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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

 

LEONARDO DOS SANTOS 

 

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

 

REF: TOMADA DE PREÇOS n°001/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
MANOEL FRICKS JORDÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
   
A empresa JEANSTEEL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) sob o n° 25.177.641/0001-47, estabelecida na Rua Rosalina Maria Alves, n°23, sala 02, Praia de 

Itaoca, Município de Itapemirim/ES, CEP 29.338-000, neste ato representada pelo Sr.Alcinei de Souza 

Lima, já devidamente qualificado nos autos, vem, respeitosamente, com fulcro no item 14.2  do Edital de 

TOMADA DE PREÇOS n°001/2020, interpor Recurso Administrativo em face da decisão proferida pela 

douta Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, 

a qual, embora sempre tenha atuado de forma escorreita em outras licitações, cometeu um equívoco no 

referido certame ao declarar INABILITADA a empresa JEANSTEEL CONSTRUTORA LTDA, mediante 

julgamento ilegal e desarrazoado, conforme sera demonstrado abaixo. 

I- DA TEMPESTIVIDADE 

A decisão de inabilitação da empresa JEANSTEEL CONSTRUTORA LTDA fora publicada nos meios 

oficiais ao dia 20 de março de 2020. Considerando-se que o prazo para interposição de recursos é de 

05 (cinco) dias úteis, a teor do que dispõe o art.109, inciso I da lei 8.666/1993, bem como o item 14.2.2 

do instrumento convocatório, verifica-se que o seu termo dar-se-á ao dia 27 de março de 2020, razão 

pela qual o presente recurso encontra-se plenamente tempestivo. 

 

Para finalizar esse item, ressaltamos que, mesmo que a presente peça não houvesse sido interposta, 

caberia à CPL rever seus atos ilegais de ofício, independentemente de provocação prévia 

(impugnação) ou posterior (Recurso Administrativo) dos interessados. Esse é o entendimento sumulado 

do STF: 

 “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. (súmula vinculante n°473)  

II- SÍNTESE DOS FATOS 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY publicou o Edital da TOMADA DE PREÇOS 

n°001/2020, com valor máximo orçado de R$ 2.022.365,54 (dois milhões, vinte e dois mil, trezentos e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), da qual participaram 07 (sete) empresas, tendo a 

CPL julgado que apenas 3 (três) das licitantes estavam aptas para a próxima fase do certame, enquanto 

04 (quatro) foram declaradas inabilitadas, dentre elas a ora recorrente, JEANSTEEL 

CONSTRUTORA LTDA, com base no fundamento abaixo, reprografado da ata:   

 

Ou seja, a CPL declarou a subescrevente inabilitada por 1) Supostamente apresentar Certidão do CREA 

desatualizada, pois nela consta o capital social no valor de R$2.0000,000,00 e no contrato social consta 

o valor de R$760.000,00 e 2) Não apresentar a última alteração do contrato social, sendo que 

apresentara este em outros certames anteriores. 

 

Antes mesmo de adentrarmos no mérito das questões, afirmamos, categoricamente, que nenhuma das 

alegações constituem motivo plausível para inabilitação, mas que, com relação ao primeira argumento, 

o equívoco da Comissão salta aos olhos, uma vez que, conforme a própria CPL afirmou, a Certidão do 

CREA está com valor de capital social divergente do constante no contrato social apresentado pela 

empresa, o que é óbvio, já que o contrato social apresentado corresponde à  penúltima alteração 

contratual e não à última. Assim, a certidão do CREA está com valor de capital social idêntico ao da 

última alteração contratual (01/04/2019), ou seja, R$2.000,000,00, razão pela qual a Certidão 

encontra-se em pleno vigor. 

 

Portanto, com o devido respeito, afirmamos que a decisão proferida por essa ilustre Comissão fere todo 

o ordenamento jurídico, por desrespeitar a lei 8.666/1993, os princípios do direito administrativo, bem 
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como o entendimento da doutrina e jurisprudência pátrias, pelas razões que, humildemente, 

mostraremos evideciadas abaixo. 

