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Ref.: Tomada de Preços n' 002/2022

Processo n' 2022.1.3 16.42.7

sousA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES EIRELI -- NÍE. pessoa jurídica

de di-

reito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 31.0(i6.697/0001-27, com sedeà
Rua Cantagalo, 692, sala 715, Vila Gomes Cardim, São Paulo, CEP 03319-000,
doravante denominada "Licitante" ou "Recorrente", vem, tempo'stivamente', com
fulcro ila alínea "a", do incisa 1, do art. 109 da Lei n' 8.666/93 e na cláusula 12.2
do Edital em epígrafe, po]' inte]'médio de se]i ]'epl'esentante]ega] abaixo assinado,
apresentar RECURSOADMINISTRATIVOem face da decisão da digna Comissão
Julgadora de Licitação que julgou habilitada a recorrente.

l-DOSFATOS
OI.

Trata-se de certame realizado na modalidadetomada de preços, tendo

como olqeto da licitação a contratação de empresade engenharia cara a execução
de obras de reforma da sala de aula do departamento de biologia celular -- ICB l
da Universidade de São P:fulo.

02.

Na data de dia 26/05/2022 6oi realizadasessãopública da abertura e

julgamento dos envelopes de "Habilitação". Após a análise da documentação, esta

digna Comissão decidiu por habilitar a recorrente por dois motivos, quais sejam,
a apresentação de cópia simples do documento presente no item 7.1.1 do edital e
a leão apresentação de atestado de capacitação técnico-profissional:
\ empa'esa Sousa & Figueil'edo Construções Eil'eli apresentou cópia
simples da documentação ]'efeiente ao item 7.1. 1, em desacordo com o
item 7.4. Também nüo comprovou a capacitação técnico-profissional

l Nos termos da "Ata de Abertura e Julgamento do Envelope n' 02" ficou estabelecido "o prazo
de 05 (cinco) dias úteis. a contar da data de publicação desta ata no Diário Oficial do Estado de

São Paulo (DOE/SP), para interposição de recurso(...)". A referida ata foi publicada no Diário
Oficial do dia 27 de maio de 2022 (sexta-feira).Assim. o primeirodia para a interposiçãodo
presente recurso foi o primeiro dia útil subsequente, qual seja. dia 30 de maio de 2022(segundafeira). Dessa maneira. manifestamente tempestiva a impugnação protocolada na presente data.
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conâoi'me deter'mina o item)l 7. 1.8.8. Pejos motivos expostos a empa'esa

6oiinabilitada.

03.

No entai)to, com as devidas vênias, equivocado o entendimento desta

Comissãoao habilitar a empresarecorrenteao invés de oportunizara
regularização da documentação através de diligências, conforme determina a lei
de licitações e ajurisprudência

04..

mais recente do Tribunal

de Contas da União.

O vício, conforme será esmiuçíidanlente ti'atado, é absolutamente sanável

tratando-se(i)

de documento autenticado e;(ii) de atestado de capacidade técnico-

profissional já existente à época da licitação, sei)do apenas erro material e não se

erlquadraitdo ila hipótese de documentaçãonova.
05.
Desta 6orilla, nesta oportunidade, a recorrente vem, por meio do presente
recurso, opor-se à decisão de sua inabílitação, sustentando e comprovando a
regularidade da documentação apresentada e a necessidade de realização de
diligência, sendo medida extrema sua habilitação, é o que passa a expor.

11- DAS RAZOES DA REFORMA
ll.i Do real siga picado das coltdiçõesde habilitação

06. Sema pretensão
de tumultuaro certame,
masde garantiro fiel
cumprimento da lei e dos princípios constitucionais vinculados ao presente
processolicitatório, ressaltam-seos htores que motivam a i'evisãodo ato de
habilitação da licitante Sousa e Figueiredo Construções Eireli, ora recorrente,
conforme disposto adiante
07.

A fase de habilitação nas licitações não é u]n flm em si ]-nesma.Daíporque

possui como Hlnalidadeexclusiva garantir que os licítantes comprovem
possuir capacidadetécnica, económico-financeira,jurídica e fiscal de que,
caso vencedores do cel'teme,bem executarão o contrato, cumprindo a finalidade
de interesse público que o fundamenta. Para a Administração, pol'tanto, trata-se
de uma gaiantia de atendimento do interesse público.

