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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DE SANTA CATARINA 

 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2018  

RECURSO ADMINISTRATIVO: 

1)  CONFORME ÍTEM 13 – DOS RECURSOS, 13.1., LETRA ‘d’, HIERARQUICO EM 

DESFAVOR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE “INABILITOU A ENTIDADE 

IAB – NÚCLEO LITORAL NORTE, INDEFERINDO O PEDIDO DE INSCRIÇÃO EM 

REGISTRO CADASTRAL”; 

2) RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME ÍTEM 13 – DOS RECURSOS, 13.1., 

LETRA ‘a’, REFERENTE À DECISÃO DE INABILITAR A ENTIDADE IAB/SC-

NÚCLEO LITORAL NORTE POR NÃO APRESENTAR NO ENVELOPE 01 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, O ITEM 6.3.1 – CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL EMITIDO PELO CAU/SC. 

 

O IAB – Núcleo Litoral Norte, no processo destacado no preâmbulo 1 deste 

recurso, por seu representante conforme termo de procuração anexo, vem 

perante essa colenda Comissão de Licitação apresentar defesa em face da 

decisão de não emitir o Certificado de Registro Cadastral, expedido pelo 

CAU/SC, impedindo que a entidade supra citada apresentasse todos os 

documentos exigidos no Envelope 01 - HABILITAÇÃO, necessários para 

participar e ser considerada habilitada no Processo Licitatório Nᵒ 01/2018, a 

realizar-se dia 14/12/2018, às 14 horas. 

 

I – DOS FATOS – Item 1 

 

a) A Comissão Permanente de Licitações, após análise dos documentos 

solicitados no Item 5 – HABILITAÇÃO PRÉVIA (cadastramento), em seus 
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itens 3.1., 5.1. e 5.2., reporta que o Cadastramento no CAU/SC far-se-á 

mediante a apresentação dos documentos contidos nos itens 8.1.1, 

8.1.2 e 8.1.3, verificou que o IAB/SC – Núcleo Litoral Norte apresentou 

todos documentos relevantes, com exceção da Letra ‘f ‘ do item 8.1.1., 

relativos à Documentação Jurídica: “Cópia autenticada da cédula de 

identidade do(a) representante legal”. 

b) A entidade IAB/SC – Núcleo Litoral Norte, com base no Edital, item 13 -

DOS RECURSOS, 13.1, Letra ‘d’ - indeferimento do pedido de inscrição 

em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento -, solicitou 

revisão, através de Recurso no dia 13/12/2018, quando verificou não 

haver recebido o Certificado de Registro Cadastral, documento 

fundamental na exigência dos documentos que deveriam constar no 

Envelope 01, obtendo no mesmo dia, véspera da Sessão Pública da 

Tomada de Preço 01/2018, resposta por parte desta Comissão que 

“Portanto, como ainda não houve julgamento da habilitação e, 

consequentemente decisão administrativa, não cabe interposição de 

recurso no presente momento” quando o Edital prevê interposição de 

recurso nesta fase, como citado acima. 

O representante da entidade IAB/SC – Núcleo Litoral Norte discorda da 

decisão tomada pela Comissão, pois a mesma poderia ter levado em 

consideração o Recurso interposto naquele momento, podendo, em tempo 

hábil, emitir o Certificado. Lembrando ainda que, coincidentemente, a 

entidade faz parte deste Conselho (CAU/SC), sendo sua representante legal 

também integrante do Conselho, o qual tem arquivado todos documentos de 

seus membros, como a Carteira Profissional, válida em todo território nacional 

como documento de identidade. Desta forma, o documento supracitado 

poderia ser incluído com a cópia disponível no Conselho no momento da 
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apresentação dos documentos, entrega destes ocorrida na sede do Conselho 

(CAU/SC), inclusive autenticando a cópia que poderia ter fornecido.  

 

2 – DA FUNDAMENDAÇÃO JURÍDICA PARA RECONSIDERAR A DECISÃO TOMADA 

PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Muito embora a Lei nº 8666/93, que disciplina as normas para os 

procedimentos licitatórios e contratos administrativos da administração 

pública, disciplina como regra geral, de que o edital vincula as partes. No 

entanto, a jurisprudência brasileira já se firmou que existem exceções à regra, 

uma vez que o excesso de formalismo nas licitações não pode sobrepor aos 

princípios da razoabilidade e interesse público.  