 

III- DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO 

À priori, registra-se que os princípios que regem a licitação pública devem ser respeitados em todos os 

procedimentos licitatórios, pois são o alicerce jurídico dos mesmos. Princípios como a legalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, razoabilidade, proporcionalidade, 

supremacia do interesse público, busca pela proposta mais vantajosa, competitividade, atrelados, 

ainda, à vedação ao excesso de formalismo, devendo os órgãos licitantes observar tais regras, sob 

pena de macular todo o processo administrativo. 

 

1. DA IRREGULARIDADE DA INABILITAÇÃO POR SUPOSTA INVALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO 

CREA  

Conforme já mencionado, a CPL baseou-se em duas alegações desarrazoadas para inabilitar a 

recorrente, sendo que a primeira fora o fato de a certidão do CREA estar, supostamente, desatualizada 

e, consequentemente, inválida.  In Verbis: 

 

“A licitante JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI EPP apresentou a Certidão do CREA 

fls.451/453 desatualizada, pois nela a empresa consta o capital social no valor de 

R$2.000.000.00 (fl.451) e o Contrato Social apresentado à fl. 305 o valor do capital de 

R$760.000,00, ressaltando que a decisão desta Comissão se baseia na própria certidão do 

CREA que menciona que esta “perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos 

elementos cadastrais nela contidos e desde que não apresentem a situação correta ou atualizada 

do registro” (...) Denota-se ainda a não apresentação, neste certame, da última alteração do 

contrato social, visto que em outros certames anteriores, como, por exemplo, na TP 

N°0009/2019 demonstra alteração contratual registrado em 01/04/2019, conforme código de 

verificação da Junta Comercial do Espírito Santo n°11901470159.  

 

Embora já mencionado no item II (síntese dos fatos), é imperioso repisar que, nesse ponto, houve um 

equívoco gritante por parte da Comissão, pois conforme a própria CPL afirma em ata, na Certidão do 

CREA da empresa consta o capital social no valor de R$2.000.000.00, enquanto no contrato social consta 

o valor de R$760.000,00. Em seguida, a Comissão afirma que o contrato social apresentado pela 

recorrente corresponde à penúltima alteração contratual e não à ultima, pois a última alteração foi a 

registrada em 01/04/2019. Assim, por óbvio, a Certidão do CREA está com valor do capital social 

idêntico ao da última alteração contratual (de 01/04/2019), ou seja, R$2.000,000,00, razão pela qual 

a Certidão encontra-se devidamente atualizada e válida. 
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Como é de conhecimento da Comissão, a última alteração contratual foi realizada única e 

exclusivamente para alterar o capital social de R$760.000.00 para R$2.000.000,00, conforme 

previsto na cláusula primeira do contrato e consolidado na cláusula terceira.  

 

 

Não pode a CPL alegar desconhecimento do teor da alteração do capital social, uma vez que afirmou 

em ata ter tido acesso à última alteração contratual nos autos da TP n°009/2019.  

 

Vislumbra-se que a atuação da CPL foi, no mínimo, incoerente ao considerar a penúltima alteração 

contratual válida a ponto de tornar a Certidão do CREA desatualizada e, logo em seguida, considerá-la 

inválida a ponto de não atender ao requisito de habilitação jurídica (item 10.4.1). Aqui percebe-se 

claramente o uso de dois pesos e duas medidas na análise de um mesmo documento, o que apenas 

serviu para inabilitar a recorrente. 

 

Ademais, a Comissão poderia ter confirmado o valor do capital social da empresa na Certidão 

Simplificada da Junta Comercial presente no envelope, na qual costa o valor de R$2.000.000,00, mas, 

ao contrário, preferiu primar pelo formalismo exacerbado e inabilitar essa recorrente com base em 

alegação infundada.   

 

Por fim, como a própria Comissão registrou em ata, sua decisão se baseou na Certidão do CREA que 

menciona que esta “perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos 

cadastrais nela contidos e desde que não apresentem a situação correta ou atualizada do registro”. 

