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ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 15.096.281/0001-03, com sede na Av. Tancredo Neves, Edf. Mundo Plaza, 620, 

Caminho das Árvores, Salvador — BA, CEP: 41820-020, com endereço eletrônico 

emerson.araujo@ecoground.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr. 

EMERSON JOSÉ DUARTE LINS DE ARAÚJO, CPF n° 443.877.335-00, vem, tempestivamente, 

perante Vossa Senhoria, apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Com as inclusas razões, nos termos do Art. 202 da Lei Estadual n° 9.433/05 C/C Art. 109, inciso 

ida Lei Federal n°8.666/93, expor e requerer o que segue: 

1- DA TEM PESTIVIDADE 

Considerando que a decisão ora recorrida foi publicada no DJ em 05/12/2019, o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a interposição do presente recurso finda-se em 12/12/2019, restando 

caracterizada a sua tempestividade. 

2 - DO EFEITO SUSPENSIVO 

Outrossim, cumpre frisar a necessidade da atribuição de efeito suspensivo ao presente 

Recurso, conforme previsão legal abaixo demonstrada: 

"Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 

Lei cabem: 

§ 20 O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso 1 deste artigo terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente 

e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 

eficácia suspensiva aos demais recursos. 

(-4 

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade." 

Sendo assim, requer a RECORRENTE, sejam recebidas as presentes razões e encaminhadas 

autoridade competente, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, para s 
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apreciação e julgamento, em conformidade com o artigo 109, parágrafos 22 e 42  da Lei n° 

8.666/1993, concedendo efeito suspensivo à decisão de inabilitação aqui impugnada até 

julgamento final na via administrativa. 

3- DOS FATOS 

Atendendo ao chamamento do Ministério Público do Estado da Bahia para o certame 

licitatório, a RECORRENTE participou de Licitação Pública, sob a modalidade de Tomada de 

Preços, oriunda do Edital n° TP 02/2019. 

Devidamente representada, por meio de seu representante, Sr. Emerson José Duarte Uns de 

Araújo, no dia do julgamento da Proposta de HABILITAÇÃO em 22/11/2019, a RECORRENTE 

esteve presente no referido evento e após a abertura e análise do conteúdo do envelope, a 

presidente da Comissão do MPBA, informou que teria deixado de ser cumprido o requisito 

constante do item b.4.2 do Edital, pois esta Recorrente teria deixado de indicar a 

disponibilização de pintor, encanador, técnico em refrigeração e carpinteiro. 

Destaca-se aqui o referido item em questão, para uma análise clara do mesmo: 

b.4.2) Para fins de habilitação, deverá haver disponibilidade de, no mínimo: pedreiro, pintor, encanador, 
técnico de refrigeração e carpinteiro, todos com as ferramentas necessárias e suficientes para 
execução dos respectivos trabalhos. 

Franqueada a palavra à empresa Recorrente pela presidente da Comissão, a mesma se 

manifestou nos seguintes termos: 

"No que diz respeito à obrigatoriedade prevista no item b.4.1 do 

Edital, destacamos que o mesmo pede a relação de pessoal técnico, a 

qual nós apresentamos em conformidade com o serviço a ser 

apresentado, visto que, usamos a terminologia de função técnico e 

auxiliares técnicos, que abrange, conforme a necessidade do projeto, 

funções outras, não listadas no item b.4.2 do Edital. Entendemos 

assim que técnico hidráulico (encanador), técnico de refrigeração e 

carpinteiro estão atendidos conforme declaração apresentada por 

nossa empresa na listagem nos itens de funções técnicas e técnicos 

auxiliares. Vale salientar que apenas com o profissional pedreiro, 

pintor, encanador, técnico em refrigeração e carpinteiro não é 

suficiente para a execução da obra." 

Concluída a supramencionada manifestação, a CPL decidiu pela realização de diligência ao 

assessoramento técnico-jurídico, à Diretoria de Engenharia e Arquitetura e à Diretoria de 

Contabilidade e Finanças, para que houvesse manifestação acerca do tema. 

