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          Belo Horizonte, 02 de maio de 2019. 

 
CT C&P 067/2019 
 
À Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP 
ILMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
REF: CP Nº LIC.2.0010/2019  

 

ASSUNTO: JULGAMENTO – HABILITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
LIC.2.0010/2019  

 

 

 

A C&P ARQUITETURA LTDA, vem, tempestiva e respeitosamente, à presença do Ilmo. Sr. Presidente da 

Comissão de Licitação, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO aos termos da decisão que inabilitou a 

C&P ARQUITETURA LTDA no certame em referência, na forma do inciso I do art. 109 da Lei 8.666/93, 

requerendo desde já a reconsideração da referida decisão e o encaminhamento do presente recurso 

administrativo para a apreciação da autoridade superior. 

 

 

Termos em que. 

Pede deferimento. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
__________________________ 

FLÁVIA COBUCCI PAOLUCCI 
REPRESENTANTE LEGAL 
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À Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP 
ILMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
REF: CP Nº LIC.2.0010/2019  

 

ASSUNTO: JULGAMENTO – HABILITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
LIC.2.0010/2019  
  
 

 
 

DA TEMPESTIVIDADE 
 
 
Primeiramente, cumpre destacar a inequívoca tempestividade do presente Recurso, devendo este ser 

apreciado por este órgão, o qual deverá decidir sobre o conteúdo do mesmo respeitando os princípios de 

Direito Administrativo. 

 

 
II. DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 
No dia 26 de abril de 2019 foi realizada a sessão pública de abertura do envelope de Habilitação do certame 
em referência, relativo à Contratação para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 
CONCEITO E PROJETO ARQUITETÔNICO, SEUS COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE 
OBRA PARA REVITALIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO SEDE em Curitiba - PR, conforme especificações do 
Edital e seus anexos.   
 

Em sessão pública, com base no item 6.6 do Instrumento Convocatório, procedeu-se a abertura dos 
envelopes de habilitação das quatro proponentes melhores classificadas, conforme relação acima. Acontece 
que em análise aos documentos e após solicitação da área técnica foi realizada a abertura dos demais 
envelopes de habilitação, ou seja, após publicado comunicado II foi realizada a segunda sessão de 
continuidade em 08/04/2019.  
 
 
Conforme se depreende da leitura da Ata de realização do certame, que não deve prosperar a decisão que 
inabilitou a empresa a C&P ARQUITETURA LTDA sob a seguinte alegação:  
 
Quanto à análise dos documentos de habilitação constantes no Preâmbulo do Edital, item 4. Documentos de 
Habilitação e Anexo II, item 4. Requisitos Complementares para habilitação e parecer técnico, a Comissão 
de Licitação observa: 
 
Atestado:  
 Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, CAT n° 404920. Profissionais: FLÁVIA COBUCCI 
PAOLUCCI / ALDEMIR AMORIM VENTURA / MARIANO JOSÉ MACEDO.  
 
 
Não atende aos itens:  
 
- 4.3 b), pois não foram apresentadas as Certidões de Pessoa Física dos profissionais indicados no ANEXO 
XI sendo eles: Flávia Cobucci Paolucci, Aldemir Amorim Ventura e Mariano José Machado.  
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- 4.3 d), pois na CAT n° 404920 está mencionado apenas a profissional Flávia Cobucci Paolucci, quando que 
no atestado de capacidade técnica emitido pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, CAT n° 
404920 também estão mencionados os profissionais Aldemir Amorim Ventura e Mariano José Machado.  
 
 
E, uma vez que a mesma efetivamente cumpriu disposição legal, regedora do instrumento 
convocatório em questão, senão vejamos.  
 
 

ITEM - 4.3 b - Embora a empresa não tenha apresentado a Certidão de quitação de Pessoa Física do CAU, 

esta suposta falha foi suprida pela pela entrega da Certidão de quitação de Pessoa Jurídica, que informa no 

corpo da certidão os seguintes dados: 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  

Validade: 01/10/2019  

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 
12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a 
Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada 
a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)  

INFORMAÇÕES DO REGISTRO  

Razão Social: C & P ARQUITETURA LTDA - EPP  

Data do Ato Constitutivo: 

 Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:  

Data de Registro: 11/04/2012  

Registro CAU: PJ17860-8  

Registro CAU Antigo: 17860-8  

CNPJ: 02.928.194/0001-15  

Objeto Social: EXPLORAÇÃO DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS, 
CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO, NAS ÁREAS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E 
MECÂNICA.  

