Agravo não provido.
(...)
Não vislumbro ilegalidade da decisão administrativa que rejeitou a
impugnação da impetrante quanto à certidão do CREA apresentada pela
empresa vencedora, sob o fundamento de rigorismo e excesso de
formalismo, pois, ainda que tenha havido alteração de dado da empresa
Siemens não atualizado perante o CREA, a exigência de manutenção dos
dados atualizados para fins da validade da certidão é exigência formal
estabelecida pelo órgão, a fim de assegurar a fidelidade do teor da certidão,
ou seja, de que seu conteúdo corresponde à realidade, porém, tal
circunstância não tem o condão de macular a comprovação de que a
empresa está registrada perante aquele Conselho, pois não se confunde
invalidade da certidão por conter um dado desatualizado, com invalidade
do registro, de modo que o que importa e atende a finalidade do edital é a
comprovação de que há registro da empresa perante o CREA, e que o dado
que está desatualizado não afeta os requisitos exigidos pelo edital. (Grifo
nosso)
Assim, conforme julgados colacionados, a inabilitação da Recorrente é mera irregularidade que
dificulta o julgamento, afeta a lisura do procedimento, prejudica a concorrência entre os licitantes e
configura vício insanável, de modo que, para anular o ato administrativo de inabilitação, é necessário
que além de “irregularidade” esteja presente também lesão ao Estado, o que se verifica no presente
caso, já que os demais licitantes e futuro vencedor podem apresentar propostas que venham a onerar
o Erário.
Por fim, a recorrente fez a comprovação de vinculo do profissional, visto que foi apresentado
um contrato de prestação de serviço, o que seria permitido de acordo com o Art. 598 do Código Civil
Brasileiro.
Ora, se houve dúvida da Comissão Julgadora, problemas dessa ordem podem ser sanados por
diligência, conforme previsto em lei e no próprio edital, que prevê expressamente:
Nesse sentido, o art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao Pregão, prevê:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:
(...)
§ 3o 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.
Por oportuno, citamos Marçal Justen Filho "in" Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 16ª edição, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, que sobre a diligência ensina:
Qual a extensão da diligência? 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 do particular para explicar e,
se for o caso, comprovar documentalmente, o conteúdo da
documentação anterior.
O entendimento supra foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“No procedimento, é juridicamente possível a juntada de documento meramente explicativo e
complementar de outro preexistente (...), sem a quebra dos princípios legais ou constitucionais.” (STJ,
MS nº 5.418/DF, Rel. Min, Demócrito Reinaldo, j. 01/06/98.
Logo, a apresentação do contrato de prestação de serviços registrado e com firma reconhecida
pela licitante se restringiu à confirmação e ao esclarecimento das informações já constantes dos
documentos apresentados inicialmente, quando da apresentação de seus documentos de sua
Regularidade perante o CREA-AM.
Ademais, sobre a aceitação de contrato de prestação de serviços para comprovação do vínculo
do profissional, a jurisprudência do TCU é no seguinte sentido:
Acórdão 3097/2015-Primeira Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO
MONTEIRO
A comprovação da qualificação técnico-profissional pode ser feita
pela apresentação de contrato de prestação de serviços, ainda que
o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 utilize a expressão "quadro
permanente da empresa" para se referir à demonstração do vínculo
do profissional.
Nesse ponto ainda vem à tona um dos princípios basilares inerentes aos processos licitatórios,
qual seja, a Vinculação ao Instrumento Convocatório, que conforme conforme a melhor doutrina:
LUCAS ROCHA FURTADO leciona que “A primeira observação que
devemos apresentar é a de que o instrumento convocatório – que
será, conforme a modalidade, de licitação, um edital ou um convite
– é não só o guia para o processamento da licitação, como também
o parâmetro do futuro contrato, e funciona como a lei que irá regular
a atuação tanto para a Administração quanto dos licitantes. Além de
ser esse princípio mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, é ele
enfatizado no art. 41 da mesma lei, que dispõe que “a Administração
não poderá descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada”, em sua obra Curso de Licitações e