08. O corneto,diz a boa hermenêuticae,é verificar as condiçõeshabilitatórias,
de acordo com o edital e a Lei de Licitações, à luz do comando Constitucional

2"A interpretação estrita e rígida das questões atinentes à habilitação produziu efeitos maléficos.
incompatíveis com os princípios norteadores da licitação. Tem-se apontado a transformação da
licitação em competição fundada no critério da 'habilidade', em que o vencedor é aquele capaz
de cumprir mais satisfatoriamente os requisitos do edital - mesmo que não seja quem formulou
a melhor proposta. A licitação adquiriu. então. esse cunho de 'gincana'. competição caracterizada
por exigências tão despropositadas quanto inúteis" (JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos. 10' ed.. São Paulo: Dialética, 2004. p. 299).

b

COUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES EIRELU

CNPJ:31.066.697/0001-27

ENDEREÇO:
Rua Cantagalo,692- Tatuapé - SãoPaulo - SP
Te1:(11)263B 0416 - Co1:(11) 98318-3765
E mail: lvo.llma@lnavacaoongonharlü.not

Sousa& Figueiredo
Engenharia e Construção
09.

Nesse sentido, somente pode-se considerar ]in] licitante habilitado

se este

não comprovar possuir capacidade técnica, no presente caso qualif\cação técnico-

profissional, suHlcientepara cumprir adequadaillenteo objeto do futuro contrato
Pretender que um licitante, qualquer deles,sejíl habilitado por eleineilto pontual,
simplól'io, indiferente a este núcleo, demonstra, en] verdade, incompreensão do

Texto Constituciona[ (art. 37, XX], CRFB) e da íina]idade instrumental do
certame
11.ii Da doclütLelLtação aPreselLtada

10.

No presente caso, existiriam dois vícios ila documentação apresentada pela

recorrente: "(...)cópiasimples da documentação]'eGerenteao item 7.1.1, em
desacot'docom o item 7.4" e "(...)não comprovou a capacitaçãotécnico-profissional
conforme deterillina o itens 7.1.3.3

] 1. 0 item 7.1.1se trata da habilitaçãojurídica dasempresaslicitante, no caso
da recorrente, por se tratar de empresa individual, o registro dti mesmajunto à
Junta Comercial.
12.

Ainda que a licito\nte não tenha apresento\do a documentação original, foi

apresentadadocumentação}lceita pela pl'ópria Junta Comercial do Estado de São
Paulo, com reconhecimento de firma:
OfIcIal de

il das Pessoas Naturais

F

W
13.
Dessa forma, absolutamente regular o documento apresentado e, ainda que
não fosse, trata-se de vício que pode ser sanado através de diligência, não podendo
a recorrente ser habilitada por tal motivo, sob pena de violação dos princípios
que regem o direito administrativo e a lei de licitações.
14,. O segundo vício, por sua vez, é a ausência de apresentação de atestado de
capacitação técnico-profissional. De fato, o atestado apresentado pela empresa se

trata de atestadoacercada qualiülcação
técnico-operacional
da mesma,nãó

SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES EIRELU

CNPJ:31.066.697/0001-27
ENDEREÇO:Rua Cantagülo, 692 - Tatuapó - São Paulo - SP

To1:{11) 2638 .0416 - Ce1:[11) 98318-3765

Sousa& Figueiredo

E-mail: lvo.llmae)Inovacaoengenharla.net

Engenharia e Construção
podendo se corlâundir com a llecessidftde de comprou'ação da qualificação técnico.
profissional.

15.

Ocorre, no entanto, se tratar de erl'o material sanável. Explica-se: o

profissional técnico responsável pela empresa é seu próprio sócio, telldo deixado

de apl'esentar a documentaçãoila data de entrega dos envelopes.Todavia, tratase de documento existente à épocade apresentaçãoda documentaçãoe anexo ao
presente recurso, não se enquadrando ila hipótese de apresentação de "documento
posterior", vedadapelo pal'ágraG03' do art. 43 da Lei de Licitações:
f\.rt. 48. A licitação será processada ejulgada com observância dos seguintes procedimentos:

S 8' É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer' fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecem'
ou a complementar a insti'ração do pl'ocesso, vedada a inclusão poster'ior de documento ou infol'mação que deveria constar originariamente cla pi'oposta. (Gritou-se)

16.

