
CLEDER SCHWERTZ 
ADVOGADO 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 
RIQUEZA/SC 

Processo Iicit.: 	194/2022 
Tomada de Preço: 03/2022 

MUNICIPIO DE RIQUEZA -SC 

Protocolo n0J 4  

Recebido em À 1_LQ- i2O 

à.i_jja 

L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ n°. 15.345.79710001-36, estabelecida 
comercialmente na Rua João Pessoa, n°. 685, térreo, Bairro São José, no Município 
de Pinhalzinho/SC, por seu procurador in-fine assinado, que recebe intimações em 
seu escritório localizado na Avenida Recife, n°. 1755, Bairro Santo Antônio, na cidade 
de Pinhalzinho/SC, vem perante Vossa Senhoria, com fundamento no art. 109, 1, 'a' 
da Lei 8.666/93, interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Acerca da sua inabilitação do certame licitatório no. 194/2022 (Tomada de Preços 
no. 03/2022), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

1. Resumo do processo licitatório:  
O Município de Riqueza/SC defiagrou processo licitatório visando a contratação 

de empresa especializada para "a execução da obra de melhoria de rede de 
distribuição de energia elétrica, localizada na Rua Presidente Castelo Branco, 

Centro do Município de Riqueza/SC, inclusive o fornecimento de mão de obra e 
todo o material necessário, de acordo com o Projeto Técnico, conforme edital", 
tendo designado o dia 15/02/2022 para abertura dos envelopes, contendo os 

documentos de habilitação e das propostas. 

Houve o credenciamento de 02 (duas) empresas para participar do certame: a) 
E. B. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA; b) L E Z COMÉRCIO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS LTDA; 

Aberto os documentos do envelope 01, contendo os documentos de habilitação, 

a comissão de licitações procedeu com a inabilitação da recorrente L E Z, tendo como 
único argumento o eventual descumprimento ao item 5.1.18, 'a' do Edital que gere o 
certame licitatório. Destaca-se: 
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Desse modo, abrese P~ pera querendo 
apresentar recôrso no termós do anigo 109 da Lei Federal nu  $666i3. A dera de abetiwa do 
eneIopc da ~ma de~ sem de erminadaposterionnentc, após odecwio do.prazo de reçurso. 
oMrarrazÔus e deciso, caso hower, t)cte mina-se a Ianuum da presente aia, que após lida e 

aprovada. será assinada pela Comissáo. 

Devido à ausência da recorrente no ato do certame pela comissão foi declarado 
aberto o prazo para a interposição de eventuais recursos. 

É o resumo necessário. 

2. As razões do recurso (para reformar o ato administrativo e proceder com 
a habilitação da recorrente L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
LTDA):  

Em que pese o entendimento firmado pela d. comissão, impõe-se o provimento 
do presente recurso com a habilitação da proponente L E Z INSTALACÕES 
ELÉTRICAS LTDA. 

Explica-se: 

2.1.  Impossibilidade de exiqência de propriedade prévia de bens em 
certame licitatório (vedação pela Lei de Licitações):  

Conforme dito alhures, a inabilitação da recorrente se deu pela suposta não 
comprovação de possuir um veículo com escada giratória. 

Tal exigência, contudo, é ilegal e fere o caráter competitivo do certame, devendo 
ser desconsiderada para fins de habilitação/inabilitação de eventuais proponentes. 

Oportuno destacar, que a presente licitação é regida pela Lei 8.666/1993, 
conforme explicitamente disposto no edital. 

A referida Lei, contudo, é bastante clara ao dispor que é VEDADO a 

administração pública exigir a propriedade e localização prévia de bens, senão 
vejamos- 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
(....) 
§ 6Q As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 
cabíveis,  VEDADA AS EXIGÊNCIAS DE PROPRIEDADE E DE LOCALIZACAO 
PRÉVIA. 

A capacidade técnica deve ser restrita ao objeto licitado, nos termos do art. 30, 
li da Lei 8.666/1993. 
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A inserção de cláusula que obriga a comprovação de propriedade de 
determinado equipamento fere totalmente o dispositivo supra, ainda mais quando a 

própria Lei traz a VEDAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE PROPRIEDADE. 

