
 

 
ILUSTRÍSSIMA SENHORA ALICE SOARES DA SILVA, PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, ESTADO DA 

PARAÍBA. 

 

 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N° 00002/2021 – PMBEX – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

00123/2021 – PMBEX; 

 

FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.680.553/0001-96, sediada na Avenida Santos Dumont, nº 1883, sala 714, andar 7, Centro, CEP: 

42.702-400, Lauro de Freitas – Bahia, vem, tempestivamente, por seu representante infrafirmado, 

irresignada com a decisão que a declarou inabilitada no procedimento licitatório em epígrafe, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO, com fulcro no art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, pelas 

razões a seguir expostas: 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IRRESIGNAÇÃO. 

 

A decisão de inabilitação da FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI 

PREENDIMENTOS EIRELI no certame licitatório em apreço foi divulgada no Diário Oficial do 

Município (ANO 43 - Nº 088), do dia 10/06/2022. 

 

 

Prevê a alínea “a”, do inciso I, do artigo 109, da Lei nº 8.666/93: 

 

 



 

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 

cabem: 

I - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

Nesse sentido, verifica-se que o prazo para interposição do recurso se iniciou no dia 

13/06/2022, de modo que, ultrapassados 05 (cinco) dias úteis, o mesmo vencerá tão somente no dia 

21/06/2022, sendo o protocolo das presentes razões recursais plenamente tempestivo. 

 

Destaque-se que esta Prefeitura Municipal, por meio do Decreto Municipal Nº 

253/2022, determinou o ponto facultativo nos dias 16 e 17 de junho de 2022, razão pela qual o prazo 

restou suspenso nos referidos dias, além dos finais de semana. 

 

Em tempo, cumpre destacar que, de acordo com o art. 110 da Lei 8.666/93, “na 

contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 

e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário”. 

 

II – DA SÍNTESE DOS FATOS E DA DECISÃO IMPUGNADA. 

 

Cuida-se de Processo Licitatório – Concorrência Pública Nº 001/2022, que objetiva 

a “contratação de empresa especializada em serviços de limpeza urbana no Município de Bayeux-PB”. 

 

Ocorre que, após abertura e julgamento dos envelopes de habilitação, a Ilustre 

Comissão Permanente de Licitações decidiu pela inabilitação desta Recorrente, sob o fundamento de a 

mesma haveria supostamente descumprido regras atinentes ao plano de trabalho, bem como pelo fato  

 



 

de que “deixou de apresentar a declaração assinada por representante da Empresa, 

exigida no item 11.5.1 e 11.5.2, com firma devidamente reconhecida”, além de supostas irregularidades 

constantes em sua apólice de seguro-garantia e, por fim, por supostos erros verificados em seu 

licenciamento ambiental.  

 

Contudo, a decisão de inabilitação da Recorrente merece imediata reforma, haja vista 

seu descompasso com regras e princípios atinentes ao Direito Administrativo, especialmente no que 

tange às normas do processo licitatório, bem como com a realidade dos fatos, conforme será amplamente 

demonstrado a seguir. 

 

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

III.A – DA ILEGALIDADE NO ATO DE INABILITAÇÃO DA RECORRENTE. 

 

A princípio, o julgamento desta Ilustre Comissão restou pautado em supostos 

descumprimentos constantes no Plano de Trabalho apresentado pela FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS, 

uma vez que a Administração Pública entendeu que o mesmo restou omisso em pontos exigidos pelo 

instrumento convocatório.  

 

Nesse sentido, destaca-se que todos os itens solicitados no edital estão presentes no 

plano de trabalho apresentado pela FG Soluções Ambientais, por mais que estes estejam apresentados 

em concomitância com demais tópicos, de modo a estarem demonstrados de maneira clara e objetiva, 

embora não separados pelos exatos tópicos, conforme será exposto ponto a ponto. 

 

Ora, o próprio Edital, em seu item 12.15.5 estabelece que “afim de facilitar a 

avaliação pela comissão técnica, deverá ser observada a ordem para apresentação dos planos de 

trabalho, porém sua não observância não implica em desabilitação”, de modo que a apresentação em  

 



 

concomitância com os demais tópicos, como salientado acima, não deve importar na 

inabilitação desta Recorrente. 

