
 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA EMPRESA MUNICIPAL 

DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A – BELOTUR, DA PREFEITURA DE 
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2020 

 

 

FULLBLESS EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 11.200.051/0001-83, com endereço a 

SHIS QI 5 Conjunto 13 Casa 10, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.615-130, neste 

ato representada por sua sócia-administradora, GISELLE DOMINGUES UDRE 

VARELA, brasileira, empresária, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 

n. 649.076.731-20 CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, 

pelos fatos e argumentos adiante expostos. 

I.  DA SÍNTESE E DO DIREITO. 

Cuida-se de procedimento administrativo licitatório para “Registro de 

preços para prestação de serviços contínuos, fornecimento e/ou locação de 

bens, para atender às demandas da Belotur e da Prefeitura de Belo Horizonte 

em projetos, ações e eventos próprios e/ou apoiados, por um período de 12 

(doze) meses”. 

DA PERFEITA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE 

Primeiro, houve a desclassificação da empresa RMV EVENTOS E 

SERVIÇOS, ora Recorrente, em razão de i) não apresentação de proposta 



 

comercial e não apresentação de declaração em desacordo com o subitem 

17.1.1.1; ii) não apresentação de declaração independente de proposta e 

declaração de beneficiário da LC 123. 

Alega, assim, o princípio da razoabilidade e o princípio do excesso 

formalismo. 

Sabemos que há, nas licitações, o princípio do estrito cumprimento do 

Edital. É a famosa vinculação obrigatória ao Edital. 

O estrito cumprimento ao procedimento e às regras contidas no ato 

convocatório é um dever para a Administração, cuja observância pode ser 

exigida pelos licitantes. 

O próprio professor Marçal Justen Filho, ao discorrer sobre a questão, 

aponta que “Como o ato convocatório estabelece regras de conduta para a 

Administração, isso produz efeitos reflexos para os licitantes. Permite-lhes 

prever a conduta futura dos agentes da Administração e, desse modo, orientar 

as decisões a adotar”. 

Aliás, se fosse permitido à Administração ignorar as regras contidas 

no ato convocatório, os particulares ficariam em situação de insegurança. 

Existe para os licitantes direito público subjetivo de exigir o 

cumprimento do disposto no ato convocatório. Esse direito – como já 

mencionado – é público porquanto não é outorgado pelo interesse econômico e 

patrimonial dos licitantes.  

Embora tal direito deva ser exercido pelos licitantes, sua atuação 

reflete em interesse superior, isto é, no interesse da própria administração 

pública. 

O descumprimento às regras contidas no Edital ofende os princípios 

norteadores da atividade administrativa do Estado. Inclusive, esse é 



 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, em 

diversas oportunidades, apontou: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 

ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 

284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO 

CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 893-

894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei n.° 8.666/93 quanto o 

Edital não determinam nova expedição de certidão. A 

exigência contida no Edital visa validar a certidão 

apresentada, isto é, verificar a sua autenticidade e não a 

expedição de outro documento. (...) Outrossim, a 

Administração e os interessados em participar da 

concorrência pública têm o dever de respeitar o que ficou 

consignado no Edital, nada lhe acrescentando ou 

excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão 

Especial de Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, 

documento que deveria ser juntado, como o foi, no 

envelope de documentos para habilitação e adotou 

expediente não contemplado no instrumento convocatório, 

em violação aos princípios que norteiam a licitação, como 

o da vinculação ao Edital e ampla concorrência". 

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à 

ofensa ao art. 

535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma 

clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 



 

3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser 

o Edital a lei interna do concurso público, vinculando não 

apenas os candidatos, mas também a própria 

Administração, com regras dirigidas à observância do 

princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 

5. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal a quo, acatando 

os argumentos da parte Recorrente, seria necessário 

examinar as regras contidas no Edital, bem como o 

contexto fático-probatório dos autos, o que é impossível no 

Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 

e 7 do STJ. 

6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é 

facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa 

ao princípio da vinculação ao Edital. 

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, não provido. 

(REsp 1717180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 

13/11/2018) 

E mais: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO 

DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA 

BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA 

INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO 



 

LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. 

LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. O Edital é a lei interna do concurso público, que vincula 

não apenas os candidatos, mas também a própria 

Administração, e estabelece regras dirigidas à observância 

do princípio da igualdade, devendo ambas as partes 

observar suas disposições. 

