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A Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente e

lnfraestrutura e Secretaria de Educacao

Senhores Secretarios,

Encaminhamos c6pia do recurso impetrado pela empresa URBI
CONSULTORES S/S LTDA, participante inabilitada na Tomada de Preaps n°

2110.01/2019. Acompanham o presente recurso as laudas do processo n°

2110.01rao19, juntamente com as devidas informae6es e pareceres desta

Comissao sobre o caso.

Quixefe-CE, 03 de dezembro de 2019
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E EUCIMAR DE
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A Secretaria de Secretaria de DesenvoMmento Urbano Meio Ambiente e

lnfraestrutura e Secretaria de Educagao

lnformag6es em Recurso Administrativo

PROCESSO: TOMADA DE PRE90S N°2110.01/2019
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO
IMPETRANTE: URBI CONSULTORES S/S LTDA

A Comissao de Licitagao informa a Secretaria de Desenvolvimento

Urbano Meio Ambiente e lnfraestrutura e Secretaria de Educagao acerca do
Recurso Administrativo impetrado pelo URBI CONSULTORES S/S LTDA, que
pleiteia reforma da decisao que a inabilitou.

DOS FATOS

A recorrente alega, em resumo, que cumpriu os requjsjtos para
cadastro no municipio dentro do prazo legal, e que, por razao da demora na

emissao do CRC pela municipalidade, apenas teve acesso ap6s preparar e
lacrar o envelope de habjlitagao, por isso colacionou o mesmo junto a

documentagao de representagao, entregue, da mesma forma, no ato da
sessao, compondo, pois, o conjunto de documentos ofertados.

Ademais,
correspondente

e

indica
suficiente

que

os

para

responsaveis
habilitacao

tecnicos
tiveram

com

seus

acervo
vinculos

comprovados por meio de contrato, conforme exigido em edital.
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DO MERITO

Diante do exposto, passamos a analise dos fatos e do direito
aplicavel ao caso.

1. Do Certificado de Reaistro Cadastral

Ab initr.o, e mister ressaltar que nossos posicionamentos acostam-se
sempre aos Principios basilares da AdministraQao Pi]blica, bern como no clever

da Administragao de sempre buscar a proposta mais vantajosa, sobretudo, em
respeito aos principios que regem os atos pdblicos, em conformidade com o

disposto no art. 3°, caput, da Lei de Licitag6es, i.n veto/.s:

Art. 3° A Iicitacao destina-se a garantir a observancia do
principio constitucional da isonomia e a selecionar a

proposta mais vantajosa para a Administraof5o e sera

processada e julgada em estrita conformidade com os
principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,

da

vinculacao

ao

instrumento

convecat6rio, do jukyamento objetivo e dos que lhes sao
conelatos.

Nesse sentido, nossa analise e entendimento estao pautados nas
normas patrias a reger a atuagao pdblica, pelo que cabe seja neste ensejo
destacado o disposto pelo art. 22, §2°, que disp6e da seguinte maneira:

Art. 22 (omissis)

'...'
§2o Tomada de pro?os 6 a modalidade de licitacao

entre interessados devidamente cadastrados ou que

aitenderem a todas as condi¢6es exigidas para

cadastramento ate o terceiro die anterior a data ao
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recebimento das proposfas, observada a necessaria
qualifilcagao.

0 texto legal indica, pois, que a condieao para participacao se refere

ao atendimento das exigencias de habilitaeao, nao necessariamente ja sendo a

empresa efetivamente cadastrada para a data do certame, motivo pelo qual

deve proceder a argumentagao do recorrente, uma vez que, como foi atestado
pelo setor competente que a mesma reuniu as condic6es necessaria, emitindo

o CRC, sendo os documentos pertinentes apresentados dentro do prazo legal,
adimplidas as condig6es dentro daquele lapso temporal que garante a
participagao das licitag6es na modalidade "tomada de pre?os". Deve pois, ser

reformada a decisao nesse sentido, no que se refere a mat6ria ora tratada.

Nao ha que se considerar para alterar o entendimento exposto o fato
de a exigencia editalfcia estar expressa de forma tal a indicar que o documento

de comprovagao devesse estar no envelope de habilitaeao, o desconsiderando
apenas por constar dos autos, mas entregue em envelope diferente, pois isso
representaria excesso de formalismo, uma vez que a exigencia legal fora

cumprida, o documento comp6e os autos do certame, sendo entregue na
mesma oportunidade. Instando destacar, ademais, que estava no envelope de
habilitagao o protocolo da solicitagao de cadastro.