 

No tocante ao serviço de “coleta e transporte de resíduos domiciliares com 

monitoramento por sistema GPS”, alegou-se que não fora apresentado o plano de execução, muito 

embora esteja presente juntamente com o item de Metodologia, mais precisamente no item 12.1 do 

referido Plano de Trabalho. 

 

Já em relação à alegação de que “apesar de ter apresentado os mapas, não 

apresentou o sentido de fluxo dos itinerários, sem indicação de início e fim do itinerário, sem escala de 

1:10.000”, tem-se que os mapas foram apresentados conforme solicitado no edital, os quais serão 

refeitos com mais detalhes e refino durante a execução dos serviços. Não cabe à Comissão de Licitação 

onerar as licitantes com a elaboração de mapas, uma vez que o mesmo nem faz parte do objeto licitado. 

 

No que tange ao argumento de que o plano de trabalho desta empresa “não 

apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação dos serviços, 

instalação em garagem, implantação e execução do serviço”, é fato que o planejamento é definido 

quando a FG Soluções Ambientais apresenta desde o dimensionamento da coleta até os setores, ruas e 

bairros a serem atendidos. A divulgação dos serviços será realizada através das equipes de Educação 

Ambiental, conforme descrito no item 27 do plano de trabalho (FORNECIMENTO DE EQUIPE DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL), ou seja, a mesma equipe será responsável por divulgar os demais 

serviços.  

 

O mesmo ocorre com a instalação de garagem que está presente no item 24 do plano 

de trabalho (EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES). Idem para a mobilização de pessoal que está presente 

no item 26 do plano de trabalho (CONSIDERAÇÕES SOBRE PESSOAL). 

 

Por serem itens de mesma característica, por conveniência, bom senso e lógica, estes 

foram descritos em itens independentes, não havendo necessidade de colocá-los nos subtópicos. 

 



 

A fundamentação constantes nos últimos 03 (três) parágrafos se aplica quando a 

Administração Pública cinge que esta empresa “não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal 

e equipamentos, divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço” 

não só para o serviço de “coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por sistema 

GPS”, mas também para os serviços de “Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento 

por sistema GPS”, “Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com monitoramento por 

sistema GPS”, “Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso”, “Remoção 

motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso”, “Varrição manual de vias 

pavimentadas e logradouros públicos”, “Serviços de limpeza correlatas”, e “Limpeza de mercados e 

feiras livres”. 

 

Por outro lado, no tocante ao serviço de “coleta mecanizada e transporte de resíduos 

diversificados com monitoramento por sistema GPS”, destacou-se que a FG “não apresentou o plano 

de execução”, no entanto, o mesmo está presente juntamente com os itens 13.1 e 13.2 do plano de 

trabalho, que tratam, respectivamente, da Metodologia e da Execução dos Serviços de Coleta de 

Transporte de Resíduos Diversificados. 

 

Em relação ao serviço de “coleta e transporte de resíduos de poda com 

monitoramento por sistema GPS”, também fora suscitada a ausência do plano de execução, muito 

embora o mesmo esteja presente no item 14.2 do plano de trabalho (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODA). 

 

No que tange ao serviço de “instalação e remoção de caixas estacionárias tipo 

brook's com monitoramento por sistema GPS”, tem-se que o plano de execução está presente no item 

15 do plano de trabalho (SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO 

BROOK’S COM MONITORAMENTO POR SISTEMA GPS). 

No mesmo sentido, o argumento de que não há plano de execução para o serviço 

de “Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso”, é fato que o mesmo está 

presente no item 16 do plano de trabalho (SERVIÇO DE REMOÇÃO MANUAL DE RESÍDUOS 

DOMICILIARES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO). 

 



 

Da mesma forma, o plano de execução do serviço de “Remoção motorizada dos 

resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso” encontra-se no item 17 do plano de trabalho (SERVIÇO 

DE REMOÇÃO MOTORIZADA DOS RESÍDUOS DOMILIARES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO). 