Atividades econômicas:  

- SERVIÇOS DE ARQUITETURA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

Capital social: R$ 400.000,00 	

Última atualização do capital: 10/06/2015  
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS  

Nome: FLAVIA COBUCCI PAOLUCCI   

Título:  Arquiteto e Urbanista  

Início do Contrato: 11/04/2012  

Número do RRT: 167319 

 Tipo de Vínculo: SÓCIO  

 

Cabe ressaltar que a ARQUITETA FLÁVIA COBUCCI PAOLUCCI É RESPONSÁVEL TÉCNICA DA 

EMPRESA e que CERTIDÃO de só pode ser emitida se os seus RT’s estiverem com a sua certidão de 

quitação em dia. 
 

ITEM - 4.3 D – SOMENTE a profissional Flávia Cobucci Paolucci, responderá e assinará por todos os 
projetos, devendo ser desconsiderados os profissionais Aldemir Amorim Ventura e Mariano José Machado.  

Diante do exposto, os defeitos irrelevantes que não desnaturam e tampouco lhe torna inválida não pode ser 
utilizado pela comissão de licitação ou pelos concorrentes como motivos para amparar a desclassificação, 
sobretudo porque a desclassificação injustificada não vai de encontro à finalidade da licitação que, conforme 
se depreende da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, é a 
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. Senão vejamos. 

Vale mencionar o entendimento do EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO para o qual: 

“1. Em que pese estar a Administração Pública vinculada às condições do Edital (art. 41, Lei 8.666/93), 

configuraria demasiado apego ao rigor formal a exclusão do certame licitatório de empresas que, embora não 

tenham apresentado a Certidão de Registro no CRA, apresentaram o alvará de habilitação, igualmente expedido 

pelo Conselho Regional, que comprova não somente o registro perante a entidade profissional como também o 

ramo de atuação da empresa, alcançando a finalidade da exigência editalícia” (3ª Seção. MS nº 

01001194998/GO. Proc. nº 2000.01.00.119499-8. DJ 07 nov. 2003, p. 03). 

Ainda, no que tange a comprovação de quitação de anuidade perante o Conselho, o EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO já decidiu que:  

“ACÓRDÃO 473/2004 - Plenário - TCU 

1. Processo nº TC 004.590/2003-8 (c/ 1 volume) 

2. Grupo I - Classe de Assunto VII - Representação 

3. Interessado: Flávio Augusto de Oliveira 

4. Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp 

5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça 
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6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secex/SP 

8. Advogado constituído nos autos: não consta 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação contra o edital da Concorrência nº 11/2002 da 

Codesp. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões 

expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. determinar à Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp que, nas próximas licitações: 

9.2.1. abstenha-se de exigir comprovação de tempo de serviço relativo ao objeto da licitação; 

9.2.2. abstenha-se de exigir certidão de regularidade e guias de recolhimento de sindicatos, sejam patronais ou 

de trabalhadores; 

9.2.3. abstenha-se de exigir comprovante de registro em entidade de fiscalização que não a relativa à atividade 

básica ou serviço preponderante prestado pela empresa, bem como a comprovação da quitação das 

anuidades do profissional e da empresa; 

9.2.4. abstenha-se de exigir, como habilitação técnica, amostras de produtos ou materiais, pois tais requisitos 

não encontram amparo no art. 30, da Lei n° 8.666/93, ressalvada previsão em lei especial, nos termos do art. 30, 

inciso IV, da Lei n° 8.666/93; 

9.2.5. abstenha-se de exigir, como habilitação técnica, documentos que não encontrem amparo no art. 30 da Lei 

n° 8.666/93; 

9.3. determinar à Secex/SP que inclua, no escopo das futuras auditorias ou inspeções na Codesp, a verificação 

dos processos licitatórios relativos aos contratos de natureza continuada; 

9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Sr. Flávio Augusto de Oliveira, juntamente com o relatório e voto que 

o fundamentam; e 

9.5. arquivar o processo. 

