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SERVICON 
SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO A SECO 

Of. N.° 001/SESI — PR 
	 Curitiba, 20 de fevereiro de 2019. 

REF.: CONCORRENCIA 888/2018 OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA 

DO BLOCO 01 DO SESI CIANORTE 

o1A9 -e7),tv) 

Ilustríssimo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a), 

Cumprimentando-o (a), respeitosamente, solicito os bons préstimos de Vossa 

Senhoria, a fim de resguardar o direito, para MANIFESTAR O RECURSO EM RESPOSTA À  

EQUIVOCADA INABILITAÇÃO DA LICITANTE acerca das informações de V.S. no processo 

licitatório pelo suposto não atendimento às condições de edital, cujo objeto é a execução de reforma 

da cobertura do bloco 01 do SESI Cianorte, que teve por objetivo INABILITAR a empresa 

ELAINE APARECIDA SIQUEIRA (CONSTRUTORA SERVICON), perante a concorrência n° 

888/2018, Processo n°: 13210/2018 — conforme determina o art. 109,1, "a", da Lei n°8.666/93. 



SERVICON 
SOLUOES EM CONSTRUÇÃO A SECO 

1— DAS PRELIMINARES: 

Exercer diligência no âmbito de procedimentos licitatórios é atividade 

inerente a função de pregoeiro (a), conforme dispõe o art. 43, §3°, da lei de licitações: 

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. 

Expostas as referidas questões, há que se lembrar ainda da possibilidade 

de a Administração Pública promover a realização de diligência com o fim de obter 

qualquer esclarecimento inerente às informações e documentos apresentados por 

qualquer licitante. 

Em diversas oportunidades, o TCU chega a indicar a obrigatoriedade da 

realização de diligências antes do estabelecimento do juízo pela desclassificação ou 

inabilitação do licitante: 

É irregular a inabilitação de licitante em razão 

de ausência de informação exigida pelo edital, quando a 

documentação entregue contiver de maneira implícita o 

elemento supostamente faltante e a Administração não realizar 

a diligência prevista no art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93, por 
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representar formalismo exagerado, com prejuízo à 

competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 — Plenário) 

É irregular a desclassificação de empresa 

licitante por omissão de informação de pouca relevância sem 

que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3° do art. 43 

da Lei n° 8.666/1993. (Acórdão 3615/2013 — Plenário) 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento 

de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que 

envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a 

habilitação das empresas em disputa, o responsável pela 

condução do certame deve promover diligências para aclarar 

os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão 

de base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 

3°, da Lei 8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 — Plenário) 

Por outro lado, conforme aplica-se ao processo licitatório, é importante notar 

que o poder de diligência somente se legitima quando fundamentada no alcance do 

interesse público, pela busca da proposta mais vantajosa ou ampla competitividade. 

Portanto, não é possível a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originariamente da proposta, ressalvada a hipótese admitida pela 
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jurisprudência de realização de diligência quando a documentação apresentada contiver 

de maneira implícita o elemento supostamente faltante. 

O art. 50, parágrafo único, do Decreto 5.450/05, 

estabelece que "As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 

que não comprometam o interesse da administração, o principio da 

isonomia, afina/idade e a segurança da contratação" 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira, na obra "licitações e contratos 

Administrativos" (Rio de Janeiro: Forense. 2012) explica que: 

"A licitação é um procedimento instrumental que 

tem por objetivo uma finalidade especifica: celebração do contrato 

com o licitante que apresentou a melhor proposta. Por esta razão, a 

legislação tem flexibilizado algumas exigências formais, que não 

colocam em risco a isonomia, com o intuito de garantir maior 

competividade". 

Portanto, caberia a Comissão de. Licitações ter se atentado ao Princípio do 

formalismo moderado, que aplica-se a todos os processos administrativos, para equilibrar com 

senso de justiça a aplicação dos princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, de modo que meras irregularidades, que não afetam o interesse público ou privados, 

não levem à desnecessária eliminação de competidores. 
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1- DOS FATOS: 

Apresenta-se abaixo a sequência dos fatos que motivou a manifestação CONTRA 

a decisão da comissão de licitação da concorrência 888/2018, conforme segue. 