 

Com relação ao serviço de “Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros 

públicos”, considerou a Administração Pública que “na chamada do serviço está descrito ‘ROTINAS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS’, porém, esta comissão entendeu que o 

corpo do texto diz respeito ao serviço de Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros 

públicos”, ou seja, embora o título indique serviço diferente, é fato que a varrição manual de vias 

pavimentadas e logradouros públicos fora devidamente explanada no corpo do texto, de modo que o 

plano de trabalho contempla as exigências editalícias. 

 

Para além, tem-se que o plano de execução do referido serviço está presente no 

item 19 do plano de trabalho (PLANO DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS). 

 

Por outro lado, o plano de execução dos “Serviços de limpeza correlatos” está 

presente no item 20 do plano de trabalho (SERVIÇOS DE LIMPEZA CORRELATOS), inclusive em seus 

subitens. 

 

Ainda, o plano de execução do serviço de “Limpeza de mercados e feiras livres” está 

presente no item 21 do plano de trabalho (LIMPEZA DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES), inclusive em seus 

subitens. 

 

Em relação ao serviço de “Treinamento e capacitação da mão de obra operacional”, 

informou a Administração Pública que não fora apresentada a descrição da infraestrutura dos 

treinamentos, muito embora seja fato que os treinamentos serão realizados nas próprias instalações 

da empresa. Para além em relação à suposta ausência da “metodologia dós treinamentos”, tem-se que 

a mesma está presente no item 28 do plano de trabalho (TREINAMENTOS E SIMULADOS). 

 



 

No que tange ao serviço de “Manutenção de veículos e equipamentos”, salientou a 

Comissão que não fora apresentada a “manutenção corretiva”, no entanto, a descrição de cada etapa 

de manutenção está no item 23 do plano de trabalho (ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS). Ainda, alegou-se ausência da “descrição do socorro mecânico”, embora 

o referido socorro mecânico seja disponibilizado pelo seguro contratado pela FG Soluções Ambientais, 

que atende ao município de Bayeux. 

 

Por fim, em relação ao “Plano de divulgação e controle da qualidade dos serviços”, 

destacou-se ausência da “descrição do plano de divulgação, esclarecimento e orientações a 

comunidade”, no entanto, o plano de divulgação está descrito no item 27 do plano de trabalho 

(FORNECIMENTO DE EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL). Da mesma forma, O item 11 do plano de 

trabalho (MATERIAIS E MÃO DE OBRA) descreve sobre o plano de controle de qualidade, também 

supostamente ausente. 

 

Dito isto, deve-se sobrelevar a figura do princípio da verdade material, o qual traduz 

a ideia de que, na apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o máximo de aproximação com a certeza.  

Sua aplicação ao processo administrativo justifica-se na medida em que a Administração, na busca 

constante pela satisfação do interesse público, não deve conformar-se com a verdade meramente 

processual.   

 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p. 489) compreende o princípio da seguinte 

forma: “a Administração, ao invés de ficar restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve 

buscar aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e 

provado”. 

 

Já José dos Santos Carvalho Filho (2005, p. 891) aduz que o princípio da verdade 

material “autoriza o administrador a perseguir a verdade real, ou seja, aquela que resulta efetivamente 

dos fatos que a constituíram”. 

 



 

De tal forma, deve a Administração Pública proceder ao reexame do Plano de 

Trabalho ofertado pela FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS, oportunidade em que verificará a presença das 

informações supostamente ausentes.  

Noutro giro, ainda que as informações não tivessem sido apresentadas – o que, como 

já ressaltado, não ocorreu – o ato de inabilitação desta empresa pela ausência da referida documentação 

se afigura ilegal, porquanto o próprio instrumento convocatório informe, em seu item 12.15.4 que “caso 

ocorram erros, e os mesmos não comprometam o conhecimento, coerência e profundidade com as 

técnicas de limpeza urbana, em número não superior a 07 (sete) por serviço, os planos de trabalho 

poderão ser adequados para o início da execução dos serviços”.  

Ora, como se infere do julgamento da Administração Pública, nenhum dos serviços 

possuiu mais do que 07 (sete) erros, chegando ao máximo de 03 (três) por serviço, de modo que os 

mesmos poderão ser adequados para o início da execução dos serviços, na exata medida imposta pelo 

instrumento convocatório. 