Nos tel mos da jurisprudência mais recente do Tribunal de Contas da
União, a não apresentação de documento existente à época de abertura das
propostas não altera a substância dít mesma, senão vejamos:
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÓNICO REGIDO PELO DECliETO
I0.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃODE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUNIENTAÇÃO DE HA131LITAÇÃOAOSLICITANTES,
NA FASE DE JULCAÀ4ENTO D.\S P]{OPOST.4S,SEM pUE O ATO TENS1,4SIDO

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA.REVOGAÇÃODO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA.CIÊNCIA AO JU-

lilSDICIONADOACERCADA lliliEGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉlilO
DA ECONOMIA SOBREA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO i)E MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada

de documentos que apenasvenham a atestar condição pré-existente à amei'tunada sessãopública do certame não fere os pi'incípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou sqa,
a desclassificaçãodo licitante, sem que Ihe seja conferida oportunidade
para sanear'os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta
em objetivo dissociado do interesse público, com a pt'evalência do processo (meio) soba'e o I'esultado almejado (fim). O pi'egoeiro,

dui'ante

as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais ei'l'os ou falhas que não altel'em a substância das
pi'opostas, dos documentos e sua validade .jurídica, mediante decisão
fLmdameiltada, registrada eln ata e acessível aos licitantes, nos tel'mos
dos í\rts. 8', inciso Xll, alínea "h"; 17, inciso Vl; e 47 do Decreto
l0.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento,

prevista no ai't. 43, $3', da Lei 8.666/1993 e no ai't. 64 da Nova

/

\
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Lei de Licitações (Lei ]4.]g$/202]),

não alcança documento ausente, compi'obatório de condição atendida pelo licitante quando
api'esentou sua pi'oposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, poi' equívoco ou falha,
o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

17. Com isso, analisando a docuillentação de habilitação da recorrente,
percebe-se que a mesma não deveria ser habilitada da licitação, devem)doIhe ser

oportunizado o saneamentode eventuais erros ou falhas que não altei'em a
substância de sua proposta, o que éjustamente o presente caso.
11.iii Do {)rittcíPio da ecoltomicidadee do satteantentodo 'vício

18. Inicialmente, cumpre rea6n'luar que as licitações devem obedecer toda a
sistemática e principiologia tanto da Constituição Federal quanto da própria lei
de licitações. Nesse sentido, estabelece o art. 3' da Lei n' 8.666/93:
A.].t. 8' A licitação destina-se a garantir

a observância do princípio

constitucionalda isonomia,a seleçãoda pi'oposta mais vantajosa
pal'a a administi'ação e a promoção do desenvolvimentonacional
sustentável e será pl'ocessadae julgada em estrita confonnidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,

da igualdade,
da publicidade,
da probidadeadministrativa,
da
vinculação ao instrui Lerá
to convocittório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. (Gritou-se)
19.

O reüel'ido princípio é denominado de princípio da seleção da proposta mais

vantajosa à Administração Pública ou princípio da econotnicidade. O fato de um
único documento não ser original ou não ser apresentado atestadojá existente à
épocade abertura dos envelopesnão pode se sobrepor ao intei'esse público de
contratar a melhor' proposta, até mesmo porque é uma questão meramente
6orma] que pode a qualquer' tempo ser sanada pela recorrente.
20

Com brilhantismo e clareza Marçal Justen Filho leciona
A

realização

da

diligência

não

é

uma

simples

"faculdade"

da

f\.dnlinistração, a sei' exercitada segundo juízo de conveniência e
oportunidade.

A relevância

dos

interesses

envolvidos

conduz

à

configuração da diligência como um poder-devemda autoridade
julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos i'elevantes
para a decisão, reputando-se insuHlcieiite a documentação apresentada,

é dever da autoridade julgadora anotar as providências apropriadas
pal'a esclareceros gatos.Se a dúvida âol-sanáve] poi meio de diligência
será obrigatória

a suei ] ea]ização. (Marça]

Jttsten Filho,

Comentários

à

Lei de Licitação e Contratos Administl'ativos, 16' ed, Revista dos
I'ribunais, São Paulo, 2014, pág. 804. Gritou-se)
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21. Não se trata,pois,de alteiam'a substânciado que constanos
documentos, apenas verificar a autenticidade de documento já apresentado e a
qualificação técnico-profissional

22. A procedimei)ta]ização
das licitações,de regra, está vinculadaao
formalismo de lei. Porém, o ato dejulgar os documentos habilitatórios e propostas
dos licitantes, se revestem, também, de bom senso e razoabilidade, signinicatldo
isso ser formal senoser 6ormalista, não sobrepondo os meios aos fins.