O representante da empresa Everton W. Pereira esteve presente na sessão de 

abertura no dia 21/01/2019, conforme consta em. ata, com todos os documentos originais da 

empresa para serem autenticados pela comissão de licitação. Ou seja, estava com a Certidão de 

acervo técnico com atestado, certidão negativa de falência e concordata e o balanço patrimonial. A 

comissão de licitação recusou-se a autenticar os documentos na referida sessão inicial e inverteu a 

fase da licitação. 

Ocorreu a sessão de continuidade dos trabalhos (abertura do envelope de documentos) no 

01/02/2019 às 09:00 horas na sede do sistema F1EP em Curitiba, cujo o comunicado 1 foi publicado via edital apenas 

em 31/01/2019 as 10h30. A ata de sessão de continuidade foi iiublicada as 10:21hs, lapso temporal inferior a 24 horas. 

A comissão de licitação limita e delimita a competividade do certame. Fato que apenas uma das concorrentes 

compareceram à sessão. Cabe ressaltar que havia empresas de outros municípios, inclusive de região próxima ao local 

para executar o objeto da licitação. 

Curiosamente, de modo incomum, conforme pode-se constatar em diversos processos licitatórios 

do mesmo órgão, a comissão de licitação marca uma terceira sessão pública de continuidade. Após abertos os envelopes 

de preço e habilitação ocorreu a terceira sessão de continuidade em 12/02/2019, a qual foi comunicada em 08/02/2019. 

Ou seja, com prazo razoável a todos os concorrentes comparecerem e autenticassem os referidos documentos em sessão 

pública. Tratava-se justamente de nova sessão pública para analisar os documentos de habilitação. 

O representante da empresa, conforme consta na ATA da sessão pública do dia 12/02/2019, 

compareceu na sede da FIEP com todos os clácumentos originais para autentica-los na terceira sessão de continuidade 

do certame. No entanto, na referida sessão pública, a comissão de licitação recusou-se a autenticar os documentos da 

empresa — a qual apresentou a melhor proposta. 
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Salienta-se que não se trata de apresentação posterior de documentos, pois todas as 

copias/documentos estavam dentro de envelope lacrado e de poder da comissão de licitação. Cabe esclarecer, vez mais, 

que a terceira sessão é publica e caberia apenas realizar a autenticação de cópias que já estavam inclusas no processo. 

Importante lembrar que a comissão de licitações analisa os documentos internamente e publica o 

resultado. Sessão pública é comumente utilizada para abrir os envelopes lacrados e possibilitar aos licitantes acesso aos 

documentos dos concorrentes e autenticar os documentos. 

Além de frustrar a competividade da licitação, a comissão de licitação 

curiosamente recusa-se propositalmente autenticar os documentos da empresa que apresentou a 

proposta mais vantajosa (11% mais barata) e que atende a todos os requisitos técnicos, fiscais, 

financeiros e jurídicos. Fato que favorece apenas a licitante que apresentou o maior preço na 

concorrência e que possui acervo técnico não compatível com o solicitado. Viola-se os princípios 

administrativos pelo dano ao erário público. Enfim, recusa-se receber os documentos da única 

empresa especialista para executar o objeto licitado. 

A recusa em autenticar o documento configura flagrante ato ilegal, sujeito 

às sanções administrativas a quem deu causa. A conduta irregular estará suscetível ao 

controle jurisdicional. 
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O Estatuto Federal das Licitações é absolutamente cristalino ao definir a 

regra na apresentação dos documentos de hábilitação. Da mesma forma o Código de 

Processo Civil estabelece a diretriz na apresentação de documentos no âmbito judicial: 

"Artigo 385 — A cópia de documento particular 

tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao 

escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e 

certificar a conformidade entre a cópia e o original." 