Contratos Administrativos, Ed. Atlas, 2001, p. 47;
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO também leciona que “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. E o art. 43, inciso V,
ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam
de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. O
princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos
artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de
atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou cartaconvite); se deixarem de apresentar a documentação exigida serão
considerados inabilitados (...)”, em sua obra Direito Administrativo,
12ª Ed., Atlas, p. 299;
MARÇAL JUSTEN FILHO leciona que “O instrumento convocatório
cristaliza a competência
discricionária da Administração, que se
vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com aquela do
art. 4º, pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao
edital, seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de
procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de
validade dos atos praticados no curso da licitação, na acepção de
que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos
praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes
últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração
Pública frustra a própria razão de ser da licitação. Viola os princípios
norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a
moralidade, a isonomia.”, em sua festejada obra Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, 10ª Ed., Dialética, 2004,
p. 395; e
LUCIANO FERRAZ ensina que “a comissão de julgamento não
possui margem de discricionaridade
no seu julgamento, nem
tampouco competência para alterar o edital (...)”, em sua obra
Licitações – Estudos e Práticas, 2ª Edição, ADCOAS, Editora
Esplanada, 2002, p. 77.
Afim de enriquecer a discussão, trazemos a seguinte jurisprudência selecionada do TCU acerca
do tema:
Acórdão 2630/2011-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN
As exigências de qualificação técnica devem ser objetivamente
definidas no edital, sob pena de violação do princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.
Acórdão 119/2016-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO
A observância das normas e das disposições do edital, consoante o
art. 41, caput, da Lei 8.666/93, deve ser aplicada mediante a
consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento
licitatório, dentre eles os da eficiência e da seleção da proposta mais
vantajosa. Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a
concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade
estrita ser afastado frente a outros princípios.
Acórdão 3381/2013-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO
O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a
Administração de
descumprir as normas e o edital, deve ser

aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que
norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da
proposta mais vantajosa.
Acórdão

6979/2014-Primeira

Câmara

|

Relator:

AUGUSTO

SHERMAN
A inabilitação com base em critério não previsto em edital e a
ocultação de informações relevantes à habilitação dos licitantes
ferem os princípios da legalidade, publicidade, do julgamento
objetivo e da vinculação ao disposto no instrumento convocatório.
44. Ora, o subitem 8.6.6.3 do edital acima colacionado exige para
comprovação de pertencer o profissional ao quadro permanente da
empresa na data prevista para entrega da proposta, entre outras
hipóteses, no caso do prestador de serviços, contrato escrito firmado
com o licitante. Ocorre que documento apresentado pela empresa,
reitero, foi aceito como válido. Permanece tal entendimento.

B - QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 7.4.1.2.3 DITO POR ESTA COMISSÃO:
RESUMO FÁTICO – DO ERRO DE JULGAMENTO – FORMALISMO/RIGORISMO –
RAZOABILIDADE
Conceda máxima vênia, para as censuras vindouras lançadas contra a decisão de inabilitação
exarada por essa douta Comissão de Licitação, que na hipótese de não ser reformada, certamente
ceifará uma concorrente em potencial de apresentar proposta competitiva e vantajosa para a
Administração visando a contratação do objeto que voga.
Nobres julgadores, fica se uma forma cristalina esse último Item, dito como descumprimento
por vossas senhorias. Sendo ele o primeiro item tido como descumprido, deixamos para debater por
último em consequência de um absurdo que leva à consequência danosa de um vício insanável e
indevido, onde esta Comissão não viu porque não quis ver . Ou seja, como se pode afirmar que um
documento não constava no rol de documentos e o mesmo ali estava?
Não bastassem os efeitos negativos decorrentes da decisão em comento para fins de colimados
pela licitação, constatados tanto pela restrição ao número de empresas e principalmente pelo que se
reputa de erro no julgamento e formalismo demasiado.
Daí porque a presente insurgência ancorar-se no fato de que a recorrente cumpriu com todas
as exigências contidas no regulamento geral da licitação, como se verá adiante, pois
indiscutivelmente, foram atendidos todos os requisitos demandados pelo Edital, ao interesse da
Administração e em especial ao interesse público, finalidade do preceito legal, não persistindo motivo
para não mantê-la na licitação.
Antes, porém, de adentrar nas razões de fundo, mister destacar que a Concorrência epigrafada
tem por objeto o descrito no edital e seus anexos, o qual não descrevemos para não tornar-se
repetitivo.
Pois bem, a despeito da surpresa experimentada pela recorrente ao deparar com sua
inabilitação, pois a mesma não teria cumprido o estabelecido no item 7.4.1.2.3, posto que a licitante
não apresentou CND e infração ambiental de seu Estado sede.