Cabe aqui, pois, ressaltar que a abordagem e interpretagao dada ao
princfpio do formalismo hoje leva a conclusao de que nao pode o mesmo ser
tomado de forma rfgida. Esse raciocinio conduz a melhor doutrina patria, pois,

a adotar o entendimento de que, na realidade, a melhor nomenclatura para
referido principio seria Principio do Formalismo Moderado.

Neste espeque, Medauar esclarece:
Nao parece coneta essa dltima expressao, porque da a
entender que nao ha ritos e formas no processo
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administrativo.

Ha

ritos e

formas

inerentes a

todo

procedimento. Na verdade, o principio do formalismo

moderado consiste, em primeiro lugar, na previsao de
ritos e formas simples, suficientes pare propiciar urn grau

de certeza, seguranga, respeito aos direitos dos sujeitos,
o contraditorio e a ampla defesa. Em segundo lugar, se
traduz na exigencia de interpreta?5o flexivel e razoavel

quanto a formas, pare evitar que estas sejam vistas como
fim

em

sj

mesmas,

desligadas

das

verdadeiras

finalidades do processo.1

Complementando o esc6lio da festejada doutrinadora, Di Pietro

aponta que:

[ .... I informalismo nao significa, nesse caso, aus6ncia de
forlma; o processo administrativo 6 formal [grifo do autor]

no sentido de que deve ser reduzido a escrito e conter
documentado tudo o que ocorre no seu desenvolvimento;
6 informal [grifo do autor] no sentido de que nao esta
sujeito a formas rigidas.2

Por sua vez, a respeito do Principio da Autotutela, cabe destaque a
sumula 473 da Corte Constitucional Suprema, a seguir:

A admin.Istrac5o pode anular seus pr6prios atos,

quando eivados de vicios que os tornam ilegais,
porque deles nao se originam direitos; ou revoga-los,
por

motivo

de

conveniencia

ou

oporfunidade,

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciacao judicial.
1 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo modemo. 9. ed. rev. e atual. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005. p. 199.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. I}ireito Administl.ativo. 14. ed. Sao Paulo: Atlas, 2002. p. 512.
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Ainda sobre o tema, segue ensinamento da brilhante doutrinadora Di
Pietro, /.n verb/.s:

Dispondo a Administrae5o do poder de autctutela,

n5o pode ficar dependendo de provocac5o do
jnteressado para decrctar nulidade, seja absoluta
seja relativa. Isto porque n5o pode o interesse
individual

do

administrado

prevalecer

sobre

o

interesse pdblico na preservac5o da legalidade
administrativa. 3

Sendo assim, em observancia aos prjncipios que regem a

atuaeao pdblica e fazendo a devida harmonizagao entre vinculagao ao
instrumento convocat6rio e formalismo moderado, tendo em vista que se

verificou, neste momento, que o documento ja se encontra nos autos do
procedimento licitat6rio, entende-se pela procedencia do recurso nesse ponto.

2. Do Vinculo do ResDonsavel T6cnico

Por sua vez, no que se refere ao vinculo dos profjssionais deve ser
observada a disposigao editalrcja, a seguir:

4.2.4.2 -Comprovagao da PROPONENTE possuir como
RESPONSAVEL

Dermanente,
docu me ntos ,

TECNICO

na

data

a_u__ em

prevista

p rofi ssio na I

de

pare

sou

auadro

entrega

nivel

dos

su perio r

(ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO), reconhecido

pelo CREA ou CAU respectivamente, que comprove a

execugao

de

servicos

de

caracteristicas

tecnicas

3 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Curso de Direito Adhinistrativo. Pag. 227.
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similares ou superiores as do objeto da presente licitagao,
conforme especifilcado abaixo:

',../
(grifo)

Por sua vez, o item 4.2.4.4 determina que a comprovaeao do vinculo

do responsavel t6cnico (extensfvel, pois, a membros do quadro permanente)

podefa ser feito por contrato de prestaeao de servigo.
Djante do exposto,

as raz6es utilizadas para inabjlitaeao nao

subsistem, uma vez que se faz suficiente aos profissionais fazer parte do

quadro permanente, nao sendo necessario que o acervo seja do responsavel
t6cnico, pelo que nao se deve questionar que os mesmos nao constam do
registro da empresa.

Diante disso temos que foi devidamente apresentado o profissional

com formagao correspondente a exigida e com acervo conforme determinado,
sendo o vinculo comprovado da forma exigida em edital, e em consonancia

com a jurisprudencia patria, da qual se destacam os seguintes precedentes do

Tribunal de Contas da Uniao:

Excerto
Relat6rio:

17. A obrigatoriedade de contralfa?5o de profissionalis

para execu§ao do obifeto antes de sua aduudica?ao
cause
Onus
desnecessario
e
restringe
a
compctitividade ao certeme licitatorio. Nesse sentido
ha reiteradas decis6es, como os Ac6rdaos 597n007 e
103R009, ambos do Plenario, os auaiis aduzem aue

Dare

a

comt.rovacao

da

caplacidade

fecnico-

olveracional de aue trElfa a Lei 8.66611993 em seu

artiao 30. §1°. inciso I. e desnecessario aue o
t.rofilssional Dossua vinculo emDreaaticio r}or meio de
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carteira de trabalho assinad_a. sendo a existencia de
contralto de Drestacao de_ _servicos reaido Dela
leaislacao Civil meio suficiente de se suDrir a
exiaencia

do____artiao

rerfu'ocitado.