Na instrução dos autos, é prática legal e usual a conferência da cópia em 

ro-rergao ao 
origiriaí. Nessa esteira, é inadmissível que os membros da Comissão 

Permanente de Licitações, Pregoeiros e Equipes de Apoio, servidores que são da 

Administração Pública, sejam impedidos ou se recusem a autenticar tal documento. 
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Sobre o tema, o TCU — Tribunal de Contas da 

União — proferiu o Acórdão TCU n° 801/2004 — Plenário — 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI (Ministro Relator): 

"(...) No que concerne à alegação de que a 

exigência de que todos os documentos relacionados no edital 

sejam apresentados em original ou cópia autenticada por 

cartório competente ou publicação em órgão da imprensa 

oficial fere as disposições contidas nos arts. 384 e 385 do 

CPC, visto que não considera a possibilidade de servidor da 

comissão de licitação ou nomeado por ela certificar a 

autenticidade de fotocópia apresentada em conjunto com o 

original, tal interpretação não encontra abrigo. Ora, para que 

servidor possa atestar a autenticidade de cópias de 

documentos devem ser disponibilizados necessariamente seus 

originais, justamenté uma das formas de apresentação de 

documentos prevista no questionado item 4.5 do edital da 

referida licitação". (grifamos) 

O Superior Tribunal de Justiça — STJ, 3a 

Turma, Resp 94.626-RS, Relator Ministro Eduardo Ribeiro 

(DJU 16.11.98, p. 86) promanou o seguinte acórdão: 

"A impugnação a documento apresentado por 

cópia há de fazer-se com indicação do vício que apresente, se 
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o impugnante tem acesso ao original. Não se há de acolher a 

simples afirmação genérica e imprecisa de que não é 

autêntico." (grifo nosso) 

Nesse passo, à vista do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, 

a alegação da falta de autenticação do documento somente deverá ser argüida quando 

viciado o seu conteúdo. Do contrário, a simples afirmação de que a cópia do documento 

não é autêntica, mesmo em comparação com o original, não deverá prosperar. 

O BLC — Boletim de Licitações e Contratos, 

Editora NDJ, Junho/98, preconizou: 

"Assim, a Administração não deve aceitar 

documentos apresentados em cópia simples. Contudo, nada 

obstaria que os interessados apresentassem os documentos 

em cópia simples, desde que estivessem acompanhados do 

respectivo original. Nesse caso, deveria a Administração 

conferir a reprodução, verificando se continha o mesmo teor do 

documento original." 

Quanto ao dispositivo constitucional contido no 

art. 19, II: 

"Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito 	Federal 	e 	aos 	Municípios: 

(--) 

li — recusar fé aos documentos públicos;". 
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De fato, a Constituição Federal refere-se à expressão "negar fé aos 

documentos públicos", contudo, não faz expressa menção à "cópia de documentos 

públicos". Ainda assim, o dispositivo constitucional aplica-se ao caso, uma vez que todos 

os atos produzidos no procedimento licitatório — e não há como negar que a autenticação 

da cópia simples à vista do original faz parte do conjunto de atos e ações presentes na 

licitação — convirjam para uma "decisão final", "adjudicação" e "contrato", portanto, a 

autenticação por servidor é mero procedimento "meio" para atingir a finalidade; é um ato 

jurídico em sentido estrito que compõe o conjunto de atos administrativos intermediários 

destinados a resultar o ato administrativo principal (processo licitatório). Assim sendo, 

todos os documentos produzidos durante a licitação revestem-se de fé pública. Ademais, 

foram produzidos por servidores públicos (vide: princípio da presunção de veracidade dos 

atos públicos), notadamente no que se refere à legitimidade da cópia simples em 

confronto com o documento original, atestada pela autoridade pública que preside o 

julgamento da licitação — Comissão de Licitação ou Pregoeiro. 

Sobre "presunção de veracidade", MARIA 

SYLVIA ZANELLA Dl PIERO (in "Direito Administrativo", Atlas, 

3a  ed., pg. 151) lecionou: 

"(...) a presunção de legitimidade constitui um 

princípio do ato administrativo que encontra o seu fundamento 

na presunção da validade que acompanha todos os atos 

estatais, principio em que se baseia, por sua vez, o dever do 

administrado de cumprir o ato administrativo." 
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II — DA SUPOSTA ALEGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO 

DE FALÊNCIA EM COPIA SIMPLES. 