Tal entendimento, entretanto, postado em registro por essa douta Comissão de Licitação, não
procede, haja vista que fora apresentada, dentro do envelope de documentos da Habilitação, a
Certidão solicitada que cumpre com excesso atendendo com folga cada um e todos as exigências
descritas no item 7.4.1.2.3.
Assim sendo, sem mais delongas, a recorrente alerta essa d. Comissão para o fato de que não
pode ser imposta a licitante, nova obrigação sem respaldo legal, não prevista pela Lei 8.666/93 e
repudiada pelos Tribunais de Contas, pois a documentação anexada a sua pasta de documentos para
Habilitação atende a todas as exigências legais possíveis, tendo sido apresentada tempestivamente
dentro do envelope de documentos de habilitação, com validade, a qual produz eficácia imediata, não
necessitando ser convalidada nem confirmada por qualquer outro documento para ser apta a produzir
efeitos, pois a mesma garante seus efeitos por si só.
No Governo do Estado do Amazonas, onde tem sede a Recorrente, o Órgão responsável pela
emissão da CND solicitada no item 7.4.1.2.3 do Edital, é o Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas – IPAAM, que é responsável pelas atividades de controle ambiental no Estado do
Amazonas e que iniciaram em 1978, na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
– SEPLAN, executadas pela Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CODEAMA,
conforme segue:








A primeira Lei da Política Ambiental do Estado foi publicada em 1982 (Lei 1.532), seguindo os passos
dos novos processos de conscientização sobre o Meio Ambiente no Brasil;
Em 1989 foi criado o Instituto de Desenvolvimento dos Recursos Naturais e Proteção Ambiental do
Estado do Amazonas – IMA/AM, sendo a política ambiental uma das suas finalidades, quando iniciouse no Estado um processo de controle ambiental mais sistemático;
Porém, só com a criação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, em 14 de
dezembro de 1995, que substituiu o IMA/AM, foi que ocorreu o grande avanço da questão ambiental
no Estado. O IPAAM passou a coordenar e executar exclusivamente a Política Estadual do Meio
Ambiente;
Sua estrutura foi definida pelo Decreto nº 17.033, de 11 de março de 1996.
A partir de fevereiro de 2003, o IPAAM passou a ser vinculado à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS, hoje SEMA. Portanto, órgão executor da Política de
Controle Ambiental do Estado do Amazonas;
A estrutura organizacional foi delegada pela Lei nº 102, de 18 de maio de 2007, fixando seu quadro
de cargos comissionados, alterada pela Lei nº 4002, de 18 de fevereiro de 2014.
Missão
“Executar a Política de Controle Ambiental do Estado do Amazonas, visando o Desenvolvimento
Sustentável”
Visão
“Ser excelência e referência nacional na execução da Política de Controle Ambiental para o
Desenvolvimento Sustentável”
Atividades do IPAAM
CONTROLE AMBIENTAL:
A execução da política estadual de meio ambiente é de responsabilidade do IPAAM e compreende o
controle ambiental dos empreendimentos e/ou atividades utilizadoras de recursos naturais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.
A fiscalização e o monitoramento são procedimentos que têm como objetivos a adoção de ações
preventivas e corretivas visando à proteção do meio ambiente.
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL:
Fiscalizar empreendimentos/atividades não licenciadas definida em função das denúncias recebidas
pelo IPAAM, Requisições do Ministério Público / Poder Judiciário, IBAMA e áreas críticas de
desmatamento e queimadas, detectadas pelo laboratório de geoprocessamento através de sensores
multiespectrais e as Unidades de Conservação de Administração Estadual.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL









O licenciamento é o procedimento administrativo pelo qual o IPAAM, após verificar o cumprimento das
normas ambientais aplicáveis ao caso pleiteado, licencia a localização, a instalação, a ampliação e a
operação do empreendimento e/ou atividade utilizadora de recursos naturais, considerada efetiva ou
potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente.
As gerências do IPAAM responsáveis pela fiscalização e licenciamento ambiental são:
GECF – Gerência de Controle Florestal (atividades Florestais).
GCAP – Gerência de Controle Agropecuário (atividades Agropecuárias).
GEFA – Gerência de Fiscalização.
GFAU – Gerência de Controle da Fauna.
GELI – Gerência de Licenciamento Industrial. (atividades relacionadas ao PIM e indústrias em geral).
GECP – Gerência de Controle de Pesca (atividades de aquicultura, beneficiamento de Pescado e
Pesca Esportiva).
GRHM – Gerência de Recursos Hídricos e Minerais (atividades de recursos hídricos e minerais).
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR
O CAR consiste no registro físico ou eletrônico dos imóveis rurais junto ao órgão competente, por meio
de caracterização e georreferenciamento da área total da propriedade, áreas de uso alternativa do
solo, Área de reserva legal, Áreas de Preservação Permanente, Áreas erodidas e solos contaminados,
áreas de remanescentes de vegetação nativa e área proposta de reserva Legal, para fins de
monitoramento, controle, planejamento e regularização ambiental dos imóveis rurais.
MONITORAMENTO AMBIENTAL
Como reflexo das atividades de Licenciamento e Fiscalização, dois indicadores são monitorados pelo
IPAAM como parte do controle ambiental são eles; focos de calor e áreas desmatadas. Esse
acompanhamento é feito pela Gerência de Geoprocessamento (GEGEO), com base em dados
captados por imagens de satélite disponibilizadas pelo INPE, SIPAM/SIVAM.
O monitoramento dos focos de calor possibilita a atuação preventiva e combativa do IPAAM em
relação às queimadas no Estado para evitar o desmatamento por meio deste artifício.
EDUCAÇÃO AMBIENTA:
Realização de Campanhas Educativas com a finalidade de envolver a população nas questões
ambientais, a exemplo das Campanhas de: Resíduos Sólidos; Pescador Fique Legal; Redução do
perigo de acidente aéreo e Limpeza dos rios, lagos e praias, assim como realização de Palestras de
sensibilização ambiental em escolas estaduais e municipais, instituições públicas, comunidades e no
Espaço da Cidadania Ambiental – ECAM, localizado no Manauara Shopping, com o objetivo de
informar, orientar e esclarecer sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental, adesão ao
Programa de Regularização Ambiental Rural, por meio do Cadastro Ambiental Rural – CAR e outros
temas relevantes como queimadas e incêndio, desmatamento, extração ilegal de madeira, extração
ilegal de minerais (areia e seixo), resíduos sólidos, recursos hídricos e loteamentos clandestinos.
Portanto, não sendo outro o motivo que alicerçou a decisão de inabilitar a recorrente, sendo
que tal equívoco restou esclarecido, postula-se por direito e justiça a reforma daquele entendimento
para habilitá-la, e por conseguinte, prosseguir no certame em comento. De outro norte, num esforço
extra para se esclarecer qualquer dúvida que possa surgir diante desse quadro fático, convém trazer
à baila alguns elementos jurídicos que fundamentam a hipótese aqui tratada.
DOS FUDAMENTOS JURÍDICOS/ LEGAIS E DOUTRINÁRIOS ACERCA DA MATÉRIA
Com efeito, cabe indagar, se a documentação a qual na sua integralidade atende às exigências
do edital, bem como da Lei de Licitações, que fora apresentada dentro do envelope de documentos
de habilitação da licitação, teria sido de fato observada pela douta Comissão de Licitação, ou se a
mesma não fora considerada por não atender alguma forma prescrita no comando editalício .
Importante ressaltar que o legislador originário, muito bem se preocupou em evitar que fossem
exigidos documentos estranhos aos determinados em lei, assim dede ser observado que a
documentação relativa à qualificação técnica encontra-se LIMITADA, não sendo possível portanto ao
Administrador exigir documentos não previstos em lei, sob pena de ferir à Legalidade, assim, observase que da letra legal consta que tal documentação LIMITAR-SE-Á a:

Art. 30 – A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando
for o caso. § 1 o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
(...)
Tal situação por si só caracteriza o abuso de poder da decisão que inabilitou licitante que
cumpriu estritamente o que se encontra determinado pela lei, que em momento algum a lei cita a
possibilidade de não aceitar atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito privado.
Outro fator preponderante que impossibilita a condução do procedimento licitatório, pela forma
inicialmente adotada pela Comissão de Licitação, é que nesse cenário fere-se de morte o que
determina o Princípio do Julgamento Objetivo das Propostas, insculpido no art. 45 da lei 8.666/93 que
garante que a licitação se dará com a observância de critérios que possibilitem tanto aos demais
licitantes, quanto aos Órgãos de Controle, a aferição da validade dos documentos acostados ao
processo, sendo que no presente caso, os licitantes ficam à mercê do julgamento único da forma que
a Comissão interpretou a veracidade dos documentos apresentados por esta recorrente.
Outro princípio também malferido pela postura adotada pela d. Comissão de Licitação, é o
princípio da instrumentalidade das formas, o que noutras palavras, significa dizer que estamos diante
de um formalismo/rigorismo excessivo, ao exigir que a comprovação da capacitação técnica seja
atendida exclusivamente por atestados que sejam reconhecidos por órgãos públicos, sendo que a
atestação apresentada é o documento específico, amparado na legislação, e por si só suficiente,
sendo que, ainda que de outra forma, mas faz com que o fim buscado no edital tivesse sido alcançado.
Muito por isso, repisa-se a teste de que o julgamento efetuado por essa douta Comissão não
esconde um caráter de formalismo/rigorismo que restringe o campo de participações das licitantes no
certame, o que anda na contramão do princípio da competitividade, a busca da maior vantagem para
a administração, o que é possível, desde que haja maior amplitude de concorrentes do prélio.