Dito isto, passa-se aos demais pontos que ensejaram a inabilitação desta Recorrente, 

como a alegação de que “a Comissão verificou que a Empresa deixou de apresentar a declaração 

assinada por representante da Empresa, exigida no item 11.5.1 e 11.5.2, com firma devidamente 

reconhecida”. 

De início, deve-se dizer que a exigência de reconhecimento de firma é arbitrária e 

ilegal, podendo tal confirmação ser feita pelo próprio servidor público encarregado, que é dotado de fé 

pública. O reconhecimento de firma busca apenas confirmar o emissor do documento, não causando 

outro efeito concreto ao certame e, portanto, devendo ser dispensado em respeito ao princípio do 

formalismo moderado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ASSINADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. 

EXCESSO DE RIGOR FORMAL. MERA IRREGULARIDADE 

FORMAL. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EM PROL DOS 

PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, RAZOABILIDADE E DA 

COMPETITIVIDADE DO CERTAME. SUSPENSÃO DO DIREITO DE 

CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DETERMINADA EM 

MEDIDA CAUTELAR. PENALIDADE QUE NÃO ABARCA FAMILIARES 

DO ACUSADO NO PROCESSO CRIMINAL. SITUAÇÃO CONCRETA EM 

QUE EVIDENCIADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA  



 

PARTE AGRAVANTE, O QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

EM QUE DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NEGADO 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(TJ/RS, Agravo de Instrumento, Nº 70057930711, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 26-06-

2014) 

 

A desnecessidade de reconhecimento de firma nessas situações já foi alvo de 

deliberação legislativa e, ao se observar que muitas vezes algumas formalidades tinham um custo 

econômico e social muito maior para o estado e cidadão do que a suposta proteção que ofereciam, 

promulgou-se a Lei nº 13.726/2018. Vejamos o art. 3º, inciso I que deixa evidente a opção legislativa: 

 

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência 

de: 

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando 

a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, 

ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar 

sua autenticidade no próprio documento; 

 

No mesmo sentido vai o seguinte Acordão do TCE-PR, in verbis: 

Ocorre que a Lei n.° 13.726/182 dispensou a necessidade de reconhecimento 

de firma e de autenticação de cópia nos documentos exigidos pelo Poder 

Público, nos termos do artigo 3° (...). 

(...) 

Nesse contexto, observa-se, sem maiores esforços, que as disposições 

contendo exigência de reconhecimento de firma e autenticação ofendem a Lei 

n.° 13.726/18, restando procedente a Representação neste item. 



 

(TCE/PR, REPRESENTAÇÃO, ACÓRDÃO Nº 3742/19 - Tribunal Pleno, 

RELATOR: CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA, Data da Sessão: 

27/11/2019) 

 

 Ora, inabilitar uma empresa pelo fato de que a mesma não apresentou documento 

com reconhecimento de firma macula frontalmente expressa disposição legal, de modo que a decisão 

deve ser formada sob pena de mácula ao princípio da legalidade. 

 

Noutro giro, esta Recorrente fora inabilitada por supostos equívocos em sua apólice 

de seguro, quais sejam: (i) O valor coberto da apólice está aquém da quantia prevista no instrumento 

convocatório, mesmo sendo emitida após a errata: e (ii) Mesmo com a apresentação de nova apólice (em 

retificação), além do valor ser inferior, o prazo de validade foi de 60 (sessenta) dias da data da entrega 

da proposta, quando o item 10.3.5 determina que seja pelo menos 30 (trinta) dias além da validade da 

proposta, cuja validade mínima seria de 60 (sessenta) dias conforme subitem 13.10, logo, a validade da 

apólice deveria ser de no mínimo 90 (noventa) dias. 

 

Em relação ao fato de que “o valor coberto da apólice está aquém da quantia 

prevista no instrumento convocatório, mesmo sendo emitida após a errata”, deve-se salientar que o erro 

se deu por indução da própria Administração Pública, uma vez a mesma procedeu à modificação do 

valor estimado sem que tenha procedido à alteração do prazo de abertura do certame, a fim de que as 

licitantes pudessem se adequar.  

