
 

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Cabixi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de Preços nº. 005/2020/CPL/CABIXI/RO 
 

   G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME, 
devidamente qualificada nos Autos do Processo Licitatório acima identificado, vem, a 
presença de Vossa Senhoria, por seu procurador que esta subscreve, apresentar as 
presentes CONTRARRAZÕES, face o Recurso de fls. Proposto pela concorrente W.E. 
Engenharia Ltda -EPP, pelos fatos e fundamentos a seguir expendidos. 
 

I - DOS FATOS 
 
   O Município de Cabixi publicou Edital de Licitação na modalidade de 
Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por Preço Global, sendo o tipo da 
licitação o de Menor Preço para a contratação de empresa especializada com vistas a 
construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, consubstanciado no 
Processo Administrativo nº. 782/2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
 

   Nessa fase, o concorrente W.E. Engenharia Ltda -EPP entendeu que 
o ora Recorrido não preencheu duas exigências editalícias: I - apresentação de cópia não 
autenticada do Alvará e Funcionamento, e II - Certidão de Registro no CREA entendendo 
estar fora da validade, contrariando os itens 16.5, 17.3 e 17.5 do edital desta licitação. 
 

II - DO DIREITO 
II.a - do alvará de localização e funcionamento 

 
   No primeiro tópico, informa o Recorrente que supostamente o 
Recorrido infringiu o item 16.5 do Edital, consistente na apresentação de cópia não 
autenticada do Alvará de Localização e Funcionamento, porém, não considerou que tal 
documento é impresso digitalmente quando solicitado, sendo que simples diligência pode 
aferir esta informação, constituindo-se em irrelevante irregularidade não tendente a viciar 
a classificação deste Recorrente 
 



 

   Temos que, em obediência ao caput do art. 41, da Lei nº. 8.666/93, 
verbis: A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada. 
 
   Mas, em contrapartida, a Administração Pública, tem o dever de 
observar os Princípios da Razoabilidade e Interesse Público, portanto, nesse sentido, 
segundo o mestre HELY LOPES MEIRELES, “Melhor que se aprecie uma proposta 
sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassifica-la por um 
rigorismo formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação” (cf. Licitação e 
Contrato Administrativo, 11 edição, Malheiros, 1997, pág. 124)”. 
 
   Nesse sentido é o texto do Art. 43, “§ 3º. da Lei 8.666/93, que faculta 
à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
   Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro, p. 261- 262, 
27ª. ed., São Paulo, Malheiros, 2002, ensina que “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 ou aos licitantes. A regra é a 
dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde não houver dano para 
qualquer das partes”. 
 
   Não obstante a vinculação ao edital seja princípio de regência do 
procedimento licitatório, tanto pelos licitantes como pela Administração, este não pode ser 
levado a rigorismo excessivo. Vejam-se algumas ementas sobre o entendimento do 
judiciário acerca do excesso de formalismo: 
 

“EMBARGOS INFRINGENTES. LICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. 

IRREGULARIDADES SUPERADAS. HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. O 

procedimento de licitação, em nome do interesse público, deve proporcionar a 

participação do maior número possível de licitantes, para tanto devendo ser 

afastadas formalidades excessivas. A ocorrência de meras irregularidades 

referentes à documentação, superadas à vista de outros elementos verificados 

no procedimento, não impede a habilitação. Falta de assinatura do representante 

da empresa em declaração de submissão às condições da Tomada de Preços e de 

que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública que restou suprida pela presença do representante na abertura dos 

envelopes. Prova do registro do responsável técnico junto ao CREA dispensada em 

face da prova do registro da empresa no CREA, com o mesmo teor, contendo o 

nome do responsável. Precedentes do TJRGS e STJ. Embargos infringentes 

desacolhidos. (Embargos Infringentes Nº 70012946067, Décimo Primeiro Grupo 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 

Julgado em 17/03/2006)” (g.n.) 
 
 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DAS 



 

FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS. MOMENTO. DOCUMENTAÇÃO. 