Neste sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu no Acórdão 
36512017 Plenário,  que teve como relator o Ministro José Múcio Monteiro, que a 

exigência de comprovação de propriedade ou de compromisso de cessão, 
locaçãolleasing ou venda das máquinas e dos equipamentos considerados 
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação contraria o art. 30, § 60, da 
Lei 8.666/93. 

A análise realizada pelo Plenário do TCU entendeu que "as exigências 

constantes no item 5.1.1.3, v são desarrazoadas e ilegais", uma vez que a Lei de 
Licitações veda "exigências de propriedade e de locação prévia apenas para 
participar da licitação, o que restringe sobremaneira a competitividade do certame 
licitatório". E acrescenta ainda que "a comprovação exigida poderia ser feita quando 

da assinatura do contrato, uma vez não ser razoável cobrar que a licitante mantenha 

esse acervo estrutural, com todos os custos decorrentes, apenas para participar 
de licitações públicas". (Grifo nosso) 

Assim, na conclusão do Acórdão, os Ministros da Corte de Contas entenderam 
que houve grave infração à Lei de Licitações e, por isso, aplicação multas aos 

agentes públicos, conforme previsto nos termos artigo 58,, II do Lei Federal 
n° 8.443/92. 

Desta forma, e sem maiores digressões, impõe-se o conhecimento e provimento 

para, afastando a exigência disposta no item 5.1.18, 'a' do Edital, promover a 

habilitação da recorrente no certame licitatório em comento. 

2.2. Do cumprimento do edital (Comprovação de disponibilidade de veículo)  
com características superiores:  

Ultrapassada arguição anterior, o que não espera a recorrente, mas 

fundamentado no princípio da eventualidade e pelo amor ao debate, de igual forma a 
habilitação da recorrente no certame se mostra necessária. 

A recorrente anexou no certame licitatório cópia do CRLV dos seguintes veículos 
VW/24.280 CRM 6x2 de placas QHC0928, MJR7068 e contrato de compra e venda 
do caminhão de placas QIC-41 13 (atualmente com placas Mercosul 01C4B28) de sua 

propriedade, contudo, a d. comissão de licitação mesmo assim desprezou o 
documento e sem diligência decidiu pela inabilitação daquela. 

Para melhor ilustrar a capacidade técnica dos bens apresentados à comissão, 

trazemos algumas fotografias: 
CAMINHÃO PLACAS QIC-4113 (Q1C4B28): 
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CAMINHÃO PLACAS MJR-7068: 

Dispõe ainda a recorrente do CAMINHÃO PLACAS IPR5H98: 
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Evidente que a recorrente possui o maquinário necessário para realizar o objeto 
licitado, inclusive com características tecnológicas e operacional superiores ao 

exigido, não podendo ser desprezado, ainda mais quando a lei de licitações prevê no 

art. 30, 1, §30  a apresentação de documentação equivalente ou superior. 

Ora, se a comissão tinha dúvidas acerca da altura dos postes constantes  
nos acervos apresentados. smi. DEVERIA diligenciar(Lei  8.666/1993.  art. 43 30)  
no sentido de verificar se os referidos postes possuem a altura mínima  
constante no edital, mas jamais inabilitar,  de modo que o provimento do recurso 
para determinar o seu reingresso no certame é medida de rigor. 

2.3. Excesso de formalismo (violação ao caráter competitivo do certame):  
Desta forma, considerando os argumentos apresentados o acolhimento do 

recurso e retorno da recorrente a disputa do certame se mostra necessária. 
Não mais importante destacar que manter a inabilitação da recorrente é se 

apegar ao formalismo demasiado e frustrar o caráter competitivo do certame, haja 

vista que todos os proponentes foram inabilitados. 

Ao discorrer sobre a natureza instrumental da licitação, Marçal Justen Filho traz 

à baila importante lição e que se amolda perfeitamente ao caso dos autos: 
"A licitação é um instrumento jurídico para a realização de valores fundamentais  e 
a concretização dos fins impostos à Administração. Portanto, a licitação não 
apresenta fins em si próprios. É imperioso ter em vista que a realização das 
formalidades próprias à licitação não satisfaz, de modo automático, os interesses 
protegidos pelo Direito. 
Existe uma espécie de 'presunção' jurídica. Presume-se que a observância das 
formalidades inerentes á licitação acarretará a mais adequada e satisfatória 
realização dos fins buscados pelo Direito. Mas isso não autoriza transformar a 
licitação numa espécie de solenidade litúrgica, em que se ignora sua natureza 
teleológica. Dito em outras palavras, o administrador e o intérprete têm o dever de 
verificar, em cada caso, se as solenidades escolhidas realizam de modo efetivo e 
concreto os valores protegidos pelo Direito." (Comentários á Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 14. ed. p. 60) 