No dia 05/12/2019, a Recorrente foi surpreendida com uma inesperada DECISÃO 

EXCESSIVAMENTE FORMALISTA, por parte da Comissão Técnica, conforme despacho SIMP 

003.0.20243/2019, transcrita abaixo: 
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após análise da manifestação da licitante em sessão, entendemos que, ainda que 

consideremos tal manifestação como diligência realizada peia empresa a fim de 

esclarecer a terminologia genérica mdstente na declaração apresentada, observa-se 

permanecer pendente a declaração de disponibilização de PINTOR. Isto porque se pode 

depreender da manifestação da empresa q ue os três "técnicos" constantes na declaração 

apresentada corresponderiam ao pessoal técnico relativo as profissões de ENCANADOR, 

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO e CARPINTEIRO. Deste modo, portanto, não houve Indica ao 

Sarar, profissional  este que ao  pode ser entendido pela terminologia genérica 

'auxiliar técnico' expressa na declaração. 

Todavia, é claramente incorreto e excessivamente formalista o entendimento adotado na 

decisão ora impugnada, conforme abaixo demonstrado. 

Consta da declaração apresentada pela Recorrente a listagem de diversos tipos de profissionais 

com as especialidades exigidas no Edital, como pedreiro, engenheiro, além de técnicos e 

auxiliares técnicos. 

Como técnico, restou esclarecido que o profissional indicado é o técnico de refrigeração, 

enquanto que os auxiliares técnicos são o pintor, o carpinteiro e o encanador, sendo 

totalmente descabido o entendimento de que não poderia ser entendido que pintor seria 

auxiliar técnico, como afirmado no Parecer. 

A RESOLUÇÃO N. 075, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1949 do Conselho Federal de Engenharia e 

Arquitetura, em seu artigo primeiro define o seguinte: 

"12 - As modalidades de "auxiliar de engenheiro" são as seguintes: 

estradas de rodagem e suas obras de arte correntes; 

estradas de ferro e suas obras de arte correntes; 

edificaçães, abrangendo alvenaria, CARPINTARIA, concreto 

armado"; 

(omissis) 

(Grifos aditados). 

Tal lista não é taxativa, é exemplificativa, cabendo sim o entendimento de que pintor é auxiliar 

técnico. 

Pode-se facilmente constatar que a empresa Recorrente atendeu em sua plenitude o requisito 

b.4.2 do Edital, pois apresentou 03 TÉCNICOS e 03 AUXILIARES TÉCNICOS, como também foi 

apresentada uma lista prévia de profissionais, que de fato, atendem em completo as 

necessidades do projeto, inclusive em suas quantidades unitárias necessárias, como também 

em seus tipos de profissionais necessários. 

Ademais, cabe ressaltar que o atestado de capacidade técnica apresentado pela Recorrente, 

datado de setembro de 2019, aponta que esta executou no presente exercício, obra complexa 

e que entre as atividades executadas estava a de pintura e acabamento, conforme pode ser 

verificado do print abaixo, o que elimina qualquer dúvida a respeito do fato de que e 

empresa possui profissionais em seu quadro que realizam pintura e possui capacidade técntba  
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para realizar tal atividade, que é o que interessa ao ente público que realizará a contratação 

em questão. Veja-se: 
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Comprova-se desde já que a documentação apresentada pela licitante cumpriu tanto as 

exigências formais, quanto os requisitos técnicos necessários deliberados no edital. Toda a 

controvérsia levantada pela Administração do MPBA reside exclusivamente no registro formal 

do vernáculo "pintor", enquanto a recorrente já comprovou que o deslinde do questionamento 

é facilmente esclarecido com a análise dos fundamentos legais e técnicos já expostos. 

A inovadora Lei n2  9.433/2005 priorizou o interesse do Estado, evitando que propostas mais 

vantajosas se percam ante meras discussões formais irrazoáveis. Neste particular, situações 

fáticas efetivamente comprováveis na ocasião da apresentação das propostas podem ser 

elucidadas com a faculdade prevista no art 78, § 612 : 

§ 6° - A comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 03 

(três) dias úteis para a juntada posterior de documentos cujo 

conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data 

da apresentação da proposta. 

Note-se que a adoção da terminologia auxiliar técnico  como sendo profissional pintor, além 

de situação fática, se fosse compreendida como falha material já suficientemente esclarecida, 

o mesmo art 78 da Lei n° 9.433/2005 ainda é mais enfático em seu parágrafo 72: 

§ 7° - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de 

saneamento, mediante ato motivado da comissão de licitação. 
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3 — DO DIREITO 

Inicialmente, merece destaque o Art. 3°, caput, da Lei n° 8.666/93, que prescreve que tanto a 

Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e 

condições previstos no edital, vejamos: 

"Art. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos. " 

Desse modo, diante dos fatos acima narrados, percebe-se, desde já, que a empresa ora 

Recorrente cumpriu com todos as condições e requisitos previstos no edital, motivo pelo qual, 

por si só, não se justifica a inabilitação então aplicada. 