 

A procedimentalização das licitações, em regra, está vinculada ao formalismo 

de lei. Porém, o ato de julgar os documentos habilitatórios e propostas dos 

licitantes, se reveste, também, de bom senso e razoabilidade, ser formal sem 

ser formalista, não sobrepondo os meios aos fins. Ainda mais sendo em uma 

etapa de HABILITAÇÃO PRÉVIA, como consta no Edital em seu item 5.1. 

 

A este formalismo necessário e até imprescindível ao procedimento, sim, um 

valioso instrumento da igualdade e da moralidade na seriação dos atos 

administrativos, não se admite decisões inúteis e rigorismos inconsentâneos 

com a melhor exegese da Lei. Logo, o ato de julgar uma licitação deve estar 

contido de razoabilidade, bom senso e proporcionalidade, evitando o rigor 

formal. 
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Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 14ª edição, p. 642, assim se manifesta quanto à formalidade 

nas licitações: 

 

"Do ponto de vista formal, deve-se verificar se a 

proposta atendeu ao modelo devido. Ou seja, 

examina-se se contém aquilo que é obrigatório e se 

omitiu aquilo que é proibido, adotando a forma 

adequada. O exame formal deve ser formulado à 

luz do princípio fundamental de que a norma não é 

um fim em si mesmo.” (grifo nosso). 

 

Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 29ª edição, p. 267: 

 

"O princípio do 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.” (grifo nosso). 

 

 

O autor ainda acrescenta: 
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"o administrador público deve ter sempre presente 

que o formalismo inútil e as exigências de uma 

documentação custosa afastam muitos licitantes e 

levam a Administração a contratar com uns poucos, 

em piores condições para O Governo.” (grifo nosso). 

 

Os fins da conduta administrativa têm que ser dotados de razoabilidade e 

justiça, e não necessariamente de rigor formalista tacanho e dispensável, pois 

a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a 

Administração Pública, sem falar na demora e postergação decorrentes que 

poderiam ser evitadas, no atendimento das reclamadas e urgentes demandas 

sociais e finalidades de interesse público - função e fim último do Estado. 

 

Desta forma, persegue à Administração no Procedimento Licitatório a 

satisfação do interesse público, mediante escolha da proposta mais 

vantajosa, mas sem deixar de lado a necessária moralidade  e o indispensável 

asseguramento da igualdade entre os participantes. 

 

Se de fato o edital é a “lei interna” da licitação, deve-se abordá-lo frente ao 

caso concreto tal qual toda norma emanada do Poder Legislativo, 

interpretando-o à luz do bom senso e da razoabilidade, a fim de que seja 

alcançado o seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas 

prescrições.  

 

Nesta linha, o Ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal, 

esclarece: 
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“Licitação: irregularidade formal na proposta 

vencedora que, por sua irrelevância não gera 

nulidade. [...] Se a irregularidade praticada pela 

licitante vencedora a ela não trouxe vantagem, 

nem implicou em desvantagem para as demais 

participantes, não resultando assim em ofensa à 

igualdade; se o vício apontado não interfere no 

julgamento objetivo da proposta, e se não se 

vislumbra ofensa aos demais princípios exigíveis na 

atuação da Administração Pública, correta é a 

adjudicação do objeto da licitação à licitante que 

ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio 

do interesse público, escopo da atividade 

administrativa” (RMS n.º 23.714/DF, 1ª T., em 

5/9/2000).  

 

Portanto, embora a lei nº 8.666, artigo 48, inciso I, estabeleça que as propostas 

que não atendam as especificações contidas no ato convocatório da 

licitação devam ser desclassificadas, é evidente que aplicação desta norma 

tem que ser temperada pelo princípio da razoabilidade, sendo necessário 

ponderar os interesses existentes  e evitar resultados que, a pretexto de tutelar 

o “interesse público” de cumprir o edital, produzam a eliminação de propostas 

vantajosas para os cofres públicos. 