Dessarte, considerado que as exigências fim foram cumpridas; considerando que não há
prejuízos para os outros licitantes; considerando que a habilitação da recorrente resultará no aumento
da competitividade, forçoso é concluir que a manutenção de seu alijamento reflete um nocivo e
repugnante formalismo/ rigorismo, ambos os aspectos censurados pela doutrina e mais abalizada
jurisprudência pátria:
De fato, a inabilitação da recorrente assentou-se na alegação de que não teria sido ao
desatendimento de condições formais de pequena proporção ainda que previstas no edital, merecem
destaque os seguintes doutrinadores:
Dora Maria de Oliveira Ramos:
“ Em princípio, toda proposta que deixar de atender às condições do
instrumento convocatório é passível de desclassificação. Não obstante

deve-se ter cautela extremada com os rigorismos inúteis. Por vezes,
existem exigências que são formuladas no edital/ convite que não têm
justificativa plausível.
(...)
Sempre que possível, deve a Administração excluir de seu instrumento convocatório as
exigências formais que se mostre exageradas e destituídas de objetivo primordial para se atingir os
fins da licitação.
(...)
Em suma, se a desconformidade de uma proposta com o instrumento
convocatório for por questão formal, de pequena importância e superável
por outras formas de avaliação, parece-nos que seria de rigor extremado
privar a Administração de uma proposta que melhor satisfaça seus
interesses” (Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos, 4ª Ed.,
Malheiros Editores, 200, p. 210).
A propósito do entendimento sobre a formalidade da licitação, o saudoso mestre Hely Lopes
Meirelles assim de manifestou:
“Procedimento formal, entretanto, não se confunde com “formalismo”, que
se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo,
não se anula o procedimento diante de meras omissões ou irregularidades
formais na documentação ou nas propostas, desde que, por sua
irrelevância, não causem prejuízo à Administração e aos licitantes. A regra
é a dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde não
houver dano para qualquer das partes ‘pas de nullite sans grief’ como dizem
os franceses.” (Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros Editores, 20ª ed.,
p. 248).
Especificamente, sobre a multiplicidade de formas comprobatórias em tela, o que se arrasta a
noção de suprimento em nome da razoabilidade, Marçal Justen Filho (op. Cit. P. 75), com limpidez
peculiar, assim pontifica:
“A apresentação de documentos, o preenchimento de formulários, a
elaboração das propostas não se constituem em condutas ritualísticas. Não
se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se do modo
mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de verificar
se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é
satisfatória e vantajosa.
Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o
preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja adotada a
estrita regulação imposta originariamente na lei ou no Edital. Na medida do
possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de
menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer divergência entre
o texto da Lei ou do Edital conduz à invalidade, á inabilitação ou à
desclassificação.
O problema prático reside em estabelecer limites. Todo e qualquer defeito
é suprivel ? A resposta é negativa. Deve-se verificar se a Lei ou o Edital
estabeleceram determinada exigência, prevendo uma única e
inquestionável alternativa para atendimento ao requisito, sem qualquer
margem de dúvida. Quando tal se passar , o defeito é impossível de ser
sanado. Nem sempre é assim, pois é usual o texto legal ou editalício deixar
margem a dúvidas ou admitir diversas interpretações. Deve-se ter em conta
que o formalismo não autoriza que a Administração repute que a
interpretação por ela própria adotada é a única cabível: isso nada tem a ver
com formalismo da lei nº 8.666 e retrata, tão somente, uma tradição na