23.

Muitas vezeso rigor exageradoacabapor inviabilizar a melhor proposta,

ao passo que a Calhaapontada é adjetiva, irrelevante e totítlmente sanável. A
proposta apresentadapela recorrente é mais venta:jogaà Administração Pública
eni mais de R$ 20.000,00 (vinte mi] reais).

24.

Esse formalismo t)ecessárioe até mesmo imprescindível ao procedimento

licitatório, é, sim, um valioso instruillento da igualdadee da moralidadena

seriaçãodos ates administrativos,o que não se admite são rigorismos
desproporcionais

com a melhor exegese da lei, bem colmo a interpretação

restritiva das cláusulasdo edital ou até mesmodas normasillcidentesda
legislação.

25.
Nessecontexto, a recorrente participa de divel'sas licitações mensalmente,
e a experiência demonstra que as exigências legais nos procedimentos licitatórios,
quanto à forma, devem atender critérios raciotaais,lembrada sempre a finalidade
com que são impostas e evitando-se o culto das formas como se elas fossem llln
fim en] si mesmas.
2(j

Nesse mesmo sentido, jurisprudência

do Tribunal

de Contas da União

Acórdão 357/2015-Plenál'io "No curso de pl'occdimentos licitatórios, a Administl'ação Pública devepautar-se pelo princípio do âormalisino moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes pal'a propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo exti'emo, respeitadas,
ainda, as praxes essenciaisà proteção das prerrogativas dos administrados." (Grifbu-se)

â.cól-dão

119/2016-Plenál'io

"Diante

do caso cona'eto,

e a flnl

de

melhor viabilizam' a concl'etização do intel'esse público, pode o prin-

cípio da legalidade estrita sel' afastadofrente a outros princípios." (GI'içou-se)
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Acól'dã0

8482/2013-1'

Câmal'a do TCU:

"0 disposto

no caput do

art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumpl'ir as normas e o edital, deve sel' aplicado mediante a consideração
dos princípios basiJal'esque norteiam o procedimento ]icitatório,
dente'eeles o da seleçãoda pl'oposta li)ais vai)tajosa.

27. Então, por disposiçãoconstitucional e legal, a Administração pode exigir
dos interessadosem licitar aquelascaracterísticas indispensáveisao cumprimento

do contrato,sob pena de violação do pi'incípio da competitividade.Todít
licitação tem edital com cláusulasque restringen] o objeto e o universo dos
participantes, uma vez que a Administração necessitade um dado objeto (o que
exclui os demais, semelhantes ou não) e de condições pessoais do Futuro
contratado que conduzam à alta probabilidade de que o contrato será cumprido.

e8. E neste IPo da 7zaz/zzZ/za"
que a Administraçãoestá: de um lado, deve
formular as exigênciasindispensáveisà boa seleçãodo contratadoe ao
cumprimento do cotatrato; de outro lado, não pode ir além deste estritalllente
necessário, que, na realidade, na maioria das vezes, é verificado caso a caso.

29.
Portanto, o objetivo da Administração Pública é selecionaros participêtiltes
mais capacitadospara a prestaçãodo serviço, tendo en] vista o meio técllico que
dispõe a para melhorar o serviço público, propiciando de 6orilla igualitária a todos
os interessados a oportunidade isoilâmica de concorreram.

30. Nessa ordem de ideias, pode-sedestacar que a finalidade da licitação, é
assegurar igualdade de condições para todos os concorrentes, evitando-se
favorecimentos ou discriminações, e, permitindo-se à administração
selecionar os melhores candidatos à pl'estação do serviço público sob o
melhor preço.

lll-DOSPEDIDOS
31

Ante o exposto, requer a esta Comissão de Licitação que se digne a

,) receber e conhecer clo presente recua'separa, quítndo julgado seu mérito;
b)

seja dado integral PROVIMENTO, anulando-se a decisão que habilitou

a

recorrente para declarar a ]llesma HABILITADA, realizando-se, caso necessárias, diligências ou;

.) subsidiariaineilte,na hipótesede não reconsidel'ação
da decisão,faça o
presente

recua'se subir à autoridade

superior,

em conformidade

comi o
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$ 4' do ftrt. ] 09 da Lei n

8.666/98, observando-seainda o disposto ilo $ 8'

do mesmo artigo

Nestes termos
aguarda deferinlerlto
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