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RECURSO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2009. 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2009 
 
Requerente: CINE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES 
Protocolo n.º 1016 de 03 de março de 2009. 
 
DO MOTIVO DO RECURSO: 
 

Requer à Comissão Permanente de Licitações que esta reveja seu posicionamento em relação a 
habilitação das empresas Job Center Ltda e Fundação Conesul de Desenvolvimento no Processo  
licitatório n.º 05/2009, na modalidade de Tomada de Preços n.º 02/2009. 

 
BREVE RELATO 
 
 A Requerente em seus pedidos requer o recebimento do recurso, e a inabilitação das empresas 
Job Center Ltda e Fundação Conesul de Desenvolvimento pelos motivos expostos que serão 
analisados à frente. 
 
 A Comissão Permanente de Licitações, reunida em sessão extraordinária no dia 17 de março do 
corrente ano, decidiu por dar provimento e, conhecimento do presente recurso às demais licitantes, via 
ofício, para suas manifestações, em cumprimento à lei 8.666/93, inciso I, §§ 1o a 3o, declarando efeito 
suspensivo ao processo.  
 
 Manifestaram-se nos prazos regulamentares as empresas Instituto Euvaldo Lodi de Santa 
Catarina - IEL/SC, via fac-símile em 06.03.2009, corroborando da argumentação do CINE Centro de 
Integração de Estudantes, e a Fundação Conesul de Desenvolvimento, protocolo no 1263 em 
09.03.2009, esta opondo-se ao recurso em todos os seus termos, e Job Center Ltda protocolo nº1887. 
 
DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS 
 
 Aponta a requerente supostas irregularidades na qualificação técnica da Fundação Conesul de 
Desenvolvimento alegando estarem vencidos os documentos apresentados especialmente a certidão no  

101/2008 do Conselho Regional de Administração, e os atestados de capacidade técnica, alem de 
mencionar que o alvará de habilitação não menciona como atividade da licitante recorrida, o objeto 
licitado. 
 
 Em segundo plano e no mesmo requerimento, aponta supostas irregularidades na apresentação 
de documentos da empresa Job Center Ltda em especial que seu objeto social, em suas palavras 
registra “apenas e tão somente” agente de integração para estágios seguida de outros objetivos que em 
nada comunicam com o objeto, e procura desqualificar o atestado de capacidade técnica apresentado 
de emissão da Câmara de Vereadores. 
 
 
 A Comissão entendeu primeiro, que as clausulas editalícias devem ser seguidas à risca 
conforme dita a Lei 8.666/93 de 21.06.1993, Lei das Licitações, que é bastante clara em seu 
artigo 41 sobre a matéria, litteris: 
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Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha est itamente vinculada. r

 
 Dito isto, remete-se o assunto ao que afirma clara e distintamente o Edital em 6.7.3 litteris: 
 
 6.7.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 a) Cópia do registro de inscrição da licitante no Conselho Regional de Administração; 
 

 b) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da empresa proponente, comprovando que a licitante já desempenhou 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração.  
 

 Pois bem! Em momento algum as clausulas editalícias estabelecem de alguma forma, a 
obrigatoriedade de que em tais documentos se conste data de vencimento ou de validade, e sim, tão 
somente, de que eles devam ser apresentados como forma de comprovar que realizaram serviços 
compatíveis. Seria inviabilizar a participação de empresas que por algum motivo não houvesse 
contratado serviços do gênero mesmo com know-how nos últimos 180 (cento e oitenta dias) que 
antecedem ao pleito, diminuindo o competitório, infringindo a Lei Federal 8.666/93, artigo 3o, parágrafo 
1o, inciso I, litteris:- 
 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia 
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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 lhe são correlatos. 

§ 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 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; 

 
 Farta matéria jurisprudencial se encontra no sitio do Superior Tribunal de Justiça, Supremo 
Tribunal Federal, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e Tribunais de Contas do Estado e 
União, dando conta da impossibilidade de restringir a participação de licitantes no competitório, fruto de 
exigências desarrazoadas ou não previstas em clausulas editalícias. 
 