(...) 

3. Agravo Interno não provido. 

(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, 

DJe 

Aliás, o art. 41, da Lei de Licitações, nos ensina que “A Administração 

não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada.”. 

Não pode agora o Recorrente alegar excesso de formalismo. Se 

quisesse, antes, ter alegado excesso de formalismo, deveria ter impugnado 

o Edital, o que não fez. 

O instrumento convocatório formaliza a competência discricionária 

absoluta da Administração Pública, e, por isso, ela é vinculada a seus termos. 

Podemos afirmar que a estrita vinculação da Administração Pública ao Edital, 

seja no que diz respeito a regras de fundo, seja no que tange àquelas de 

procedimento, a vinculação é – e deve ser – absoluta. 

O Edital é o que chamamos de fundamento de validade dos atos 

praticados no curso da licitação. A desconformidade entre o Edital e os atos 

administrativos praticados durante a licitação cria situação de cristalina nulidade. 

Ao descumprir qualquer norma do Edital, a Administração Pública frustra o 

próprio princípio criador da licitação: a legalidade. 



 

O descumprimento a qualquer regra imposta pelo Edital deve ser 

reprimido pela Administração Pública. Nem o vício do Edital pode desfigurar a 

disciplina que ele mesmo veicula. 

No presente caso, a empresa Recorrente busca, pela via recursal, a 

reversão de sua desclassificação, que se deu justamente por não cumprir os 

requisitos do Edital. 

Vejamos: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE 

RADIODIFUSÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXIGÊNCIA 

DE CERTIDÕES DE CARTÓRIOS DE PROTESTO DE 

TÍTULOS. NÃO CUMPRIMENTO. 

DECLARAÇÃO DE INABILITAÇÃO. SEGURANÇA 

CONCEDIDA. 

1. Mandado de segurança impetrado contra ato que negou 

provimento a recurso administrativo interposto de decisão 

que, por sua vez, declarou a litisconsorte passiva habilitada 

no procedimento licitatório para concessão de serviço de 

radiodifusão em frequência modulada. 

2. Nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93, "A Administração 

não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada". 

3. Edital de concorrência que determina que a habilitação 

dos proponentes está condicionada à apresentação de 

certidões das Justiças Estadual e Federal, quanto a feitos 

cíveis e criminais, e dos Cartórios de Protesto de Títulos, 

dos locais de residência e de exercício de atividade 

econômica de seus dirigentes nos últimos cinco anos. 

4. No presente caso, a litisconsorte passiva não apresentou 

certidões de todos os Cartórios de Protesto de Títulos do 



 

município de residência de sua diretora, nem dos 

municípios de sua sede e filiais. 

5. Segurança concedida para declarar a inabilitação da 

litisconsorte passiva e, consequentemente, sua exclusão 

do procedimento licitatório. 

(MS 17.361/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 

01/08/2012) 

Inclusive, já é sedimentada a jurisprudência no sentido de ser 

impossível a juntada posterior de documentação exigida pelo Edital. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 

ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 

535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA 

NA FUNDAMENTAÇÃO. 

SÚMULA 284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA 

DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 893-

894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei n.° 8.666/93 quanto o 

Edital não determinam nova expedição de certidão. A 

exigência contida no Edital visa validar a certidão 

apresentada, isto é, verificar a sua autenticidade e não a 

expedição de outro documento. (...) Outrossim, a 

Administração e os interessados em participar da 

concorrência pública têm o dever de respeitar o que ficou 

consignado no Edital, nada lhe acrescentando ou 

excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão 



 

Especial de Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, 

documento que deveria ser juntado, como o foi, no 

envelope de documentos para habilitação e adotou 

expediente não contemplado no instrumento convocatório, 

em violação aos princípios que norteiam a licitação, como 

o da vinculação ao Edital e ampla concorrência". 

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à 

ofensa ao art. 

535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma 

clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 

3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser 

o Edital a lei interna do concurso público, vinculando não 

apenas os candidatos, mas também a própria 

Administração, com regras dirigidas à observância do 

princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 

5. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal a quo, acatando 

os argumentos da parte Recorrente, seria necessário 

examinar as regras contidas no Edital, bem como o 

contexto fático-probatório dos autos, o que é impossível no 

Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 

e 7 do STJ. 

