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Guaporé, em 29 de outubro de 2018. 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS APRESENTADOS POR 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS LILIAN ZIEGER E EQUIPE LTDA. 

INOVE CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL LTDA. 

 

E AS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS POR 

DELMA ELOI BITTERCOURT DA SILVA 

 

REFERENTE: CARTA CONVITE Nº 15/2018 

OBJETO: REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MONITOR DE 

EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, 

COMO EXIGÊNCIA PARA ASSUMIR O CARGO DE ACORDO COM O 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018, EDITAL DE ABERTURA Nº 811/2018, DE 

03 DE AGOSTO DE 2018. 

 

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS 

 

Prezados Senhores: 

 

A empresa Serviços Educacionais Lilian Zieger e Equipe Ltda. apresentou 

Recurso Administrativo à decisão da Comissão de Licitações, referente ao Convite nº 

15/2018, na forma do art. 109, § 6º, da Lei nº 8.666/93, protocolado sob o nº 2657/2018, 

de 19 de outubro de 2018. 

A empresa Inove Centro de Especialização em Desenvolvimento 

Profissional Ltda. apresentou Recurso Administrativo à decisão da Comissão de 

Licitações, referente ao Convite nº 15/2018, na forma do art. 109, § 6º, da Lei nº 8.666/93, 

protocolado sob o nº 2680/2018, de 23 de outubro de 2018. 
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A empresa Delma Eloi Bittencourt da Silva apresentou Contrarrazões aos 

Recursos Administrativos, referente ao Convite nº 15/2018, na forma do art. 109, § 6º, da 

Lei nº 8.666/93, protocolado sob o nº 2757/2018, de 26 de outubro de 2018. 

Os documentos são tempestivos e passa-se às suas apreciações. 

 

I) Disposições Preliminares 

A Secretaria Municipal de Educação solicitou a contratação de uma 

prestadora de serviços na área de Educação para fornecer curso para monitores de 

educação, aprovados no Concurso Público nº 01/2018. 

Entretanto, durante o andamento do processo licitatório, foi trazido a 

conhecimento desta Comissão que uma das empresas – Inove Centro de Especialização 

em Desenvolvimento Profissional Ltda. – possui uma servidora pública em seu quadro 

societário.  

Ao averiguarem-se as alegações, constatou-se que não apenas a 

participante foi convidada pela Municipalidade, como foi consultada durante a fase inicial 

para apresentar orçamento de custos. 

Tal fato contraria a disposição legal presente no art. 9º, inciso III da Lei 

Federal nº 8.666/93, qual seja: 

“Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

[...] 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação.” 

 

Diante do fato, temos um vício inicial na formulação da média de preços 

que resultou nos valores de referência, e um participante que, mesmo impedido, fora 

convidado para o certame. Logo, diante de evidente ilegalidade, temos um fator 

determinante para sugerir o término do processo antes do avanço às próximas fases.  

Ademais, serão analisados os documentos apresentados. 
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II) Dos Fatos Controversos 

A Administração previu para a escolha da Prestadora de Serviços, um rol 

de requisitos. Nele constam as condições mínimas que a Licitante necessita para a plena 

satisfação do requerido pela Contratante. 

Duas licitantes apresentaram documentação técnica que não foram aceitas 

pela Administração. Em virtude disso, ambas se utilizaram da oportunidade de ampla 

defesa para apresentarem seus recursos. 

A empresa Inove Centro de Especialização em Desenvolvimento 

Profissional Ltda. foi declarada inabilitada para o certame, tendo em vista que não 

apresentou os diplomas dos profissionais contratados através de Cópia Autenticada em 

cartório ou por servidor público do Município de Guaporé/RS, conforme art. 32 da Lei 

8.666/93, conforme o item 2.2.1, letra “i” c/c 2.2. do Edital. Ademais a empresa não 

apresentou declarações de Idoneidade e de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII da 

CF/88, conforme item 2.2.1, letras “k” e “l” do Edital. 