A comissão de licitação DEVE verificar, validar e legitimar a cópia da certidão de 

falência e concordata apresentada ao invés de fazer uma imposição ou recusa do documento - haja 

vista que em tempo oportuno foi apresentado o original para simples conferência. 

É claro o interesse da delimitação na licitação de não haver competividade. 

Frustra o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da proposta mais vantajosa e 

competividade do processo licitatório a deixar entender um eventual favorecimento ilícito. 

III - DA SUPOSTA ALEGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ATESTADO 

DE CAPACIDADE TÉCNICA EM CÓPIA SIMPLES. 

A comissão de licitação DEVE verificar, validar e legitimar a cópia do atestado 

de capacidade técnica apresentada ao invés de fazer uma imposição ou recusa do documento - haja 

vista que em tempo oportuno foi apresentado o original para simples conferência. 

É claro o iiteresse da delimitação na licitação de não haver competividade. 

Frok
-ua o principio da ra:babilida.de, da proporcionalidade, da proposta mais vantajosa e 

-proce
sso jpitatório a deixar entender um eventual favorecimento ilícito. 

competividade do 

iv — 
D UPOSTA ALEGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO 

PATRIMONIAL lEM COA SIMPLES 
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A comissão de licitação DEVE verificar, validar e legitimar a cópia balanço 

patrimonial apresentada ao invés de fazer uma imposição ou recusa do documento — haja vista que 

em tempo oportuno foi apresentado o original para simples conferência. 

Salienta-se, inclusive, que o referido balanço patrimonial está devidamente 

assinado pela proprietária da empresa e contadora habilitado. 

É claro o interesse da delimitação na licitação de não haver competividade. 

Frustra o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da proposta mais vantajosa e 

competividade do processo licitatório a deixar entender um eventual favorecimento ilícito. 

V — DA SUPOSTA ALEGAÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS 
ÍNDICES DE LIQUIDEZ ASSINADA POR CONTADOR. 

A comissão de licitação DEVE verificar, validar e legitimar a cópia do índice 

financeiro e balanço patrimonial apresentado ao invés de fazer uma imposição ou recusa do 

documento — haja vista que em tempo oportuno foi apresentado o original para simples conferência. 

Salienta-se, inclusive, que o referido balanço patrimonial está devidamente 

assinado pela proprietária da empresa e contadora habilitada. Consta, inclusive, cópia dos índices 

que foram autenticados pela Junta Comercial. A folha com os cálculos dos indicadores apresenta 

mera transcrição dos números que constam no referido balanço patrimonial. Portanto, devidamente 

chancelado pelo contador e proprietária. 

É claro o interesse da delimitação na licitação de não haver competividade. 

Frustra o princípio da razoabilidade, da instrumentalidade de formas, da proporcionalidade, do 
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formalismo moderado, da proposta mais vantajosa e competividade do processo licitatório a deixar 

entender um eventual favorecimento ilícito. 

IV - DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

Importante ressaltar que a proposta da licitante se encontra abaixo das 

demais participantes do certame em questão, pelo que deverá ser observado pela 

administração pública a proposta mais vantajosa. Por se tratar de licitação sob a 

modalidade de concorrência, o critério a ser observado e adotado é o de menor preço, 

pelo que supostas e eventuais irregularidade podem e devem ser convalidados pela 

administração pública. A convalidação, para além de satisfazer a vantajosidade esperada 

da licitação, atende igualmente o interesse público, portanto, satisfaz o alicerce da 

administração pública. 

A Constituição Federal, no âmbito de suas prerrogativas, inseriu no 

ordenamento jurídico, ao referenciar a competência de fiscalização dos órgãos ligados a 

administração pública direta e indireta, parâmetro de natureza essencialmente gerencial, 

intrínseco à noção de eficiência, eficácia e eficiência, eficácia e efetividade, impondo como 

um dos vetores da regular gestão de recursos e bens públicos o respeito ao principio da 

economicidade,  ao lado do basilar princípio da legalidade e do princípio da legitimidade. 