6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é 

facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa 

ao princípio da vinculação ao Edital. 

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, não provido. 



 

(REsp 1717180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 

13/11/2018) 

Agora, pretende a sociedade RMV, após a desclassificação, alegar 

que houve excesso de formalismo? 

Inclusive, sobre comparação entre excesso de formalismo e 

vinculação ao Edital, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, TRF1, decidiu: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO 

DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (CEF). COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS 

FEDERAIS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO JÁ LOCADO 

POR OUTRO LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DO 

EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO EDITAL. 

1. Hipótese em que se afigura razoável a desclassificação 

da proposta da impetrante diante da impossibilidade de 

instalação da casa lotérica no endereço nela indicado, visto 

que, infere-se da leitura dos itens 7.2.4.3 e 12 do Edital do 

certame, que a habilitação dos licitantes dependia 

diretamente da aceitação, por parte da CEF, do imóvel 

ofertado para instalação da casa lotérica. 2. A exigência 

que a impetrante pretende afastar não se trata de mero 

formalismo, mas sim de condição essencial à 

celebração do contrato administrativo, razão pela qual 

deve ser mantida em respeito aos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório e da 

igualdade entre os licitantes. 3. Sentença denegatória da 

segurança, confirmada. 4. Apelação desprovida. 

(AMS 0030673-76.2008.4.01.3800, DESEMBARGADOR 

FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA 

TURMA, e-DJF1 12/02/2019 PAG.) 



 

Em verdade, diferentemente do que narra a Recorrente, estamos em 

situação de formalismo moderado. Não há qualquer excessividade no 

formalismo apresentado. 

O formalismo moderado navega entre o princípio da eficiência e o da 

segurança jurídica, implementando importante função no cumprimento dos 

objetivos descritos no art. 3º da Lei de Licitações, a saber, a busca da proposta 

mais vantajosa para a Administração, a garantia da isonomia e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

Nesse 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 o 

formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados.” 

Diferentemente do que ocorre com as normas e regras, os princípios 

sempre são compatíveis entre si. Assim, quando há conflito de princípios, não é 

necessário escolher um deles. Vejamos: 

“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)” 



 

Contudo, a não observância ao que impõe o Edital IMPÕE A 

DESCLASSIFICAÇÃO, como já pontuou o STF. Vejamos: 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 

FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se 

o licitante apresenta sua proposta financeira sem 

assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a 

inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios 

da vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que 

não observou exigência prescrita no Edital de 

concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional 

da preponderância da proposta mais vantajosa para o 

Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas 

válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo 

como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É 

imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua 

proposta financeira, sob pena de a Administração não 

poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se 

sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 

(RMS 23640, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda 

Turma, julgado em 16/10/2001, DJ 05-12-2003 PP-00036 

EMENT VOL-02135-07 PP-01268) 

O que intenta o Recorrente é de superar o Edital, contrariando todos 

os princípios basilares das licitações. 

Contudo, é de chamar a atenção que a empresa Recorrente, à fl. 14 

de seu recurso, afirme que é necessária a estrita observância do Edital. Ora, ao 

início, quando fala de sua documentação, alega “formalismo excessivo”. Logo 

após, ao falar da documentação de outro, aplica o entendimento do princípio da 

vinculação do instrumento convocatório. 



 

Tais alegações são completamente contraditórias. 

Ademais, se analisados todos os pontos trazidos pela empresa 

Recorrente, vemos que não há, nem de perto, concordância lógica nas 

alegações. 

Ora, primeiro, ao refutar o mencionado desacordo ao SUBITEM 

17.1.1.1., fala em proposta. Todavia, se analisado o Edital, vemos que não se 

fala em proposta no mencionado item, mas em “Declaração de que não possui 

em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 

e de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou 

análogo a trabalho escravo. – Modelo Quadro 01.”. 

Isto é, a alegação ventilada pelo Recorrente sequer possui ligação 

com o artigo mencionado, criando verdadeira desconexão lógica entre os 

fundamentos. 

Outro fato absolutamente ilegal trazido pela empresa Recorrente é 

aquele que faz menção à não apresentação de proposta em arquivo correto. 

