
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SAUDADES DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 3889/2021 

 

 

Processo Licitatório nº 3889/2021 

Tomada de Preços nº 004/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 17.184.511/0001-03, com sede na Rodovia Estadual SC 283, nº 

3550, Linha Boa Vista, CEP 89.812-680, na cidade de Chapecó/SC, por sua procuradora 

(instrumento de procuração já acostado aos autos do processo licitatório), Sra. MICHELI 

RIBEIRO DOS SANTOS, brasileira, solteira, executiva de vendas, inscrita no CPF sob o nº 

028.339.549-48, portadora do RG nº 3.813.267 – SSP/SC, residente e domiciliada na Rua 

Sete de Setembro, 3021, Bairro Paraíso, na cidade de Chapecó – SC, infrafirmada, vem, à 

presença de Vossas Senhorias, com fundamento no art. 109 e seguintes da Lei nº 8.666/93, 

interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão que a considerou inabilitada a prosseguir no certame 

acima, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos: 



 

 

1. BREVE SÍNTESE FÁTICA 

Com o devido respeito e acatamento à r. decisão de inabilitação exarada 

por esta Douta Comissão de Licitação, ainda assim a Recorrente não pode se conformar, haja 

vista que elementos importantes deixaram de ser levados em consideração.  

Assim, a r. decisão merece ser reformada, por princípio de Justiça, como 

será demonstrado pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos, dos quais, 

certamente, convencer-se-ão Vossas Senhorias, sendo que,  na remota 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. 

Não bastassem os efeitos negativos decorrentes da decisão em comento 

para fins 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 Edital, ao interesse da Administração e em 

especial ao interesse público, não persistindo motivo para não mantê-la na licitação. 

Neste sentido, convém destacar que os documentos relativos aos itens 

6.4.1 e 6.4.3 foram efetivamente apresentados (constam no envelope), eis que a empresa 

encontra-se devidamente registrada perante o CREA e conta com profissional 

responsável, o qual, embora não seja celetista, possui vínculo contratual com a empresa e 

exerce a função de RT. No que tange ao item 6.5, a empresa acosta neste momento a 

declaração de atestado de visita, porém, ainda que assim não fosse, evidente que se trata de 

um excesso de formalismo. 

Assim sendo, sem mais delongas, merece ser considerado por Vossas 

Senhorias o fato de que não pode ser imposta a licitante uma obrigação sem respaldo legal, 

não prevista pela Lei 8.666/93, 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. 



 

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. 

 

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 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 (artigo 30 

da Lei 8.666/93), assim dede ser observado que a documentação relativa à qualificação 

técnica encontra-se limitada, não sendo possível portanto ao Administrador exigir 

documentos não previstos no referido dispositivo legal, sob pena de ferir à legalidade. 

No caso concreto, a Recorrente apresentou a documentação que comprova 

seu registro no órgão de classe, bem como que conta com profissional habilitado no 

exercício da função de responsável técnico. 

O simples fato de não ter apresentado a declaração de atestado de visita 

não pode ensejar sua inabilitação, posto que todos os demais documentos acostados suprem 

tal exigência, não sendo crível imaginar que a Recorrente não tenha visitado o local onde 

serão executados os serviços, eis que participou do certame.  

Outro princípio também malferido pela postura adotada pela d. Comissão 

de Licitação, é o princípio da instrumentalidade das formas, o qual veda o 

formalismo/rigorismo excessivo, no caso concreto representado pela não consideração dos 

documentos apresentados pela Recorrente.  



 

Assim, evidente que o julgamento efetuado por essa douta Comissão se 

baseou em um formalismo/rigorismo excessivo, 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. 

Frise-se: a documentação apresentada é hábil para suprir os itens 6.4.1 e 

6.4.3, sendo que o item 6.4.5 sequer demanda maiores digressões (ante a inexistência de 

qualquer prejuízo, e, principalmente, pelo fato de que os outros documentos relacionados a 

proposta suprem a exigência de um atestado de visita). 

Dessarte, considerado que a exigência fim fora cumprida; 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 sua 

inabilitação reflete um nocivo e indesejável formalismo/rigorismo, ambos os aspectos 

censurados pela doutrina e mais abalizada jurisprudência pátria: 

“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.” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. 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 

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 (JUSTEN FILHO, Marçal, 



 

Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
Ed. Dialética. 11ª ed., p. 75). 

Vale referir, para que a autoridade forme sua convicção pelo provimento 

com toda a segurança, que as decisões judiciais na linha ora perseguida se repetem, senão 

vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
INABILITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PRELIMINAR 
DE OBRIGATORIEDADE DE CONSTITUIÇÃO DE 
LITISCONSÓRCIO COM OS DEMAIS LICITANTES. 
DESCABIMENTO. DOCUMENTOS ALUSIVOS À HABILITAÇÃO 
ACONDICIONADOS EM 2 (DOIS) ENVELOPES, QUANDO O 
EDITAL CONVOCATÓRIO PREVIA A UTILIZAÇÃO DE APENAS 1 
(UM). EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. [...] II. A despeito do princípio 
determinativo da vinculação ao edital do certame 
licitatório, tanto para a Administração Pública, quanto 
para os administrados, é certo que a inabilitação de 
participante, quando amparada em mero formalismo, 
como no caso dos autos, pelo fato dele haver apresentado 
os documentos habilitatórios em dois envelopes, quando 
deveriam estar acondicionados em um só, afronta o 
primado da razoabilidade. (SANTA CATARINA. Tribunal de 
Justiça. Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 
2009.073361-8, da Capital. Relator Desembargador João 
Henrique Blasi, j. 14.12.2010) 

Nesta mesma linha, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, no particular, avaliza por completo a tese encartada pela Recorrente, demonstrando 

que as regras do edital de convocação devem ser interpretadas com razoabilidade: 

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) 

 

 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). 

Por todo o exposto, e especialmente por ter apresentado toda a 

documentação preconizada pelo Edital, não há como se entender possa a Recorrente ser 

excluída do certame. 



 

O fato de não ter apresentado uma mera declaração de visita ao local da 

obra, além de irrelevante, é suprido pela juntada do restante da documentação, que 

certamente evidencia o conhecimento do local e das características da obra. 

 

3. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

Diante de todos os fatos e fundamentos anteriormente dispostos, requer o 

processamento do presente recurso, na forma legal, concedendo-lhe efeito suspensivo, e, 

não havendo reconsideração após a manifestação dos outros interessados que devem ser 

notificados, e feita a devida análise, seja o expediente remetido à autoridade competente 

para o devido julgamento do recurso, pelo qual se pede a reforma da decisão e consequente 

habilitação da Recorrente. 

Nesses termos,  

Aguarda deferimento. 

Chapecó – SC, 10 de fevereiro de 2022. 

   

 

__________________________________________________________________ 

MRC ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 
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