Ou seja, o administrador, antes mesmo de cumprir o rigor formal do 

procedimento licitatório, deve estar atento aos fins para que ele se orienta, rejeitar o 

recurso fere o princípio da proporcionalidade, sobre o qual Wellington Pacheco Barros 
preleciona: 

"O princípio da proporcionalidade não está expresso na Constituição Federal. É um 
daqueles princípios chamados de implícitos, tamanha a sua importância na 
estrutura do direito. A doutrina e a jurisprudência brasileiras o confundem com o 
princípio da razoabilidade e os aplicam como sinônimos. 
Proporcionalidade  é qualidade ou propriedade de proporcional, que é o ato de agir 
com proporção, com simetria, adequação, harmonia, regularidade ou conformidade. 
Princípio da proporciona/idade, portanto, é  a norma que condiciona a ação da 
Administração Pública dentro da adequação, sem excessos. 
O princípio da proporcionalidade no processo administrativo implica no 
desenvolvimento dos atos e termos processuais sem abuso ou formalismo." 
(Licitações e contratos administrativos. São Paulo: Atlas, 2009. p. 110/11 - grifei) 
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Também não se pode olvidar que o objetivo primordial da licitação é possibilitar 
a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública,  daí porque 
deve-se afastar ao máximo formalismos e demais exigências desnecessárias, como 
a que ora se analisa. A propósito, Toshio Mukai elucida: 

'Tem-se como assente, no geral, que a licitação é um procedimento administrativo 
constituído de atos vinculados mediante o qual a Administração seleciona a 
proposta mais vantajosa. Essa vinculação é, antes de ditada pela lei e pelos 
regulamentos, superiormente atrelada aos princípios da licitação. 
A finalidade da licitação é permitir que o Poder Público obtenha a proposta mais  
vantajosa." (Licitações e contratos públicos. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 30 - 
grifou-se) 

Finalmente, importa observar, que a supressão desse simples defeito, que  
como visto, é facilmente superável, não interfere nos princípios da isonomia  

entre os licitantes, da impessoalidade. do Iukiamento objetivo ou da vinculacão  
ao instrumento convocatório, e ainda possibilita, in casu, uma maior 
competitividade no certame  certamente  é de interesse do Poder Público.  

Consoante apregoa Joel de Menezes Niehbur, "as formalidades não podem ser 
exacerbadas a ponto de impedir a participação daqueles que teriam, em tese, 
condições de contratar com a Administração pública" (Licitação pública e contrato 

administrativo. Curitiba: Zênite, 2008. p. 37). 

Apenas para que não pairem dúvidas, cita-se precedente do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina: 
'MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - LICITANTE INABILITADA POR 
AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM UMA DAS FOLHAS DOS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS - INEXISTÊNCIA DE SUSPEITA DE FALSIDADE OU 
FRAUDE - EXCESSO DE FORMALISMO -  PRINCÍPIOS DA RAZOABLDADE 
E DA COMPETITIVIDADE - SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM  
CONFIRMADA.  
E extremamente formalista a decisão que, em tomada de preços, inabilita 
licitante por ausência de autenticação em uma das folhas dos inúmeros 
documentos apresentados, sobretudo porque dissociada dos princípios da 
proporcionalidade (razoabilidade) e da competitividade, já que não houve sequer 
suspeita de falsidade ou fraude do documento" (AC em MS n. 2005.042346-1, 
rei. Dês. Substituto Jaime Ramos, j. 16.5.06) 

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a 

adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de 

falhas ao longo do procedimento licitatório. 
Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o 

princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no 
cumprimento dos objetivos descritos no art. 30  da lei de licitações: busca da proposta 
mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 3571201 5-Plenário: 
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No curso de procedimentos ilcitatórios, 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. (destaquei) 

Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório ou negativa de vigência do caput do art. 41 

da lei 8.666/93 que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as 

normas e condições do edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a 

partir de um conflito de princípios. 
Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do 
interesse público, pode o principio da leqalidade estrita ser afastado frente a  
outros princípios.  (Acórdão 119/2016-Plenário) o destaque é meu. 

Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são 

incompatíveis entre si.  Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao 

instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa),  a adoção de um  

não provoca a anlauliação do outro.  Como exemplo, esse raciocínio pode ser 

percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União: 
Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado  
ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas,  
devendo as simples omissões ou irreaularidades na documentação ou na 
proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração  ou 
aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-
Plenário) 

O disposto no caput do a,l 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 licitató rio, dentre eles o da seleção 

da proposta mais vanta(osa.  (Acórdão 8482/2013-1 Câmara). 

Desta forma, pugna-se pelo recebimento e PROVIMENTO do recurso interposto, 

HABILITANDO a recorrente L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 

no certame Iicitatório em comento. 

3. Pedidos:  
Diante do exposto requer-se: 

3.1. O conhecimento e provimento do presente recurso para DECLARARA 

PROPONENTE L E Z INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA no certame licitatório n°. 
194/2022, modalidade Tomada de Preço n°. 03/2022, propiciando a sua 

participação na sequnda fase (abertura das propostas); 

3.2. Desprovido o recurso, desde já  manifesta pela expedição de cópia 
integral do processo Iicitatório ao Ministério Público do Estado de Santa 
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Catarina e ao Tribunal de Contas do Est. .0 para apuração de eventual 

irregularidade; 

Pede deferimento. 

Riqueza/SC, aos 21 de fevreiro de 
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PROCURAÇÃO  

Pelo presente instrumento particular de procuração, o(s) abaixo assinado(s) 
OUTORGANTE(S), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o advogado 
infra indicado e que se denomina simplesmente OUTORGADO. 

OUTORGANTE: L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no. 15.345.797/0001-36, 
estabelecida comercialmente na Rua João Pessoa, n°. 685, térreo, Bairro São José, 
no Município de Pinhalzinho/SC; 

OUTORGADOS: CLEDER ANTÔNIO SCHWERTZ, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/SC n°. 32.060, e portador do CPF/MF n°. 042.386.459-95; GIONEI 
MANTELLI,  brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC 45.537; ambos com 
escritório profissional na Rua Recife, n°. 1520, Centro, município e Comarca de 
Pin halzinho/SC. 

PODERES GERAIS:  Para representação em Juízo, com poderes da cláusula "ad 
judicia et extra" (art. 105 do CPC e art.  50,  parag. 20, da Lei n.° 8.906/94) em 
qualquer ação ou contestação de natureza civil, criminal, trabalhista, fiscal, 
administrativa ou comercial, em minha(nossa) defesa, ou como assistente do 
Ministério Público, em que for autor, réu, litisconsorte, oponente, assistente, terceiro 
embargante, ou de qualquer forma em que for parte. Para tanto, pode dito 
procurador praticar todo e qualquer ato em direito admitido, requerer em juízo ou 
fora dele, qualquer ação, apresentar contestação, reconvir, promover, acompanhar 
ou prosseguir, em todos os termos, atos, fase e em que eu(nós) tiver(mos) interesse, 
até final julgamento e suas execuções, em qualquer instância ou tribunal, podendo 
ainda, interpor todo e qualquer recurso cabível, arrolar, inquirir e reinquirir, contestar 
e impugnar testemunhas ou requerer perícias, vistorias, mais os poderes de 
transigir, desistir, variar de ações, receber e dar quitações, acordar e ratificar, firmar 
compromisso, fazer acordos e composições amigáveis, podendo também ditos 
procuradores, nos pedidos de inventário e arrolamento, prestar compromisso de 
inventariante, assinar os respectivos termos e as competentes declarações, 
concordar e discordar do cálculo, avaliações e partilhas, requerer renúncia, cessão 
ou desistência dos quinhões hereditários, assinando em meu(nosso) nome os 
termos competentes, substabelecer, total ou parcialmente o presente mandado; 
ofertar caução real ou outra, bem como assinar o respectivo termo. 

PODERES ESPECÍFICOS:  interpor recurso administrativo frente a sua inabilitação 
do certame licitatório n°. 194/2022, modalidade TP n°. 04/2022 promovido pelo 
Município de Riqueza/SC. 

COMEROtO E ESTALACOES ELETRICAS LiDA 

ELETRICAS LTDA 7  Rjo. Eu sou o a,ta deste doa,eou,to 

15345797000136 
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