Assim, uma vez demonstrado que a alteração do capital social foi devidamente atualizada perante o 

CREA, cai por terra a alegação da Comissão, razão pela qual deve rever seu ato e declarar que essa 

recorrente atendeu ao item 10.5.1.2 do Edital. 

 

2. DA IRREGULARIDADE DA INABILITAÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO EM TOMADA DE PREÇOS  

O Segundo motivo alegado pela CPL para a inabilitação da recorrente fora a suposta ausência da última 

alteração contratual. A Comissão embasou sua decisão nos seguintes termos: 
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“Denota-se ainda a não apresentação, neste certame, da última alteração do contrato social, 

visto que em outros certames anteriores, como por exemplo na TP n°0009/2019 demonstra 

a alteração contratual registrado em 01/04/2019, conforme código de verificação na junta 

Comercial do Espírito Santo n°11901470159. Dessa forma, estando a referida empresa 

INABILITADA por deixar de atender os itens 10.5.1.2 e 10.4.1 do Edital.” 

 

Em que pese a última alteração contratual não constar no envelope correspondente, a inabilitação da 

empresa por esse motivo constitui flagrante excesso de formalismo, pelas razões que evidenciaremos 

abaixo: 

2.1) A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DISPENSA A APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS QUE JÁ TENHAM SIDO APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DO CRC: 

A Tomada de Preços é a modalidade de licitação que se dá entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições de cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas (lei 8.666/1193, art.22, §2°).  

 

O cadastramento a que se refere a lei de licitações tem prazo de validade de 01 (um) ano, é conhecido 

como Certificado de Registro Cadastral – CRC - (ou cadastro de fornecedores) e tem por objetivo 

racionalizar o processo licitatório para órgãos públicos que realizam certames com frequência, 

dispensando as empresas que detenham o CRC de apresentarem parte dos documentos de 

habilitação listados nos artigos 28 a 31 da Lei de Licitações, conforme estabelece o art.32, §2° do 

referido diploma. A exigência de apresentação de “contrato social” consta no inciso III do art.28, 

podendo, portanto, ser substituído pelo CRC.   

 

Como aduzem a doutrina e a jurisprudência, o CRC não deve substituir documentos diretamente ligados 

ao objeto da licitação, como Atestados de Capacidade Técnica, que dizem respeito às características 

específicas de determinados objetos. No Registro Cadastral são solicitados documentos gerais do 

licitante e não os específicos, pois estes dependem do objeto licitado e serão apresentados no momento 

da habilitação. Assim, com exceção dos documentos técnicos específicos, todos os demais documentos 

de habilitação podem ser substituídos pelo CRC. 

 

O ilustre autor Marçal Justen Filho, em sua obra (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos.São Paulo:Dialética, 2002, p.334) expressa que “A obtenção do CRC demanda a 

apresentação de determinados documentos. Apresentados uma vez à Administração e obtido o CRC, 

torna-se dispensável renovar a apresentação.” No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União, 

em inúmeros acórdãos, vem rechaçando a exigência inflexível de cumulatividade do CRC e dos 

documentos elencados nos art.s 28 a 30 da lei 8.666/1993, por constituir excesso de formalismo. É o 

que podemos inferir dos seguintes julgados: 
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 […] 9.4. promover a audiência dos responsáveis a seguir indicados, pelos seguintes fatos: 

[…] 

xv) exigência simultânea de certificado de registro cadastral (CRC) e de documentação 

individualizada para habilitação (jurídica, fiscal e econômica) de licitantes; 

Resposta do Responsável: 

9.3.116 No caso do Município de Paraíso do Tocantins, não há óbice na comutatividade ora 

atacada pelo TCU, por duas razoes: 

a) O CRC de Paraíso é muito simples e, por limitações do sistema de informática utilizado, não 

é impresso com todos os dados necessários para que seja possível a substituição dos 

documentos apresentados para o cadastro pelos documentos de habilitação; 

b) O CRC de Paraíso não possui possibilidade de verificação on line, vez que a internet, na maior 

parte do tempo, sequer funciona. 

9.3.117 Entretanto, a exigência de CRC torna-se obrigatória nas Tomadas de Preços pelo próprio 

conceito legal que cerca a modalidade, estampado no § 2º do art. 22 da Lei 8.666/93. 