Ora, analisado o recurso, vemos que se aduz que “o fato de eventual 

não apresentação da proposta em arquivo PDF, antes da fase de lances, não 

deve ser considerado motivo para desclassificação da Recorrente, já que tal 

procedimento é redundante”. 

Reiteramos: o instrumento convocatório é categórico, em todas as 

fases de proposta, quando requer a apresentação de arquivo em formato PDF. 

Vejamos os dois momentos em que se impõe a apresentação dos arquivos em 

tal formato: 



 

“12.5. A Proposta de Preços com o valor global por lote 

correspondente deverá ser anexada em arquivo único, 

limitado às extensões Portable Document (PDF) ou 

Zipfile (ZIP), sendo vedada a identificação da licitante em 

qualquer campo antes do encerramento da etapa de 

lances. 

15.1. Encerrada a sessão pública de lances e a etapa de 

negociação, o Pregoeiro solicitará ao arrematante o envio 

da Proposta de Preços Ajustada, conforme ANEXO VII – 

Modelo de Proposta de Preços – para fins de 

aceitabilidade, devendo a extensão dos arquivos ser no 

formato Zipfile (ZIP) ou PDF” 

Informamos, ademais, que em ambas as oportunidades o Recorrente 

não anexou os arquivos no formato ZIPFILE (ZIP), que seria, em tese, a segunda 

opção. Ou seja: não há motivos para alegar o respeito ao Edital por parte do 

Recorrente. 

Já no tocante ao ponto de desclassificação por não apresentação da 

declaração de beneficiário da Lei Complementar 123, o próprio Recorrente 

reconhece sua culpa, porquanto aduz que “Ainda que não tivesse apresentado 

a Declaração de Beneficiário da Lei Complementar n. 123 nos termos do 

dispositivo XI, não poderia nem deveria ser motivo para desclassificação da 

empresa”. 

A lei, a jurisprudência e a doutrina são claras: é preciso respeitar o 

Edital. O argumento ofertado de que não é motivo para desclassificação não 

merece prosperar, porquanto a não apresentação dos elementos requisitados 

pelo Edital é motivo suficiente para desclassificação. 

Repetimos: a empresa alega que “apresentou documentos que 

trazem e forma cabalmente comprovada sua condição de EPP”. 



 

Mais uma vez: não é o que pede o Edital. O Edital, por ser o 

fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, sempre deve 

ser respeitado pelos licitantes. Qualquer desconformidade entre o Edital e os 

atos administrativos praticados durante a licitação gerará impreterivelmente 

situação de nulidade. Repetimos: o acolhimento das razões trazidas pelos 

Recorrentes acarretará em situação de nulidade. 

E para piorar: a empresa Recorrente alega em suas razões que “a 

situação em tela não é motivo para desclassificação da empresa. Mas, tão 

somente, se fosse o caso, a sua perda dos direitos de gozar dos benefícios”.  

O que a empresa pretende com este recurso é modificar o Edital. O 

instrumento convocatório é gritante ao salientar que a não apresentação da 

documentação exigida pelo Edital acarretará na desclassificação. E, 

novamente, trazemos a jurisprudência pacifica de todos os tribunais pátrios de 

que não é possível desrespeitar o Edital, sendo impreterível a 

desclassificação de empresa que não respeita os ditamos do instrumento 

convocatório. Vejamos: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE 

RADIODIFUSÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXIGÊNCIA 

DE CERTIDÕES DE CARTÓRIOS DE PROTESTO DE 

TÍTULOS. NÃO CUMPRIMENTO. 

DECLARAÇÃO DE INABILITAÇÃO. SEGURANÇA 

CONCEDIDA. 

1. Mandado de segurança impetrado contra ato que negou 

provimento a recurso administrativo interposto de decisão 

que, por sua vez, declarou a litisconsorte passiva habilitada 

no procedimento licitatório para concessão de serviço de 

radiodifusão em frequência modulada. 

2. Nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93, "A 

Administração não pode descumprir as normas e 



 

condições do Edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada". 

3. Edital de concorrência que determina que a habilitação 

dos proponentes está condicionada à apresentação de 

certidões das Justiças Estadual e Federal, quanto a feitos 

cíveis e criminais, e dos Cartórios de Protesto de Títulos, 

dos locais de residência e de exercício de atividade 

econômica de seus dirigentes nos últimos cinco anos. 