A empresa Serviços Educacionais Lilian Zieger e Equipe Ltda. foi 

declarada inabilitada para o certame, tendo em vista que apresentou os diplomas dos 

profissionais contratados sem serem em Cópia Autenticada em cartório ou por servidor 

público do Município de Guaporé/RS, em desconformidade ao art. 32 da Lei 8.666/93, e 

o item 2.2.1, letra “i” c/c 2.2. do Edital.  

 

III) Da Empresa Inove Centro de Especialização em Desenvolvimento Profissional 

Ltda. 

A empresa apresentou recurso solicitando que sejam incluídos os 

documentos que não haviam sido apresentados em momento oportuno. Ademais, 

acreditam que não há fator impeditivo para a juntada dos mesmos ao processo e que não 

traz prejuízo às demais concorrentes, por tratar-se de prazo recursal. 

Acerca dos documentos, a mesma não poderá ser atendida em virtude do 

art. 43, §3º da Lei Federal nº 8.666/93, que afirma: 

“Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

[...] 
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§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta.” (grifamos) 

 

III) Da Empresa Serviços Educacionais Lilian Zieger e Equipe Ltda. 

A empresa apresentou recurso solicitando a revisão da decisão da 

Comissão de Licitações afirmando que a mesma fora exarada em face de excesso de 

formalismo. 

Acerca dos argumentos, os mesmos não têm a possibilidade de reverter a 

decisão de inabilitação da empresa, visto que a mesma se trata de exigência legal prevista 

no art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue: 

“Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da 

imprensa oficial.” (grifamos) 

 

Em relação a esta colocação, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona 

da seguinte forma: 

“I – O edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que 

fixa as condições de realização da licitação, determina seu objeto, discrimina 

as garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. 

II – Se o Recorrente, ciente das normas editalícias, não apresentou à época 

oportuna qualquer impugnação, ao deixar de atende-las incorreu no risco 

e na possibilidade de sua desclassificação, como de fato ocorreu.” (RMS nº 

10.847/MA, 2ª T., rel. Min. Laurita Vaz, j. em 27.11.2001, DJ de 18.02.2002)” 

(grifamos) 

 

Da mesma maneira, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

NÃO COMPROVAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA A 

SUSPENSÃO DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO À EMPRESA 

VENCEDORA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. 

AFASTAMENTO. 1. Não se olvida que o procedimento licitatório se encerra 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

5 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: licita3@guapore.rs.gov.br 

 

com a homologação e adjudicação do objeto licitado ao vencedor, o que, de 

regra, pode implicar na perda do objeto da ação mandamental. Todavia, 

considerando que a inicial do mandado de segurança impetrado questiona o 

desprovimento do recurso administrativo interposto contra a própria 

habilitação da empresa vencedora, sendo sustentado o não cumprimento do 

edital no que concerne aos atestados de qualificação técnica, não há falar em 

perda de objeto. 2. É o objeto a ser contratado que define o conteúdo e a 

extensão da qualificação técnica, de modo que, dentre outros deveres, 

também cabe à Administração Pública zelar pela observância dos 

"princípios próprios do campo das licitações, entre eles o da garantia da 

seleção da melhor proposta e o da segurança do serviço/produto licitado." 

(REsp Nº 1257886/PE). Hipótese em que se mostra de fato duvidoso o 

cumprimento das regras do certame no que tange à comprovação da 

qualificação técnica, tendo em vista que seu objeto é a prestação de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva do sistema de distribuição hidráulica da 

rede comercial, enquanto que os atestados de acostados pela empresa 

vencedora apenas atestam a prestação de serviços de manutenção em caldeiras, 

além de não serem atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 

(grifamos) 

(Agravo de Instrumento Nº 70061707915, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/11/2014) 

 

IV) Da Empresa Delma Eloi Bittencourt da Silva 

A empresa apresentou contrarrazões aos recursos apresentados, afirmando 

que a Comissão de Licitações deverá proceder seu julgamento na forma da legislação 

vigente. Seus argumentos são pertinentes e vêm ao encontro das ideias defendidas pela 

Administração. 

Passa-se ao julgamento final. 

 

V) Da Decisão Final 

As licitações são a maneira legal do Poder Público, em quaisquer esferas, 

de realizar as suas contratações. Esta licitação, em específico, trata de contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de capacitação em educação.  