IRREGULARIDADE SUPERADA. FALTA DE ASSINATURA NA PROPOSTA. 

PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA EMPRESA NA ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL. CLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. A Lei nº 10.520/02 prevê, de 

modo amplo, que bens e serviços comuns podem ser licitados por meio de pregão, 

sem restrição para adoção da modalidade na contratação de bens e serviços de 

informática. Prevendo o edital que aceita a proposta de menor preço se anunciaria 

momento para demonstração prática das funcionalidades dos sistemas da licitante, 

não consignando que o ato seria realizado na abertura do pregão, a providência é 

determinada em momento oportuno pela Comissão de Licitações. O procedimento 

de licitação, em nome do interesse público, deve proporcionar a participação 

do maior número possível de licitantes, para tanto devendo ser afastadas 

formalidades excessivas. A ocorrência de mera irregularidade referente à 

documentação, superada à vista de outros elementos verificados no procedimento, 

não impede a classificação. Falta de assinatura do representante legal da empresa 

na proposta de preço que restou suprida pela presença de representante na 

abertura do Pregão. Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo de instrumento provido 

liminarmente. TJRS, AI 70045973757, 04/11/2011” (g.n.) 
 
   Daí que a suposta irregularidade apontada não encontra eco por não 
implicar na essência da disputa, frente à possibilidade da Administração Pública poder 
contratar a melhor oferta.  
 

II.b - da certidão de registro e quitação 
 
   O Recorrente informa, ainda, que a Certidão de Registro e Quitação 
da Recorrida junto ao CREA não tem validade por não estar atualizada no que tange à 
segunda alteração contratual. 
 
   A Licitante Recorrida tem seu cadastro no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA registrado sob nº. 1145EMRO e a Certidão 
de Registro e Quitação Pessoa Jurídica NET-000039018 juntada pelo próprio Recorrente 
informa sua regularidade e com a finalidade de Cadastramento e Licitação Pública. 
 
   O Recorrente destaca o campo informativo da Última Alteração de 
Contrato (27/08/2013), ignorando o quadro ao lado - Última Atualização Cadastral – que 
informa como data o dia 08/10/2020, do que outra conclusão se pode ter que sua situação 
regular perante o Órgão Fiscalizador.  
 
   O entendimento geral tem sido no sentido de que a comprovação do 
registro junto ao CRE se mostra suficiente para suprir a exigência editalícia e, assim: 
 

REPRESENTAÇÃO ACERCA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CERTAME 

CONDUZIDO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. 

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS 

– VLTS. INSUBSISTÊNCIA DAS FALHAS APONTADAS. IMPROCEDÊNCIA. 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. (...) “4. ANÁLISE DO PEDIDO (...) 4.2 Consoante 

apontado pela Representante, comparando-se o teor da certidão do Crea/CE para a 



 

empresa Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. (fl. 33), expedida em 05/03/2009, 

com as informações que constam na 18ª Alteração e Consolidação de Contrato 

Social da aludida empresa, datada de 30/07/2009 (fls. 64/69), verifica-se que, 

efetivamente, há divergências nos dados referentes ao capital social e objeto. 4.3 

Em relação ao capital social, a certidão do Crea/CE registra o valor de R$ 

4.644.000,00, enquanto no Contrato Social da Bom Tempo o valor desse mesmo 

item subiu para R$ 9.000.000,00, em razão da alteração verificada 

posteriormente. (...) 4.6 Ocorre que, não obstante a observação contida na 

certidão do Crea/CE apresentada pela Bom Sinal, quanto à perda de sua 

validade caso ocorresse qualquer modificação nos dados cadastrais nela 

contidos, tal documento deixa patente o registro da licitante na entidade 

profissional competente, conforme exigência prevista no edital e na Lei n. 