Nesse sentido, torna-se de fundamental importância a aplicação ao presente caso dos 

princípios da impessoalidade e do julgamento objetivo segundo os quais o agente público 

deve observar o critério de análise objetivo previsto no edital, ou seja, o confronto direto, 

simples e OBJETIVO entre a proposta feita pelo licitante e o que foi exigido pela 

Administração Pública.  

Também deve ser observado que o excesso de formalismo adotado no julgamento ora 

recorrido pode terminar por violar o interesse do próprio ente público que promove a presente 

licitação de vir a contratar a melhor proposta, uma vez que, demonstrada a capacidade técnica 

da ora Recorrente para executar as atividades licitadas inclusive a de pintura  como de fato 

ocorreu, a ausência de especificação na declaração apresentada de que um dos auxiliares 

técnicos é pintor configura-se como vício formal irrelevante, sanável e já devidamente sanado 

e que não causa prejuízos seja à Administração seja aos concorrentes. 

Assim, preceitua o Art. 44, caput e 45, caput da Lei n° 8.666/93, in verbis: 

"Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 

quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 

esta Lei. 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 

Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 

conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 

pelos licitantes e pelos órgãos de controle. " 

Nesse diapasão, cabe demonstrar o entendimento do Judiciário em caso análogo, veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO  TIPO MENOR PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO. 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMP 
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CONSERVAÇÃO. VIOLACÃO DO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO  

OBJETIVO. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO.  FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. (...). O Estado violou o princípio do julgamento  
objetivo, fundamentando a inabilitação da autora em fato não  

previsto no edital  (erro no cálculo da insalubridade a ser paga aos 

funcionários). (TJ-RS - AC: 70051588671 RS, Relator: Marco Aurélio 

Heinz, Data de Julgamento: 12/12/2012, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2013) 

Com efeito, importante destacar ainda que, é defeso ao agente público alterar as condições do 

processo licitatório, sob pena de comprometer todo o devido processo legal, conforme dispõe 

o parágrafo primeiro, inciso I, do Art. 3° da Lei n° 8.666/93, vejamos: 

"§ 1°  É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 

ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 52  a 12 deste artigo e no art. 3°  da Lei 

n° 8.248, de 23 de outubro de 1991." 

Cabe ressaltar ainda, que 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. (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. (Acórdão 8482/2013-1§ Câmara)." (Grifos aditados). 

No mesmo sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 

"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 	malismo 
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alvador — BA, 08 de dezembro de 2019. 

FWGROUND TECNOLOGIA EIRELI. 

extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 

prerrogativas dos administrados." 

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". 

De outro modo, uma vez entendido que os Arts. 24 e 29-A, § 32  da IN n2  02/08 se conformam 

aos limites legais, seria possível aplicar o procedimento de saneamento de vícios nas planilhas 

de formação de preços neles previstos, para as licitações cujo objeto seja a contratação de uma 

obra. 

Ressalta-se que a previsão em comento não fere qualquer princípio do direito administrativo, 

estando, pois, amparada na legalidade. 

Além disso, a RECORRENTE cumpriu as exigências previstas no edital de convocação, posto que 

não há que se falar em sua inabilitação. 

4 — DO PEDIDO 

Assim, diante de tudo ora exposto, a RECORRENTE requer digne-se V. Exa. Conhecer as razões 

do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim com a 

anulação da decisão em apreço, declarando-se a RECORRENTE habilitada para prosseguir no 

pleito, como medida da mais transparente Justiça, cumprindo-se desta forma o quanto 

disposto no art 78 §§ 6° e 7° da Lei n° 9.433/2005.  

Outrossim, !astreada nas razões recursais, requer-se que a Comissão de Licitações reconsidere 

sua decisão e, não sendo este o entendimento, faça este recurso subir, devidamente 

informado, à autoridade superior, em conformidade com o parágrafo 42, do artigo 109, da Lei 

n° 8.666/1993, observando-se ainda o disposto no parágrafo 32  do mesmo artigo. 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

EMERSON JOSÉ DUARTE LINS DE ARAÚJO 
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