4. No presente caso, a litisconsorte passiva não apresentou 

certidões de todos os Cartórios de Protesto de Títulos do 

município de residência de sua diretora, nem dos 

municípios de sua sede e filiais. 

5. Segurança concedida para declarar a inabilitação da 

litisconsorte passiva e, consequentemente, sua exclusão 

do procedimento licitatório. 

(MS 17.361/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 

01/08/2012) 

Outrossim, outra situação trazida pelos Recorrentes é a de que houve 

exigências excessivas por parte do instrumento convocatório. 

Antes de passarmos ao rebate de tais argumentos, reiteramos que 

qualquer inconformidade com o Edital deveria ter sido ventilada em sede 

de impugnação. Não pode agora, após trâmite correto do processo, 

insurgir-se contra regra contida no instrumento convocatório, por 

cristalina situação de preclusão temporal. 

Devemos reiterar, por fim, que há jurisprudência pacífica, nos mais 

diversos tribunais do país, no sentido de que, em casos de ausência oportuna 

de impugnação do edital, não pode o Recorrente, em momento posterior, 

alegar qualquer falha, porquanto quebra o princípio da isonomia em 



 

relação aos demais licitantes que observaram o Edital (TJPR 

00014367520208160000 TJPR). 

Também há entendimento no sentido de que “A ausência de 

impugnação prévia ao Edital não torna preclusa discussão judicial sobre 

ilegalidade/inconstitucionalidade de regramento do certame” (AMS 0002687-

21.2006.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, 

Quinta Turma, DJ P.61 de 19/10/2007; EIAC 2006.34.00.000671-3/DF, Rel. Juiz 

Federal Convocado David Wilson de Abreu Pardo, Terceira Seção, DJ 

2107/2008). 

Portanto, deve ser mantida a desclassificação da empresa 

Recorrente. 

DA CORRETA VITÓRIA DA EMPRESA RECORRIDA 

Segundo, analisamos que o recurso interposto busca desclassificar 

a empresa ora Recorrida. 

Aduz, em suas razões, que a sociedade FULLBLESS EVENTOS 

EIRELI, ora Recorrida, não teria cumprido às exigências estabelecidas pelo 

Edital. Alega que, apesar de ter apresentado inscrição do CREA/DF, não 

possuiria o acervo técnico em seus atestados de capacidade técnica. 

De saída, vemos que a alegação trazida pela Recorrente não se 

sustenta por seus próprios fundamentos, seja, pela doutrina, seja pela 

legislação, seja pela jurisprudência. 

Inicialmente, com relação à legislação, temor que o art. 30, da Lei de 

Licitações, é categórico ao afirmar que  

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 



 

I - Registro ou inscrição na entidade profissional 

competente;” 

A lei é clara: o limite de requisito técnico no que diz respeito à 

entidade profissional é o registro. E foi justamente isso que a Recorrida 

indexou. Não há qualquer motivo para desclassifica-la, porquanto preenche, com 

exatidão, tudo o que exige o instrumento convocatório. 

Para embasar as alegações, não faz qualquer menção ao Edital, 

porquanto tais exigências jamais foram apresentadas pelo instrumento 

convocatório. 

Repetimos: não há cabimento jurídico para a desclassificação de 

uma empresa por exigência não contida no Edital. Caso haja a 

desclassificação da empresa FULBLESS EVENTOS EIRELI em razão de algo 

que não foi previsto no Edital, haverá também nulidade insanável no processo 

licitatório, que será certamente revista pela justiça a posteriori. 

Aliás, a única exigência feita pelo Edital, esta, sim, que deve ser 

respeitada na íntegra, é a seguinte: 

II.EXIGÊNCIAS COMUNS PARA OS LOTES 08 A 39 

II.1 Os lotes deverão obedecer às especificações das 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e 

do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, quando for o 

caso. II.2 A CONTRATADA, imediatamente após a 

emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento e/ou Nota de 

Empenho, deverá emitir o documento de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) específico ao evento que 

se refere a contratação, comprovado por meio de laudo 

técnico específico e memorial descritivo, emitido por 

profissional capacitado e habilitado, constando materiais 



 

empregados e norma técnica de referência, todos 

necessários para aprovação do Projeto de Segurança de 

Combate à Incêndio e Pânico (PSCIP) junto ao Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais (EXCETO LOTES 10, 

17,18). II.3 A montagem das estruturas provisórias deverá 

ser acompanhada pelo responsável técnico da execução 

do serviço contratado (EXCETO LOTES 10, 17,18). II.4 A 

estrutura deve estar montada e entregue em condições de 

serem vistoriadas com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência ao evento. II.5 A contratada será 

responsável pela segurança patrimonial da estrutura 

fornecida durante a prestação de serviços. 