prática administrativa. Havendo vários sentidos possíveis para a regra,
deverão prestigiar-se todos aqueles que conduzam à satisfação do
interesse público.” (destacouse)
Deste modo, prestigiar o conteúdo em vez da forma, no caso vertente, é medida que corteja o
interesse público na medida de aumentar a competitividade e poder contratar com a proposta mais
vantajosa, expediente propulsor da economicidade, mantendo indisponível a satisfação do interesse
público, uma vez que a documentação apresentada garante indiscutivelmente a proposta apresentada
pela recorrente.
DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS:
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Regionais Federais tem desprezado rigorismos
formais exacerbados no julgamento de processos licitatórios da Administração Pública, senão
perlustre-se:
Origem: TRF – PRIMEIRA REGIÃO REO – REMESSA EX-OFÍCIO 36000034481 Processo: 200036000034481 UF: MT ÓRGÃO Julgador:
SEXTA TURMA Data da decisão: 14/05/2001 Documento:
TRF1001248436 DJ Data: 19/04/2002 PÁGINA: 211. RELATOR: DES.
FEDERAL DANIELA PAES RIBEIRO
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INABILITA-ÇÃO DE
LICITANTE POR DESCUMPRIMENTO DE EXI-GÊNCIA EDITALÍCIA.
EXCESSO DE FORMALISMO. I – LEGALIDADE. 1. Certo que a
Administração, em tema de licitação, está vinculada às normas e condições
estabelecidas no Edital (Lei nº 8.666/93, art. 41), e especialmente, ao
princípio da legalidade estrita, não deve, contudo (em homenagem ao
princípio da razoabilidade), prestigiar de forma tão exacerbada o rigor
formal, a ponto de prejudicar o interesse público que, no caso, afere-se pela
proposta mais vantajosa. 2. A apresentação , pela licitante, de Alvará de
Habitação, fornecido pelo CRA – Conselho Regional de Administração,
supre a exigência de certidão de inscrição nesse órgão. 3. Sentença
concessiva da segurança, confirmada. 4. Apelação e remessa desprovidas.
Origem: TRIBUNAL – QUARTA REGIÃO MAS – APELA-ÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA – 67640 Processo: 200004011117000 UF:
PR Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA Data da decisão: 26/02/2002
Documento: TRF400083416 DJU DATA: 03/04/2002 PÁGINA: 509 DJU
DATA: 03/04/2002 RELATOR: JUIZ EDUARDO TONETTO PICARELLI
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. VINCULA-ÇÃO AO EDITAL.
FORMALISMO. EXCESSO. Deve ser desconsiderado o excesso de
formalismo que venha a prejudicar o interesse público. NÃO É RAZOÁVEL
A DESCLASSIFICÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA HIPÓTESE DE MEROS EQUÍVOCOS
FORMAIS. A AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÓPIA DA CONVENÇÃO
COLETIVA DO TRABALHO E A “SUPOSTA” FALTA DE ESPECIFICAÇÃO
DA RESEVA TÉCNICA INCIDENTE SOBRE OS INSUMOS NENHUM
TROUXE AO CERTAME E À ADMINISTRAÇÃO. (gn)
DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no particular, avaliza por completo a tese
encartada pela recursante, demonstrando que as regras do edital de convocação devem ser
interpretadas com razoabilidade, mormente, quando se constata que a Entidade promovente da
licitação, ao manter a desclassificação da recursante e a proposta mais vantajosa.