Neste sentido, assim resta disposto o artigo 70 da Carta Magna: 

• 
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Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

O vocábulo economicidade, atrelado diretamente à proposta mais 

vantajosa, se vincula, no domínio das ciências econômicas e de gestão, à ideia 

fundamental de desempenho qualitativo. Trata-se da obtenção do melhor resultado 

estratégico possível de uma determinada alocação de recursos financeiros, econômicos 

e/ou patrimoniais em um dado cenário socioeconômico. Nesse contexto, convém trazer a 

baila os ensinamentos de Regis Fernandes de Oliveira: 

"economicidade diz respeito a se saber se foi obtida a melhor proposta para 

a efetuação da despesa pública, isto é, se o caminho perseguido foi o 

melhor e mais amplo, para chegar-se à despesa e se ela fez-se com 

modicidade, dentro da equação custo-benefício." 

(OLIVEIRA, Régis Fernandes de HORVATH, Estevão; e TAMBASCO, Teresa 

Cristina Castrucci. Manual de Direito Financeiro, São Paulo, Editora Revista 

dos Tribunais, 1990, p. 94.) 
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Em que pese o princípio da economicidade não se encontrar formalmente 

entre aqueles constitucionalmente previstos para a administração pública, ou seja, aqueles 

previstos no artigo 37 da Constituição Federal, como cima apontado, impõe-se 

materialmente como um dos vetores essenciais da boa e regular gestão de recursos e 

bens públicos. Ademais, é inegável que, o princípio da economicidade se harmoniza 

integral e complementarmente com o princípio da eficiência, sendo deste, com efeito, 

corolário, e vice-versa. 

Ricardo L. Torres, enfatizando que o controle da economicidade inspira-se 

no princípio do custo-benefício, esclarece que: 

"na adequação entre receita e despesa, de modo que o cidadão não seja 

obrigado a fazer maior sacrifício e pagar mais impostos para obter bens e 

serviços que estão disponíveis no mercado a menor preço". 

(TORRES, Ricardo Lobo. "O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, 

economicidade e legitimidade". Rio de Janeiro, Revista do TCE/R.1, no 22, 

jul/1991, pp. 37/44.) 

Maria Sylvia Z. Di Pietro, a seu turno, consagra a tese de que o controle 

da economicidade, assim como da legitimidade, envolve 
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"questão de mérito, para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da 

despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, por exemplo, a uma 

adequada relação custo-benefício." 

Portanto, não restam dúvidas que a administração pública pode e deve 

observar o princípio da economicidade, não só pela gestão de seus recursos, mas também 

pela observância da proposta mais vantajosa em detrimento de formalismos exacerbados 

que prejudiquem suas contas e onerem a população, logo, prejudicando o interesse 

público. 

Considerando o período delicado enfrentado pelo país, em razão da crise e 

retratação econômica, sopesando a imperiosa necessidade de corte de despesas públicas, 

a observância da proposta mais vantajosa torna-se questão de ordem, notadamente pela 

estrita observância do princípio da economicidade. 

Desta feita, imperiosa a reforma da decisão da pregoeira, sendo devido, 

portanto, a habilitação da licitante ao certame. A inabilitação da peticionante se mantém 

por meras formalidades, capazes de serem ilididas pela nova verificação dos arquivos 

protocolados no prazo estabelecido, economicidade e pela proposta mais vantajosa, que 

satisfaz plena e integralmente o interesse público, norte da administração pública. 
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A doutrina administrativista defende veementemente a flexibilização do 

formalismo na licitação, à medida em que se vislumbra propostas mais vantajosas. Neste 

sentido, assim leciona Irene Patrícia Nohára: 

No caso da licitação, a exigência de formalismo deve ser sopesada, no caso 

concreto, com os princípios da igualdade e da competitividade, para que a 

administração se beneficie da proposta mais vantajosa. 

(NOHARA, Irene Patricia: Direito Administrativo. 2.ed. — São Paulo: Atlas, 

2012. p. 310.) 