9.3.118 Desta forma, o Município não pode deixar de exigir prova de cadastramento por se tratar 

de Tomadas de Preços e, por outro lado, também não consegue aproveitar seu próprio CRC 

para substituir documentos. 

9.3.119 Assim, a única alternativa que lhe resta é solicitar o CRC, assim como todos os 

documentos de habilitação. 

Análise: 

9.3.120 A manifestação do responsável não é suficiente para justificar a exigência de 

Certificado de Registro Cadastral e documentação individualizada para habilitação das 

licitantes, baseada em problemas tecnológicos, visto que este procedimento de cadastro data 

de tempos em que ainda não havia sistema on line e os órgãos públicos o procediam em papel 

timbrado próprio. 

9.3.121 Exigir CRC de uma empresa e ainda a documentação individualizada, que é a 

mesma utilizada no cadastramento para fins de emissão do próprio Certificado de Registro 

Cadastral, é redundância e, inquestionavelmente, condição exorbitante de cunho restritivo 

ao número de participantes da licitação, agravado pelo fato do CRC exigido ter que ser o 

expedido pela Prefeitura Municipal de Paraíso, como consta na letra a, do subitem 7.1.2, da 

Tomada de Preços n. 10/2009 (Peça 45, p. 3). 

9.3.122 A este respeito é o entendimento deste Tribunal firmado no Acórdão n. 3262/2010 – 

Plenário. 

             (ACÓRDÃO 351/2015 - SEGUNDA CÂMARA) 

 

A Corte de Contas asseverou, portanto, que não há alegação que justifique a exigência cumulativa de 

CRC e documentos de habilitação, nem mesmo quando o órgão licitante não possui sistema 

informatizado ou esse apresente problemas tecnológicos, uma vez que a exigência do cadastro é anterior 
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até mesmo à existência de sistemas on line para cadastramento. Para o referido órgão de controle, a 

exigência cumulativa configura redundância, servindo apenas para restringir o número de participantes.  

O TCU afirma, ainda, que, no caso acima, a irregularidade fora agravada pelo fato de o CRC ser expedido 

pela própria Prefeitura licitante, ou seja, a Prefeitura tinha acesso aos documentos anteriormente 

apresentados para emissão do CRC e, mesmo assim, exigiu que fossem apresentados novamente. O 

caso acima enfrentado pelo TCU se amolda perfeitamente ao rechaçado nessa peça recursal.  

No acórdão 2857/2013, o TCU combate, novamente, deixa claro que o CRC deve ser apresentado em 

substituição aos documentos dos arts.28 a 31, nunca em adição. In verbis: 

               [...] 

74. A exigência do certificado de registro cadastral, emitido pela Secretaria de Infraestrutura do 

Estado do Tocantins, mostra-se desarrazoada. 

75. Tal exigência afronta o disposto no art. 32 da Lei 8.666/1993, segundo o qual: 

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

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

(...) 

§ 2º O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1º do art. 

36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações 

disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a 

parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação” 

76. Da leitura do dispositivo não é difícil perceber que o CRC pode e deve ser apresentado 

em substituição aos documentos dos arts. 28 a 31, em nenhuma hipótese em adição. O 

instrumento convocatório não pode estipular a necessidade de mais 

um documento para habilitação, sob pena de ferir a disciplina legal acerca do assunto. 

Como bem lembrado pelo relator do voto condutor do Acórdão 309/2011 – Plenário, essa 

“prerrogativa é utilizada pela referida lei para evitar que empresas habilitadas em licitações 

anteriores, realizadas pelo mesmo órgão, apresentem novamente todas as 

documentações de habilitação, o que possibilita maior celeridade ao processo.”  

             (ACÓRDÃO 2857/2013 – PLENÁRIO) 

 

Importa registrar que, conforme previsto na súmula 222 da referida Corte, “As Decisões do Tribunal de 

Contas da União, relativas à aplicação de normas 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.” 