8.666/1993. 4.7 Assim, apesar do procedimento licitatório ser caracterizado 

como ato administrativo formal (art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993), ... 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO (...) 10.Entretanto, embora tais modificações – que, 

aliás, evidenciam incremento positivo na situação da empresa – não tenham sido 

objeto de nova certidão, seria rigor excessivo desconsiderar o efetivo registro 

da Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. no Crea/CE, entidade profissional 

competente, nos termos exigidos no subitem 6.4.1 do edital (fl. 209) e no art. 30, 

inciso I, da Lei n. 8.666/1993. (TCU - Acórdão n.º 352/2010-Plenário) 
 
   Como se constata, o julgado acima considera situação em que houve 
a regularização por entender que no caso em análise, a exigência restou cumprida, o que 
demonstra que a interpretação pretoriana preza pela comprovação da inscrição tão 
somente, o que faz com que a habilitação seja mantida. 
 
   Dessa forma, se mostra insuficiente o argumento acerca da suposta 
irregularidade apontada a ensejar a desclassificação da ora Recorrida.  
 

III - DO MÉRITO 
 

   Os dois motivos em que se calçou o concorrente W.E. Engenharia 
Ltda - EPP na tentativa de desclassificar a Recorrida não encontram substrato suficiente 
para justificar tal ato. 
 

   A verificação de condições de aceitação dos documentos 
apresentados em licitações públicas deve ser feita com observância dos requisitos que se 
prestam à sua finalidade, contudo, sem apego exagerado às formalidades e rigorismos 
literais que possam iludir ou desviar os agentes administrativos responsáveis pela 
condução dos certames dos propósitos fundamentais do procedimento, dele afastando 
participantes qualificados. O que deve importar na licitação pública é a substância das 
coisas e não o rigorismo dos atos. 
 

   Assim, no caso em tela, restaram presentes os documentos 
habilitatórios com as exigências contidas no edital, assim como ficará comprovada a 
aptidão da Recorrente para a execução do objeto licitado e, qualquer outra exigência no 
uso de termos exatos aos do edital, não pode se constituir em ato similar à vícios 
deturpadores do espírito da competição, não podendo ter repercussão na esfera de direito 
dos participantes. 
 



 

   São inúmeras 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. 
 

   O entendimento predominante é o de que no 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 artigo 3º. 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 Tribunal de Contas da União - TCU - no 
Acórdão 357/2015 - Plenário, determina: 
 

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. 
 

   Isso não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório ou negativa de vigência do caput do artigo 41 da Lei nº. 
8.666/93, que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as normas e 
condições do edital. É solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de 
princípios. Vejamos: 
 

 

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. (TCU - Acórdão 119/2016 - Plenário) 
 

   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 aniquilação 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 irregularidades na documentação ou na proposta, desde que 

irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem 

sanadas mediante diligências (TCU – Acórdão 2302/2012 – Plenário) 
 

O disposto no caput do art. 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 licitatório, dentre eles o da 

seleção da proposta mais vantajosa. (TCU – Acórdão 8482/2013 - 1ª. Câmara) 
 

   Nos casos como o ora em apreço, a análise pela d. Comissão de 
Licitação deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e realizar a 
ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os 
aspectos normativos. Por esse motivo, há que considerar o dito de que as soluções não 
respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso para outro. 
 



 

   Como já prevalente no meio, vale lembrar que o certame licitatório 
não representa um fim em si mesmo, mas 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. 
 

   Além do mais, na decisão da respeitável Comissão de Licitação deve 
ser observada, de forma subsidiária, a regra do parágrafo único do artigo 4º. do Decreto 
nº 3.555/2000, ou seja, ser feita a interpretação das normas do edital em favor da 
ampliação da disputa para obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. 
Neste sentido é conveniente trazer à baila também os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade que também regem a licitação na modalidade pregão, e para tanto 
socorremo-nos das precisas lições de Marçal Justen Filho1:  

 

A Administração está constrangida a adotar alternativa que melhor prestigie a 

racionalidade do procedimento e seus fins. Não seria legal encampar decisão que 

impusesse exigências dissociadas da realidade dos fatos ou condições de execução 

impossível. O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências 

públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e 

privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da 

compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor 

conseqüências de severidade incompatível com a irrelevância dos defeitos. Sob esse 

ângulo, as exigências da Lei ou do Edital devem se interpretadas como instrumentais ...  
 