Desta

feita,

consideramos que assiste razao a representante nests
ponto alegado.
'...'
Vote..

b) necessidade de vinculo empregaticio, na data de
entrega da proposta, com engenheiro civil, ambiental e
sanitarista [...].

'.„J
23.

Na

presente situagao mitiga

urn

pouco a

lrregularldecle na exlgenc[a de vinculo empregaticio o

fato de se admitir, quando se tratar de profissional

autonomo, a apresentagao de contrato particular de
traball.o, com a ressalva. Dorfem. de o name do

Drofissional constar na certidao de reaistro e
aultacao da Dessoa Juridlca.
/.../

32.

De todo o exposto,

concluo que a edital da

concorfencia [...], de fato, apresentou diversas clausulas

em desacordo como a Lei de Licitae6es e Contratos e
com a jurisprudencia deste Tribunal, situag5o que, aliada
a materialidade do ajuste [...], justifica a aplica?ao aos

gestores da multa sugerida.4 (grifo)

Enunciado
E inegular a exigencia, para fins de qualificag5o t5cnico-

profissional, de comprovacao da existencia de contrato

de presta?ao de servi?os por tempo indeterminado com o

4 Ac6rdao 1842/2013-Plenario.
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profissional detentor do atestado de responsabilidade
tecnica.

A

imposi¢ao

de

contrato

por

tempo

indeterminado nao 6 admissivel, ja que estabelece, de

forma

implicife,

a

obrigatoriedade

de

vinculo

empregaticio.

Excerto
Proposta de Delibera?ao:
5. [„.] a unjdacle tecnjca apontou outras irregularidades

relativas a exigencia de que a empresa possua no quadro
funcional

permanente

engenheiro

civil

detentor de

atestado de responsabilidade tecnica de execugao de

obras de construeao de edificio, hem como a prev.Isao

cla comprova§ao de que o mencionado pronsslonal

iniegre o quadro permaneme da licitante, exigindo-se
para comprove§ao do vinculo copia da Certidao de
Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Crea onde

consta o registro do profissional como responsavel

tecnlco ou contnato de prestagao de serviaps com
filrma reconhecida, por tempo indcterminado.
'...'
14. Relativamente a nao aceitacao de contrato de
prestacao de servi?os, regido pela legislacao civil comum,

firmado entre a empresa e a profissional, para fins de
comprovagao de qualificagao tecnica [...I, nao precede o
argurnento do Municipio de que o edital foi bern flexlvel.

Embora, de fato, tenha sido permitida a comprovacao de
que o responsavel tecnico integra o quadro da licitante

par meio de contrato de prestagao de serviaps, exigiu-se
que

fosse

apresentado

celebrado
na

reco nhecida.

fase

por
de

Tat s

tempo

indeterminado

habilita?ao

ex i gencias

com

e

firma

reve laim-se

desarrazoadas, uma vez que, alem de proibir a
utilize?§o

de

contratos

firmados

em

cahater
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temporario

ou

por

empreitada,

criam

Onus

desriecessf rios as /I.ci.fantes.
'.../

Ac6rdao:
9.3. dar ciencia ao Municipio de Nilo PapanhalBA das

seguintes inegularidades consideradas potencialmente
restritivas a competitividade das licitacdes:

'...'
9.3.3. a exigencia, para fins de comprovaeao de que o

profissional integra o quadro permanente da empresa, de

contrato

de

prestag5o

de

servigos

por

tempo

indeterminado contraria a jurisprudencia deste Tribunal;5
(grifo)

Sendo assim, tamb6m neste ponto merece reconhecer que os
motivos utilizados para inabilitagao da empresa nao devem subsistir, cabendo

reiterar a exposigao juridica ja realizada no item pret6rito quanto ao poder-

dever da Administragao de rever seus atos.

DA DECISAO

Diante do exposto, somos pela PROCEDENCIA do recurso, com
reforma do julgamento pret6rito, diante da exposigao supra.

Quixer6-CE, 06 de dezembro de 2019

JoseEucim:rd~:`:t`.#{
idente da Comissao{

5ACC)RDAO 1301/2015 -PLENARIO.
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