 Ainda se pode  trazer à luz o que enuncia a ilustre mestra Maria Sylvia Zanella di Pietro, em seu 
livro Direito Administrativo, 21a Ed. – São Paulo: Atlas, 2008, pag.336: 
 

 9.3.1 Princípio da igualdade 
 

 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 tambem 
assegurar a igualdade de direito de todos os interessados em contratar. Este princípio que 
hoje está expresso no art.37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de condições 
que impliquem preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos demais. 
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No § 1o inciso I, do artigo 3o  da  Lei no 8.666, está implícito outro princípio da licitação, que é 
o da competitividade decorrente do princípio da isonomia: é vedado aos agentes públicos 
“admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 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. 

 
Em segundo, se constata que o citado alvará de habilitação não foi solicitado no Edital, e a 

Certidão de no  101/2008, de expedição do Conselho Regional de Administração, atesta o efetivo 
registro, dá-lhe  vigência alem do prazo de abertura dos envelopes de documentos de habilitação e de 
propostas, previstos no Edital, o que satisfaz a exigência editalícia no tocante á Fundação Conesul de 
Desenvolvimento, e, seus atestados de capacidade técnica encontram-se  registrados no citado 
Conselho conforme solicitado no Edital, e a estes não se estabelece prazo de validade, simplesmente 
declara a realização do serviço ou obra. 

 
Por outra vértice ainda, cabe citação de que o objeto licitado não se reveste de obrigatoriedade 

em ser executado por empresa ou profissionais portadores de notória especialização, por tratar-se de 
serviços de média/baixa complexidade, o que sugere não cercar a Administração de garantias 
excessivas e desarrazoadas. Portanto nada obsta na participação das requeridas no certame, visto não 
ser necessário constar obrigatoriamente em seus objetos sociais a descrição única ou com realce de 
que deva ser “especializada” nesta área. 

 
Ainda, se conhece as contra razões apresentadas pela empresa Fundação Conesul de 

Desenvolvimento em todos os seus termos dando-lhe provimento, e se conhece das contra razões 
apresentadas pela empresa Job Center Ltda, (PROTOC 1887 DE 12.03.09) em todos os seus termos, à 
excessão de seus termos “QUANTO DA INÉPCIA DO RECURSO ADMINISTRATIVO”!, assim como, 
entende esta Comissão, não ser necessário velar “ameaça” de representação a órgãos outros, TCE/SC 
e Poder Judiciário, como fez em seu requerimento, “sem prejuízo do direito de representação aos órgãos 
fiscalizadores, ao Tribunal de Contas de Santa Catarina e apelo ao Poder Judiciário” vez que se entende 
estarem os Membros da Comissão imbuídos no estrito cumprimento legal de seus deveres e 
atribuições, primando pelos direitos e deveres dos cidadãos, e ao atendimentos aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, constitucionais emanados no artigo 37, 
caput, da Carta Magna. O direito de representação é norma ditada em vária leis nacionais e CRFB. 

 
PARECER 
   

A Comissão Permanente de Licitações, reunida em sessão extraordinária nesta data, após 
análise dos fatos, esgotadas todas as possibilidades de se ter nova ou divergente interpretação 
daquelas contidas em seu posicionamento inicial, Resolve, conhecer do recurso no entanto, NEGAR 
provimento ao requerido pela empresa CINE Centro de Integração de Estudantes, através do protocolo 
n.º 1016/2009 datado de 03.03.2009, pois o recurso se caracteriza pelo ensejamento de mesmo 
assunto fático verificado à ocasião da abertura dos envelopes de documentação, sem trazer ao 
processo qualquer fato superveniente, opinando pelo prosseguimento do certame com a manutenção 
da habilitação de todas as proponentes, no respeito ao espírito pátrio ensejado no art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, e legislação já citada. 
    Canoinhas, em 17 de março de 2009. 
 
_________________________ _________________________   ________________________ 
         Moacir Motter    Cláudio Mathias   João Maria Ferreira 
           Presidente        Secretário           Membro 

       Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   -    Fone (047) 622-3011  -   Fax 622-3848   -    E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 