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO –
PROPOSTA TÉCNICA – INABILITAÇÃO – ARGUIÇÃO DE ASSINATURA
NO LOCAL PREDETERMINADO – ATO ILEGAL – EXCESSO DE
FORMALISMO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 1.A interpretação dos
termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a
própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de
concorrentes e prejudicando e a escolha da melhor proposta. 2. O ato
coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que
não houve falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas
fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a
proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 3.
Segurança concedida. (STJ – MS 5869 – DF – 1ª S. Relª Minª Laurita Vaz
– DJU 07.10.2002) (destaques nossos).
“EMENTA: DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
VINCULAÇÃO
AO
EDITAL.
INTERPRETAÇÃO
DAS
CLÁUSULAS
DO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO PELO JUDICIÁRIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E O
ALCANCE DE CADA UMA DELAS E ESCOIMANDO EXIGÊNCIAS
DESNECESSÁRIAS E DE EXCESSIVO RIGOR PREJUDIAIS AO
INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO MANDADO
DE SEGURANÇA PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO. (MS nº 5.418/DF,
Rel. Ministro Demócrito Reinaldo) (gn)
Origem: STJ – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: ROMS –
RECURSO ORDINÁRIO EM MAN-DADO DE SEGURANÇA – 15530
Processo: 200201383930 UF: RS órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data
da decisão: 14/10/2003 Documento: STJ 000519248 DJ DATA: 01/12/2003
PÁGINA: 294 ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – FORMALIDADES:
CONSEQUÊNCIAS
1.Repudia-se o formalismo quando é inteiramente desimportante para a
configuração do ato.
2. Falta de assinatura nas planilhas de proposta da licitação não invalida o
certame, porque rubricadas devidamente.
3. Contrato já celebrado e cumprido por outra empresa concorrente,
impossibilitando o desfazimento da licitação, sendo de efeito declaratório o
mandado de segurança.
4. Recurso provido.
“ MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – LICITAÇÃO
– INABILITAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO
PELO EDITAL – APRESENTAÇÃO DE OUTRO. TAMBÉM ADMITIDO
PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E QUE ATENDE AO OBJETIVO
DA EXIGÊNCIA – BUSCA PELA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA
ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.
“Na espécie, não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao
edital, porquanto a certidão apresentada satisfaz plenamente a exigência
do edital, bem como atende à previsão do art. 31, II da lei nº 8.666/93.
“Não obstante o princípio da vinculação ao edital, a análise do caso
concreto deve ser realizada com atenção ao princípio da razoabilidade,
tendo em vista o objetivo da licitação, que é selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública.
“Nesse sentido “As regras do edital de procedimento licitatório
devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à
administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação

do maior número possível de concorrentes, a fim de que seja possibilitado
se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa”. (STJ, MS
nº5606/DF, Min. José Delgado, j. 13.5.98)” (ACMS nº 2006.036473-7, Des.
Francisco Oliveira Filho).
DA JURISPRUDÊNCIA EXPRESSA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Por derradeiro vale ainda ponderar que o Tribunal de Contas da União já decidiu, nos autos de
representação formulada perante aquele Egrégio Tribunal, que constitui exigência restritiva ao caráter
competitivo da licitação a COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA vinculada a tipologias que
destaquem personalidade jurídica dos contratantes, períodos de execução de obras ou outra s
características que destoem do que se pretende comprovar, que cuida-se exatamente do motivo que
ensejou a inabilitação da Recorrente. Enfim construir pontes para pessoas jurídicas de direito público
ou privado requerem os mesmos conhecimentos e mesmas condições.
DO RESUMO DA CAUSA DE PEDIR / OBJETIVO DO PRESENTE RECURSO
De fato, restou incontroverso nos autos que a Recorrente não cumpriu a exigência enunciada
no item 7.1.5 alínea “e” do Edital, referente à apresentação de atestado de execução de obras que a
capacite a executar o objeto desta licitação, fato este que motivou a sua inabilidade.
Dessarte, malgrado a inexistência de comprovante de atestado emitido por órgão público
diretamente, a concorrente demonstrou suficientemente a sua capacidade técnica, mas além de tudo
a contratante original das obras que contemplam o atestado apresentado pela recorrente – a Prefeitura
Municipal de Curitiba, recepcionou a apresentação da Construtora RPJ Ltda como responsável pela
realização das obras de arte especiais como também declara reconhecer a sua atuação no processo.
Não se olvido que o procedimento licitatório é regido por uma série de normas e princípios,
dentre eles o postulado da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual “o edital é a lei
interna da licitação, e, como tal, vincula aos sues termos tanto os licitantes como a Administração que
o expediu” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros,
2007, p. 276).
Contudo, também é cediço que a fase de habilitação objetiva mais o atendimento de requisitos
mínimos que demonstrem a capacidade para licitar e menos formalismo exacerbado.
Logo, a exigência em questão configura rigorismo inconciliável com a finalidade desta etapa,
que, gise-se, deve ser de “absoluta singeleza”, de modo a “fazer com que o maior número de licitantes
se habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais
convenientes a seus interesses” (Curso de Direito Administrativo. Mello, Celso Antonio Bandeira de .
23. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006. P. 575).
Ora, sendo o fim precípuo da licitação, a obtenção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, entendo que o ato de exclusão da Recorrente do certame, acabou por
contrariar tal intuito, em prol do excessivo formalismo. Afinal, a Impetrante atende ao fim específico da
lei de comprovação de sua qualificação técnica, e em especial apresentou documentos suficiente e
capaz para garantir sua capacidade de executar obra similares ao objeto licitado.
De fato, é sobejamente sabido que nos procedimentos licitatórios os concorrentes ficam
adstritos ao preenchimento das condições previstas no edital – como já dito a lei interna destes
procedimentos.
Entretanto, o edital deve revestir-se de forma adequada, em razão da finalidade com que se
instituiu, ou seja, deve traçar diretrizes para possibilitar propostas mais vantajosas apara o Estado.