Concluímos: as exigências mencionadas pelos Recorrentes não estão 

inscritas no instrumento convocatório 

Vejamos o posicionamento da jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA COM 

MELHOR PROPOSTA. INABILITAÇÃO. CERTIDÃO DE 

ACERVO TÉCNICO - CAT. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA 

NO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE HABILIDADE 

TÉCNICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 

AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. 1. Considerando-se 

que a decisão que deferiu a liminar, e que é objeto do 

agravo retido, foi substituída pela sentença Recorrida, a 

matéria impugnada deve ser apreciada no bojo do recurso 

de apelação. 2. A ausência de impugnação prévia ao 

Edital não torna preclusa discussão judicial sobre 

ilegalidade/inconstitucionalidade de regramento do 

certame (AMS 0002687-21.2006.4.01.3800/MG, Rel. 

Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta 

Turma, DJ P.61 de 19/10/2007; EIAC 2006.34.00.000671-

3/DF, Rel. Juiz Federal Convocado David Wilson de 



 

Abreu Pardo, Terceira Seção, DJ 2107/2008). 3. Não 

constando expressamente no Edital do certame licitatório a 

exigência de Certidão de Acervo Técnico - CAT, não se 

afigura razoável a desclassificação da empresa que 

apresentou a melhor proposta e, no tocante aos 

requisitos de habilitação técnica, documentação 

referente a Anotações de Responsabilidade Técnica - 

ART, registrados no CREA, que igualmente possui o 

condão de comprovar a capacidade do profissional 

responsável técnico, tendo inclusive apresentado 

posteriormente as certidões requeridas pela 

autoridade impetrada. 4. Agravo retido prejudicado. 5. 

Apelação a remessa oficial, tida por interposta, a que se 

nega provimento. 

(AMS 0027593-43.2008.4.01.3400, DESEMBARGADORA 

FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - 

QUINTA TURMA, e-DJF1 01/10/2019 PAG.) 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. LICITAÇÃO. 

PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA COM MELHOR 

PROPOSTA. INABILITAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO. EXIGÊNCIA NÃO 

PREVISTA NO EDITAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. 

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

decisão que deferiu a liminar foi substituída pela sentença 

Recorrida, razão por que a matéria objeto do agravo retido 

deve ser apreciada no bojo do recurso de apelação. 2. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a 

ausência de impugnação prévia ao Edital não torna 

preclusa discussão (judicial) sobre 

ilegalidade/inconstitucionalidade de regramento do 

certame (AMS 0002687-21.2006.4.01.3800/MG, Rel. 

Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta 



 

Turma, DJ P.61 de 19/10/2007; EIAC 2006.34.00.000671-

3/DF, Rel. Juiz Federal Convocado David Wilson de Abreu 

Pardo, Terceira Seção, DJ 2107/2008). 3. O Edital não foi 

claro em exigir da impetrante, vencedora no certame, 

como condição para sua habilitação técnica, Certidão 

de Acervo Técnico - CAT, tendo em vista que não 

constou expressamente do Edital tal exigência, mas, 

apenas, que a licitante deveria apresentar a relação do 

acervo técnico, devidamente registrada no CREA/GO. 

4. Não se mostra razoável a desclassificação da 

empresa que apresentou a melhor proposta na 

licitação, por não ter apresentado documentação 

considerada válida pelo Pregoeiro, mas que não fora 

expressamente exigida pelo Edital do certame. 5. Após 

a sua inabilitação, a impetrante requereu e obteve, perante 

o CREA/GO, a referida CAT, emitida em nome do 

Responsável Técnico da empresa. 6. Em que pese estar a 

Administração Pública vinculada às regras do Edital (art. 