Neste mesmo sentido, vem se posicionando os mais diversos Tribunais 

estaduais espalhados pelo país, vejamos: 

TJ-DF - RMO 20020111082175 DF (-1-3-DF) 

Data de publicação: 18/10/2007 

Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - 

REMESSA DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO 

LICITATÓRIO - INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE - DESCABIMENTO - 

EXCESSO DE FORMALISMO NA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO - 

DESPROPORCIONALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COMPE 	III 1VIDADE 

- CONCESSÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

TJ-DF - RMO 1082170320028070001 DF 0108217-03.2002.807.0001 (13-DF) 

Data de publicação: 18/10/2007 
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Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - 

REMESSA DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO 

LICITATÓRIO - INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE - DESCABIMENTO - 

EXCESSO DE FORMALISMO NA ANÁLIBE DE DOCUMENTAÇÃO - 

DESPROPORCIONALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COMPE 	iii IVIDADE 

- CONCESSÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

O STF, a respeito da matéria, assim se manifestou, através do voto do 

Relator, Ministro Sepúlveda Pertence: 

"Desta forma, se a irregularidade praticada pela licitante vencedora, que não 

atendeu á formalidade prevista no edital licitatórb, não lhe trouxe vantagem 

nem implicou prejuízo para os demais participantes, bem como se o vício 

apontado não interferiu no julgamento objetivo da proposta, não se 

vislumbrando 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". 

Ao concluir seu posicionamento, o Ministro, ainda citando o Parecer do 

PrOcurador-Geral da República, observou que: 

"Se de fato o edital é a lei interna' da licitação, deve-se abordá-lo frente ao. 

'' .. 
caso concreto tal qual.—„todalhOrmaemanada do Poder Legislativo, 
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interpretando-o à luz do bom senso e da razoabilidade, a fim de que seja 

alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas 

prescrições. Assim sendo, a vinculação ao instrumento editalício deve ser 

entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse público, 

repudiando-se que se sobreponham formalismos desarrazoados. Não fosse 

assim, não seriam admitidos nem mesmos vícios sanáveis os quais, em 

algum ponto, sempre traduzem infringência a alguma diretriz estabelecida 

pelo instrumento editalício". 

Desta forma, não pairam dúvidas que o excessivo formalismo adotado 

pela administração pública não atenderá ao interesse público, norte da administração, 

bem como violará a economicidade e proposta mais vantajosa esperada da licitação, ou 

seja, afronta a legalidade e a eficiência, princípios estes que a administração encontra-se 

adstrita a teor do artigo 37 da Constituição Federal. 

Isto posto, vez mais reitera-se a habilitação da licitante ao certame, como 

de direito. 

V - REQUERIMENTOS DERRADEIROS 

Ressalta-se ainda, que Construtora Servicon cumpre todas as especificações 

jurídica, fiscal, financeira e técnica requeridas para participação no processo licitatório e pauta o 

relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores dentro dos princípios da boa ética, no 

cumprimento das leis, normas e contratos dentro dos prazos devidamente acordados. Não 
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admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de 

interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético. 

Circunscrito ao exposto, levando-se em consideração, inclusive, a diferença 11%, 

aproximadamente R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), para próxima empresa classificada, será 

assegurado a garantia de toda a execução do objeto, com responsabilidade, no prazo devidamente 

acordado e pactuado. 

Assim, visamos elidir e tornar sem efeito o fato apresentado, por ser de direito e 

justiça. 

Diante do exposto, a fim de evitar o pleito da ação judicial via mandado 

de segurança, rogando-se o nome da mais lídima justiça, invocando o interesse público e 

os princípios que norteiam a administração pública, requer-se a habilitação da licitante, 

ora peticionante no certame licitatório em epígrafe, como de direito. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Presta-se a esta ocasião para manifestar-lhe uma vez mais, a garantia de minha 

mais alta consideração. 

Atenciosamente, 

ELAINE A V IDA SIQUEIRA 
CONSTRUTORA SERVICON 
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