Demonstrado, portanto, que não apenas no entendimento dessa recorrente, mas, principalmente, na 

concepção da Corte de Contas, é irregular a desclassificação da por ausência de documento em 
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TOMADA DE PREÇOS, quando esse tiver sido apresentado quando da emissão do Certificado do 

Registro Cadastral.  

 

2.2) DA NÃO UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS EM DILIGÊNCIA E DO EXCESSO DE 

FORMALISMO 

A própria CPL afirmou, em ata, que tinha conhecimento da última alteração contratual e, 

consequentemente, de seu teor, afirmando, ainda, que a recorrente havia apresentado esse documento 

em certames anteriores; são eles a TP n°0009/2019 e 0010/2019, sendo que nessa última a recorrente 

sagrou-se vencedora.  

Embora a última alteração contratual não constasse no envelope, a Comissão tinha conhecimento que 

e alteração fora realizada única e exclusivamente para aumentar o capital social da empresa, sendo que 

todas as demais disposições existentes na penúltima alteração contratual foram consolidadas. Assim, 

não haveria necessidade da apresentação da última alteração contratual, não havendo portanto que se 

falar em inserção de documento novo, uma vez que a simples diligência evitaria a desarrazoada 

inabilitação da empresa. Diligência essa que, na verdade, fora realizada pela Comissão, que constatou, 

a alteração tanto nos autos do processo da TP n°0009/2019, quanto na junta Comercial do Espírito Santo 

através do código de verificação. Entretanto, ao invés de dispor da diligência para aumentar a 

economicidade da contratação (uma vez que quanto maior o número de empresas na fase de propostas, 

maior é chance de se obter uma proposta mais vantajosa para a Administração), a Comissão a utilizou 

como instrumento para inabilitar essa recorrente de forma desarrazoada, dimunuindo assim a 

competitividade do certame. 

Mais uma vez encontramos respaldo na jurisprudência pátria para comprovar o equívoco da CPL. O 

próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo já considerou ser excessivamente rigorosa a 

inabilitação de empresa por ausência de documento, quando as informações nele contidas puderem ser 

supridas sem que haja prejuízo para a Administração. No caso enfrentado pelo TCES, a empresa olvidou-

se de apresentar sua certidão do FGTS e apresentou o da sua filial: 

 Da medida Cautelar 

[...] 

Desclassificação de licitante por excesso de formalismo: 

Alega o representante que a empresa Tecnosig foi desclassificada porque apresentou Certidão 

de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS da filial e não da 

matriz. Entendo que houve um excesso de formalismo por parte do pregoeiro, já que o 

mesmo poderia ter realizado diligência para verificar a regularidade do recolhimento do 

FGTS da matriz da empresa, tendo em vista que a proposta da empresa desqualificada em 

relação à próxima colocada era de R$ 6.581.000,00 (seis milhões e quinhentos e oitenta e um 
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mil reais). Observa-se assim que não houve a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração. 

DECISÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:  

1. CONHECER a representação com relação aos itens:  

1.1 Imprecisão na elaboração do edital e do Termo de Referência;  

1.2 Desclassificação de licitante por excesso de formalismo;  

1.3 Uso indevido do pregão como modalidade de licitação. 

3. CONCEDER a medida cautelar, de acordo com o artigo 376, inciso I e II do Regimento Interno 

desta Corte de Contas no sentido de DETERMINAR ao Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior – 

Prefeito Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ 

Identificador: 208DF-FEC1A-684E4 ms/fbc Municipal de Cariacica a suspensão do 

procedimento licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 01/2018, abstendo-se de 

homologá-lo, até ulterior manifestação desta Corte;(Processo: 02766/2018-1/ Decisão 

00755/2018-4) 

 

O egrégio Tribunal de Contas da União possui o mesmo entendimento, como pode ser inferido do 

acórdão abaixo: 

 “É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, 

quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente 

faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por 

representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.” (Acórdão 

1795/2015 – Plenário-TCU). 