A Constituição Federal, prevê, em seu Princípio da Legalidade: 
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“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei;” 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência...” 

 

Este é assim definido por Hely Lopes Meirelles: “A legalidade, como 

princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, 

em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 

comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-

se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso” (in: 

http://www.arcos.org.br/artigos/o-principio-da-legalidade-na-administracao-publica/ 

acesso em 02.10.2015) 

Já Marçal Justen Filho, afirma que: “No âmbito da licitação, o princípio da 

legalidade significa ser vedado à autoridade administrativa adotar qualquer providência 

ou instituir qualquer restrição sem autorização legislativa. As normas constitucionais e 

legais estabelecem um quadro, o qual delimita a competência da autoridade. Portanto a 

validade de qualquer decisão da Administração dependerá não apenas de sua 

compatibilidade com a ordem jurídica, mas de uma autorização legislativa (ainda que 

implícita). (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª Edição, Ed. 

Dialética) 

Culminando, portanto, no ponto principal que sustenta a decisão da 

Comissão de Licitações: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 

 

http://www.arcos.org.br/artigos/o-principio-da-legalidade-na-administracao-publica/


 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

7 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: licita3@guapore.rs.gov.br 

 

A Comissão nada mais fez que a sua designação legal: julgou 

objetivamente as propostas, classificando uma e desclassificando a outra, seguindo o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao da legalidade. O que não foi 

proposto pela empresa em questão, em momento oportuno, não poderia ser exigido em 

sede recursal. 

Logo, os mesmos NÃO SÃO ACOLHIDOS. 

 

VI) Da Sugestão de Anulação 

A situação apontada preliminarmente, poderá eivar de vícios o processo e 

todos os posteriores atos que dele advirem, quais sejam: o contrato, a certificação dos 

candidatos, a nomeação para os cargos, etc. 

Neste sentido, o Tribunal de Contas da União afirma que: 

“Mesmo ao se considerar lícita a alteração do contrato social, não se afastou 

do impedimento constante do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993”. Isso 

porque, “consoante a jurisprudência desta Corte, as vedações explicitadas 

nesse dispositivo legal estão sujeitas a analogia e interpretação extensiva ...” . 

Ou seja, “qualquer situação que não esteja prevista na lei, mas que viole o 

dever de probidade imposto a todos os agentes públicos ou pessoa 

investida desta qualidade, deve ser proibida, por ser incompatível com os 

princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade”. (Acórdão 

1170/2010-Plenário). (grifamos) 

 

De acordo com Marçal Justen Filho: 

“É vedado ao administrador superpor um interesse particular (próprio ou de 

terceiro) ao interesse coletivo. Diante do conflito de interesses, o administrador 

deve sempre agir com lealdade para com o interesse coletivo. A moralidade e 

a probidade acarretam impossibilidade de vantagens pessoais serem extraídas 

pelo administrador. Por igual, estão proibidas vantagens ou prejuízos 

decorrentes de preferências pessoais dos titulares de funções públicas. Mesmo 

que não retirem, direta ou indiretamente, qualquer benefício, os 

administradores praticam atos inválidos quando interferem no destino da 

licitação para beneficiar ou prejudicar concorrente (…) Havendo conluio ou 

composição entre os licitantes, estarão frustrados os princípios da moralidade 

e da probidade. Deverá invalidar o certame, punindo-se os responsáveis.”  
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De acordo com o Supremo Tribunal Federal: 

“SÚMULA 473 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

 

E de acordo com a Lei nº 8.666/93: 

“Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 

poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

§ 1o  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não 

gera obrigação de indenizar, ...” (grifamos) 

 

Diante do exposto preliminarmente, em virtude da explícita vedação legal, 

primando pelos princípios da legalidade, em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, esta Comissão SUGERE a 

anulação do processo de Carta Convite nº 15/2018 à Autoridade Competente. 

Intimem-se os interessados. 

 

 

VERÔNICA DE CAMPOS VELHO 

Presidente 

 

 

ELISA CRISTINA  

PIORESAN DE SOUZA 

Membro 

ARTUR A. CENI  

Membro 

 