  

I – DOS FATOS – Item 2 

Era de conhecimento da Comissão Permanente de Licitações, após análise 

dos documentos solicitados no Item 5 – HABILITAÇÃO PRÉVIA (cadastramento) 
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em seus itens, que a entidade IAB/SC – Núcleo Litoral Norte não apresentaria 

todos os documentos exigidos no Envelope 01, conforme Edital, por não ter 

dado a oportunidade à entidade de receber o Certificado, item 6.3.1., 

referente à “Habilitação Prévia”, sendo de suma importância ressaltar 

novamente, que o documento faltante para recebimento do Certificado foi 

“Cópia autenticada da cédula de identidade (carteira profissional emitida 

pelo CAU/SC) do(a) representante legal”, estando todos os outros documentos 

exigidos autenticados e entregues em prazo hábil. Importante salientar que o 

Edital Licitado é de responsabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de Santa Catarina, conselho este que representa os arquitetos e urbanistas do 

Estado citado, do qual a representante legal da entidade Instituto dos 

Arquitetos do Brasil, Estado de Santa Catarina – Núcleo Litoral Norte, como 

Presidente da entidade, assinou as Declarações exigidas, com seu número de 

registro no conselho CAU/SC A96735-1, o que comprova que a mesma tem 

todos seus documentos acervados na entidade mandatária do Processo 

Licitatório, certificando que, neste caso, a falta da identidade do responsável 

legal não se torna documento que justifique a não aceitação da solicitação 

de Certificado de Registro Cadastral por parte da entidade CAU/SC, a qual 

faz parte e a representa. 

O representante da entidade IAB/SC – Núcleo Litoral Norte, no seu 

credenciamento, apresentou como exigido no Edital, Procuração da 

Representante Legal da entidade, dando poderes para o representante 

participar e tomar decisões referentes ao Certame, o que comprova, mais 

uma vez, que a Representante Legal da entidade estava totalmente ciente do 

processo, sendo apenas esquecida a inclusão do Documento de Identidade 

nos documentos da habilitação prévia. Fato este que determinou a Comissão 

de Licitação a “desclassificar a entidade IAB/SC – Núcleo Litoral Norte, 
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conforme Ata da Sessão Pública, n. 1, relativos à “Documentação”, por não 

apresentar Certificado de Registro Cadastral, em desconformidade com o 

item 6.3.1 do Edital”. 

 

2 – DA FUNDAMENDAÇÃO JURÍDICA PARA RECONSIDERAR A DECISÃO TOMADA 

PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – item 2 

A fundamentação tem o mesmo embasamento jurídico citado no item 1, visto 

que o item 2 é consequência deste, onde, muito embora a Lei nº 8666/93, que 

disciplina as normas para os procedimentos licitatórios e contratos 

administrativos da administração pública, disciplina como regra geral, de que 

o edital vincula as partes. No entanto, a jurisprudência brasileira já se firmou 

que existem exceções à regra, uma vez que o excesso de formalismo nas 

licitações não pode sobrepor aos princípios da razoabilidade e interesse 

público. 

Sendo importante completar que, a entidade IAB/SC – Núcleo Litoral Norte 

apresentou todos os outros documentos exigidos no Edital, onde a Gerente 

Técnica do CAU/SC, Franciani Rosália Rigoni, e o Assessor Especial da 

Presidência e também Assessor da CATHIS do CAU/SC, Antônio Couto Nunes, 

efetuaram análise da qualificação técnica de todos participantes e 

consideraram a entidade IAB/SC – Núcleo Litoral Norte, quanto à qualificação 

técnica, apta sem ressalvas. 

 

3 – DO PEDIDO 

Ante ao Exposto, requer: 

I – Reconsideração à decisão tomada, habilitando a entidade 

IAB/SC – Núcleo Litoral Norte, de sua continuidade no certame, fornecendo-
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lhe a chance de apresentar o documento do representante legal, caso saia 

vencedora, por menor preço, no processo; 

II – Considere que a entidade IAB/SC – Núcleo Litoral Norte 

apresentou todos os outros documentos exigidos no Edital, comprovando estar 

habilitada documental e tecnicamente para realizar o Objeto do Edital com 

qualidade e eficiência, caso vença na proposta de preço. 

 

3 – DOS ANEXOS 

Fazem parte deste Recurso os anexos que comprovam a veracidade das 

argumentações expostas.  

 

Nestes termos, 

pede deferimento. 

 

Balneário Camboriú, 19 de dezembro de 2018. 

 

 

 

________________________________________ 

Arq. Fátima Maria Ferreira Franz – CAU/SC A83186 

Representante Legal por Procuração Particular Para Atos Inerentes ao 

Certame 

Presidente do IAB/SC Núcleo Litoral Norte 
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Marina Ortiz da Silva Gorni – CAU/SC A96735-1 
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