Relativamente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é certo que tal princípio
não é absoluto, na medida em que o Judiciário interpretar-lhe de acordo com o precípuo fim do
procedimento licitatório, evitando rigorismos formais que não encontram conteúdo na seleção da
proposta mais vantajosa, e que podem afastar da concorrência possíveis proponentes.
Com efeito não se pode admitir ato discriminatório da Administração Pública que, alicerçada
em rígida formalidade, rejeite licitantes e inviabilize o exame de um maior número de propostas. É
cediço que o formalismo constitui princípio inerente a todo procedimento licitatório, no entanto, a
rigidez do procedimento não pode ser excessiva a ponto de prejudicar o interesse público, uma vez
que por outra forma a Recorrente cumpriu com a finalidade de demonstrar sua capacidade técnica e
atender ao que o município julgou ser necessário exigir dos proponentes como habilidade construtiva.
Assim, para arrematar, o próprio Tribunal de Contas da União, ao qual, pelo teor do que
preceitua a Súmula 222 TCU, preconiza que suas decisões relativas à aplicação de normais gerais de
licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos
administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fica comprovado no tecimento da presente peça, que a exigência que culminou na inabilitação
desta Recorrente, já fora decidida como irregular pelo próprio TCU, passível portanto de
representação nos termos do § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93.
DOS PEDIDOS
Conclui-se, por conseguinte, mediante todo o exposto, e do mais que certamente será suprido
pela sempre sapiente intervenção desta douta Comissão de Licitação, que a desconformidade
ensejadora à inabilitação de uma concorrente, deve ser substancial e lesiva à Administração, ou aos
outros licitantes, o que não se encontra no presente caso, uma vez que a CND e o Contrato com o
Responsável Técnico apresentado dentro do envelope de documentos de habilitação, no momento
próprio determinado pela lei, cumpriu todos os requisitos aplicáveis para determinar a habilitação da
recorrente. Aplica-se aqui a regra universal do utile per inutile non vitiatur, que o direito francês no pás
de nullité sans grief.
Indubitavelmente melhor será, que se aprecie uma documentação e proposta sofrível na
apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificar a Recorrente por um rigorismo formal
e inconsentâneo com o caráter competitivo da Licitação.
Também, caso haja dúvida na veracidade da CND e do Contrato com o Responsável Técnico
apresentados a Douta Comissão de Licitação, a bem do interesse público maior, proceda diligências,
como reza a legislação que regulou o certame, junto aos Órgãos competentes, de forma a aferir a sua
autenticidade e confirmar que a CND e o Contrato apresentados são reais, autorizado pelos Órgãos
competentes correspondem ao interesse público.
Assim, irrecusável na presente Concorrência Pública, que a recorrente apresentou requeridos
dentro do envelope de documentos de habilitação, e indiscutívelmente alcançou a finalidade almejada
de oferecer prova inequívoca de sua habilitação e qualificação técnica para executar o objeto do Edital.
Pedimos então e acreditamos que a nossa empresa será considerada habilitada por esta Douta
Comissão, por se tratar de matéria de direito, como já bem fundamentada nos fundamentos jurídicos
desta, por se tratar da mais cristalina JUSTIÇA e já pacificado principalmente pelos órgãos
reguladores, especialmente TCU e STJ e acolhida pelas melhores doutrinas aqui trazidas.
Requer-se portanto a reconsideração da Douta Comissão de Licitação, declarando a empresa
E R P ALVES FLORESTAIS EIRELI habilitada a prosseguir no certame.
Não sendo acolhido o pleito acima lançado, o que se admite ad argumentadum, além da
necessária fundamentação, REQUER A REMESSA DOS AUTOS À AUTORIDADE SUPERIOR, para

conhecimento e acolhimento do presente apelo, tendo em vista o que acima se expôs.
Caso permanece a negativa, tais ilegalidades certamente não prosperarão perante o Judiciário
ou mesmo perante o Tribunal de Contas da União e demais Órgãos de Controle.

Nestes termos pede e espera
Deferimento.
Manaus, 14 de dezembro de 2020.
E R P ALVES EIRELI
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