 

No caso em questão, nos documentos apresentados pela empresa JEANSTEEL CONSTRUTORA 

LTDA constam, de maneira explicita, as informações (habilitação) as quais o certificado de registro 

cadastral contém.  Ademais, como também já informado, a CPL poderia verificar a alteração do valor do 

capital social da empresa na Certidão Simplificada da Junta Comercial presente no envelope, na qual 

costa o valor de R$2.000.000,00. 

Além dos Tribunais de Contas, os Tribunais Judiciais brasileiros também têm combatido o excesso de 

formalismo. Dentre as decisões neste sentido, destacamos as seguintes: 

 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO.ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. 



     

  Tel:028-99966-9178 / 028-99935-2951  10 

SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. ATRASO NÃO-

VERIFICADO.DOUTRINA. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. 

(...) 3. Rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a 

interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência 

pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata 

medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei8.666/93, 

art. 3º).” (g.n) 

 

“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo 

princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 

dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo 

extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados.” (Acórdão 357/2015- 2014 - TCU – Plenário) (g.n) 

 

“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 119/2016-

Plenário)” 

 

“(...)3. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar 

o maior número possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais 

vantajosa.4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes 

formais. No particular, o ato administrativo deve ser vinculado ao princípio da razoabilidade, 

afastando-se de produzir efeitos sem caráter substancial.5. Segurança concedida.” (STJ. 

Mandado de Segurança nº 5631-DF — 1ª Seção. Relator: ministro José Delgado.) (g.n) 

 

A doutrina vigente também tem adotado esse entendimento, repudiando o formalismo exacerbado e 

defendendo a adoção da razoabilidade nos procedimentos administrativos: 

"A Emenda Constitucional 19, de 4.6.1998, conhecida como 'Emenda da Reforma 

Administrativa', trouxe profundas modificações na Administração Pública brasileira. O propósito 

fundamental dessa reforma era a substituição do antigo modelo burocrático, caracterizada 

pelo controle rigoroso dos procedimentos, pelo novo modelo gerencial, no qual são 

abrandados os controles de procedimentos e incrementados os controles de resultados. Essa 

linha de pensamento - esse novo valor afirmado pela Constituição - não pode ser ignorada pelo 

intérprete e aplicador da lei.  

[ ... ] Isso significa que é preciso superar concepções puramente burocráticas ou 

meramente formalistas, dando-se maior ênfase ao exame da legitimidade, da 
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economicidade e da razoabilidade, em beneficio da eficiência. Não basta ao administrador 

demonstrar que agiu bem, em estrita conformidade com a lei; sem se divorciar da legalidade (que 

não se confunde com a estrita legalidade); cabe a ele evidenciar que caminhou no sentido da 

obtenção dos melhores resultados." (FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo 

Administrativo. 1. ed. 2" tiragem. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 77-78.) (g.n) 

 

Tendo em vista que não existem fórmulas prontas para cada caso, devem ser ponderados os princípios 

administrativos visando à obtenção da melhor proposta, pois o certame licitatório não representa um fim 

em si mesmo, mas sim um meio que busca o atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do 

professor Adilson Dallari: a “licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor 

cumpridor de edital”. Aliás, não raro, pode ocorrer que a rejeição de uma licitante torne-se mais prejudicial 

ao interesse público do que a sua manutenção. 

IV- DO PEDIDO  

Pelas razões minuciosamente expostas acima e, com o devido respeito às máximas considerações, 

requer a recorrente que:   

 

a) Seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão impugnada, a fim de que a 

empresa JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI seja declarada HABILITADA na Tomada de Preços 

n°001/2020.  

 

b) Se a comissão não reconsiderar a sua decisão, que o presente recurso seja dirigido à autoridade 

superior, devidamente informado, para deliberação, na forma do §4° do art.109 da Lei 8.666/1193. 

 

c)  Em caso de indeferimento do pleito, que seja disponibilizada cópia de todo processo administrativo, 

com vistas a submeter a decisão à apreciação do TCE/ES e do Poder Judiciário Estadual.  

 

Respeitosamente, 

 

Itapemirim, 27 de março de 2020 

   _________________________________ 

ALCINEI DE SOUZA LIMA 

                 Titular da empresa 

 