   O artigo 37, XXI da Constituição da República dispõe que: 
 

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigação de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 

   A norma é de sede constitucional e estabelece que o Administrador 
Público, ao promover procedimentos de licitação para a contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, somente poderá exigir dos licitantes em edital aquelas 
qualificações técnicas e operacionais que sejam estritamente indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações, sob pena de violação ao princípio da igualdade.  
 

   O dispositivo supra citado positiva, em sede constitucional, o princípio 
da igualdade ou isonomia no âmbito dos procedimentos licitatórios. O princípio é 
decorrência direta do direito fundamental à igualdade elencado no artigo 5º. da 
Constituição da República e estabelece que, em igualdade de condições jurídicas, o 
Estado deverá dispensar o mesmo tratamento aos seus administrados, sem estabelecer 
entre eles quaisquer preferências ou privilégios. 
 

   No âmbito das licitações, em que o objetivo da Administração é a 
obtenção de uma obra, serviço, compra, alienação, locação ou prestação de serviço 
público, o princípio da igualdade visa assegurar que todos os administrados possam se 
candidatar, em igualdade de condições, para o fornecimento de seus serviços. 
 

                                            
1 Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Dialética, 2000. 



 

   Como ensina José dos Santos Carvalho Filho, a igualdade “significa 
que todos os interessados em contratar com a Administração devem competir em 
igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro.”2  
 

   Sobre a matéria leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro que:  
 

O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que 

esta visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como 

também assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. 

Esse princípio, que hoje está expresso no artigo 37, XXI, da Constituição, veda o 

estabelecimento de condições que impliquem preferências em favor de 

determinados em detrimento dos demais.3 
 

   O princípio tem umbilical correlação com os princípios da 
impessoalidade e da moralidade que regem toda a Administração Pública e estão 
elencados no artigo 37, caput, da Constituição. Ao impor restrições excessivas, a 
Administração acaba por favorecer um em detrimento do outro, violando a impessoalidade 
no tratamento da coisa pública. 
 

   Se é notável a preocupação do legislador pátrio com a ampliação do 
número de competidores no âmbito do processo licitatório, mais notável é sua 
preocupação em extirpar rigorismos semânticos que reduzem a competição. 
 

   A exclusão indevida acaba por retirar potencial competidor, 
comprometendo, restringindo e frustrando o caráter de disputa do certame.4 É a 
concorrência que proporciona a obtenção da proposta mais vantajosa pela Administração. 
E para que esse objetivo seja alcançado, é indispensável oportunizar o acesso à 
competição do maior número possível de licitantes. 
 

   A Recorrida não se enquadra na suposta exclusão que pretende a 
Recorrente, sendo que tal fato é capaz de comprometer, restringir e frustrar o caráter 
competitivo do certame, no que, o administrador público, no exercício do seu poder-dever 
de autotutela, deve zelar por uma decisão nos termos da norma e, assim, não pode a 
pretensão da concorrente W.E. Engenharia Ltda. - EPP ser provida, sob pena de viciar a 
legalidade. 
 

IV - DO PEDIDO 
 
   Dessa forma, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer das 
presentes contrarrazões e, no mérito, acolher as razões expostas para negar provimento 
ao recurso apresentado pela concorrente W.E. Engenharia Ltda. - EPP e declarar a 
Recorrida habilitada para prosseguir no certame licitatório em apreço. 
 
   Termos em que 
   Pede deferimento 
 
   De Vilhena para Cabixi, 18 de outubro de 2.020. 
 
 
 

                                            
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas. 2014. p. 246. 
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29ª edição. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p. 378. 
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas. 2014. p.249. 



 

 
Ageu Fernandes Rodrigues 

Representante 
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