41, Lei 8.666/93), evidencia excesso de rigor formal a 

exclusão do certame licitatório da empresa que possuía a 

melhor proposta, e que, embora não tenha apresentado a 

certidão requerida pela autoridade coatora, apresentou 

Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, também 

registradas no CREA/GO, as quais comprovavam a 

capacidade do profissional responsável técnico, além de 

que, posteriormente, apresentou as certidões requeridas 

pelo Pregoeiro Oficial. 7. Agravo retido prejudicado. 8. 

Apelação interposta pela litisconsorte passiva a que se 

nega provimento. 

(AMS 0027593-43.2008.4.01.3400, DESEMBARGADOR 

FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - QUINTA TURMA, 

e-DJF1 12/01/2016 PAG.) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - EXIGÊNCIA 

NÃO PREVISTA NO EDITAL - ILICITUDE. 1. Se a norma 



 

Editalícia não exigiu que a licitante apresentasse dois 

certificados comprovando o registro do responsável 

técnico pelos serviços atestados, é ilícito tal pedido 

pela Comissão. 2. Remessa desprovida. 

(REO 0003910-75.1997.4.01.0000, JUIZ EVANDRO 

REIMÃO DOS REIS (CONV.), TRF1 - TERCEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR (INATIVA), DJ 22/04/2002 PAG 73.) 

Para mais, o Recorrente também faz uso da Lei de n. 5.194/1966 para 

indicar a suposta não comprovação dos requisitos do Edital por parte da empresa 

FULLBLESS EVENTOS EIRELI, dizendo que é impreterível a apresentação do 

registro de anotação de responsabilidade técnica. 

A referida lei é a que “Regula o exercício das profissões de 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.”, não 

possuindo qualquer ligação com as licitações. 

Outrossim, também alegam, para tentarem desclassificar a ora 

Recorrida, a necessidade de visto do CREA, citando o art. 69 da Lei 6.194/1996, 

que, como dito anteriormente, não possui qualquer ligação com as licitações. 

O tema já fora reiteradamente levado à apreciação do Tribunal de 

Contas da União, que, por fim, sedimentou o entendimento de que não há que 

se confundir licitação com atividade de engenharia. Deliberou, assim, que 

qualquer tipo de visto só pode ser exigido – e se for necessário, o que não é o 

caso – quando houver início da execução do contrato. 

O posicionamento do TCU sobre tais situações é cristalino: 

É irregular a exigência de apresentação, pelas licitantes, de 

visto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(Crea) da localidade onde os serviços serão prestados, 

como critério de habilitação, devendo ser estabelecido 

prazo razoável, após a homologação do certame, para que 



 

a vencedora apresente esse documento no ato da 

celebração do contrato (art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, c/c o art. 31 da Lei 13.303/2016 e a Súmula TCU 

272) . 

Acórdão 1889/2019-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ 

E mais: 

O visto do Crea do local de realização das licitações de 

empresas interessadas em participar de licitações somente 

deve ser exigido quando da contratação da vencedora do 

certame, e não na fase de habilitação. 

Acórdão 992/2007-Primeira Câmara | Relator: MARCOS 

BEMQUERER 

Portanto, mais uma vez o Recorrente tenta alterar os ditames do 

Edital, na infrutífera tentativa de se sagrar vencedor do certame. Repetimos: é 

preciso que o Edital seja respeitado. Caso o Recorrente quisesse modificar o 

instrumento convocatório, deveria ter apresentado impugnação, no 

momento oportuno. Não pode agora, por meio de recurso, tentar modificar 

o Edital. 

 

Concluindo, tendo em vista que i) o Recorrente desrespeitou o Edital, 

não apresentando, em momento oportuno, toda a documentação devida; ii) o 

Recorrente busca modificar o Edital por meio de recurso, e não por intermédio 

de impugnação, no momento oportuno; iii) o Recorrido possui documentação 

completa aos olhos do instrumento convocatório, faz-se necessário o não 

provimento do recurso apresentado. 

 

 



 

 

 

II. CONCLUSÃO. 

 

 

Ante os fatos, argumentos e a jurisprudência colacionada, requer 

seja desprovido o recurso apresentado, mantendo-se incólume a 

desclassificação da Recorrente e a classificação da Recorrida. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília, 09 de dezembro de 2020. 
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