10. Ata nº 13/2004 - Plenário 

11. Data da Sessão: 28/4/2004 - Ordinária 

12. Especificação do quórum: 

12.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça (Relator), Humberto 

Guimarães Souto, Adylson Motta, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar, Benjamin Zymler e os Ministros-

Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Augusto Sherman Cavalcanti.” 
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Convém salientar que a autoridade responsável pela condução do certame deverá se ater exclusivamente aos pontos 

essenciais de validade, seja da proposta comercial, seja dos itens requeridos para a habilitação, justamente com o 

desiderato de se evitar que rigorismos desnecessários procrastinem os fins perseguidos pela Administração. Ou seja, 

requer, sobretudo, razoabilidade e proporcionalidade nas decisões. 

Ademais, a licitação do tipo menor preço, como o próprio nome esclarece, busca a oferta mais vantajosa à 

Administração Pública, de modo a poupar o erário de gastos desnecessários. 

Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração... 

Por este motivo, os administradores públicos devem sempre adotar uma postura imparcial, velando pela participação do 

maior número de proponentes possível. Afinal, conforme assevera Toshio Mukai, “a disputa entre os proponentes é tão 

essencial na matéria que, se num procedimento licitatório, por obra de conluios, faltar a competição (ou oposição) 

entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto mesmo”.[ii] 

Nesse sentido, nossa jurisprudência: 

“Visa à concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se habilitem, para o objetivo de facilitar 

aos órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes aos seus interesses. Em razão desse 

escopo, exigências demasiadas e rigorosismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser 

arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum rigorosismo e na primeira fase da habilitação deve ser de 

absoluta singeleza o procedimento licitatório”. (TJRGS – RDP 14, pág. 240) 

 

"Art. 3º. 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." 

Sobre este tema, ensina Maria Silvia Zanella Di Pietro: 

“O objetivo primeiro da licitação é selecionar a melhor proposta. Tirar da Administração essa 
possibilidade é revestir o procedimento de um rigor desnecessário (...)”. 

Nesta esteira, também não se olvide da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que já pacificou o 
entendimento de que: 

“O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número 
possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa. Não deve ser afastado 
candidato do certame licitatório por meros detalhes formais. No particular, o ato administrativo deve ser 
vinculado ao princípio da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter substancial”. (STJ. MS 
n° 5631/DF. DJU 17 ago. 1998. p. 00007). 

Acerca do assunto, observe o que leciona o jurista Marçal Justen Filho: 

“Tratou-se de assegurar a necessidade de interpretar as exigências da lei e do ato convocatório como 
instrumentais em relação à satisfação do interesse público. Mesmo vícios formais – de existência irrefutável 
– podem ser superados quando não importar prejuízo ao interesse público ou ao dos demais licitantes. Não  
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se configura lesão ao interesse de outro licitante restrito apenas à questão de ser derrotado. É 
imprescindível evidenciar que os defeitos ou vícios da proposta ou documentação traduzem frustração ao 
espírito competitivo, à lisura da disputa ou à razão que conduziu a adoção de certa exigência. Esse 
tratamento deve ser reservado a todos os licitantes, em igualdade de condições” (cf. in Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 10ª ed., Dialética, São Paulo, 2004, p. 67). 
 
 

III. DO PEDIDO 

 

Portanto, diante todo o exposto e visando unicamente que seja garantido o atendimento aos 
princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, requer que a Ilustre Sr. Presidente da 
Comissão de licitações, reconsidere a sua decisão, habilitando a empresa C&P ARQUITETURA LTDA, 
diante a comprovação da documentação necessária, e por conseguinte, para prosseguir-se com 
certame, o que ora se requer por medida de Direito e de Justiça. 
 

Termos em que. 

Pede deferimento. 

  
 
 
Belo Horizonte, 02 de maio de 2019. 
 

 

 

 

 
_________________________ 

FLÁVIA COBUCCI PAOLUCCI 
REPRESENTANTE LEGAL 