 

Ora, é fato que o §4º, do art. 21, da Lei 8.666/93 estabelece que “qualquer 

modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas”. No mesmo sentido, caminha o entendimento jurisprudencial:  

EDITAL – ALTERAÇÃO – REABERTURA DE PRAZO PARA A 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – OBRIGATORIEDADE – TRF 4ª 

REGIÃO. Trata-se de agravo de instrumento interposto por licitante contra 

decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para ordenar  



 

a reabertura de prazo para a apresentação das propostas em razão da 

retificação do edital de processo licitatório visando à contratação de 

sociedade de advogados. A empresa sustenta que “a determinação de 

reabertura de prazo para apresentação das propostas fere a isonomia, na 

medida em que os inabilitados terão ciência dos equívocos que lhes excluíram 

do certame, causando assim prejuízos irremediáveis àqueles habilitados”. 

Alega, ainda, a inexistência de alteração no edital que modifique a 

formulação das propostas.  O relator, ao examinar a questão, adotou e 

reproduziu os fundamentos constantes da decisão que indeferiu o pedido de 

efeito suspensivo do agravo, nos seguintes termos: “Infere-se da análise dos 

documentos existentes nos autos que, a despeito da supressão da exigência 

relativa ao tempo mínimo de um (1) ano de vínculo dos profissionais com os 

respectivos escritórios do item 10.5 do Edital, não foi reaberto o prazo para 

apresentação das propostas, na forma prevista no art. 21, § 4º, da Lei nº 

8.666. Nessa perspectiva, e a despeito de a controvérsia reclamar uma análise 

mais aprofundada, há – pelo menos em juízo de cognição sumária – 

verossimilhança nas alegações da impetrante, pois a providência ora 

reclamada está em consonância com o já citado art. 21, § 4º, da Lei nº 

8.666/93 (…) Em outros termos, a manutenção no Edital de regra que não 

deveria ter constado, mas constou, por erro da Administração, é motivo 

suficiente para a reabertura de prazo para a apresentação de propostas, após 

a sua retificação, porque tem o potencial de influir na delimitação do universo 

de licitantes interessados em participar do certame. O argumento de que a 

decisão hostilizada fere o princípio da isonomia, na medida em que os 

inabilitados terão ciência dos equívocos que lhes excluíram do certame, 

causando assim prejuízos irremediáveis àqueles habilitados, (…) uma vez que 

já terão a plena ciência dos ajustes que deverão fazer na documentação 

juntada à proposta, não restou suficientemente demonstrada. Por tais razões, 

considerando que outros interessados podem ter deixado de participar da 

licitação, por não atenderem ao critério formal objetivamente fixado no 

Edital, é de se manter a decisão agravada até a prolação de sentença no 

mandado de segurança, a fim de preservar a máxima competitividade do 

certame, em atenção ao interesse público e evitar a frustração da prestação 

jurisdicional pleiteada, com a prática de atos de difícil reversão”. Com base 

nessas razões, o relator negou provimento ao agravo de instrumento.  

 



 

(TRF 4ª Região, AI nº 5009461-63.2017.4.04.0000/RS) 

 

Nesta linha de pensamento, o professor Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, p. 192): 

 

(...) o dispositivo tem de ser interpretado segundo o princípio da 

razoabilidade. Em princípio, toda e qualquer alteração do edital afeta a 

formulação das propostas. Excluídas questões totalmente irrelevantes, que 

nem precisariam ser objeto de disciplina no edital, a quase totalidade das 

regras ali previstas devem ser respeitadas pelos licitantes na elaboração das 

propostas. Para adotar interpretação razoável, deve ter-se em vista, então, o 

prejuízo sofrido pelo licitante em virtude de alteração. O problema 

fundamental reside na viabilidade da elaboração das propostas segundo o 

prazo original. Ou seja, é obrigatório reabrir o prazo quando a inovação 

trazida não puder ser atendida no prazo remanescente. 

 

Outrossim, argumentou a Administração Pública que a garantia da proposta estaria 

inválida, porquanto tenha o prazo de 60 (sessenta) dias, embora o item 10.3.5 determine que seja de pelo 

menos 30 (trinta) dias além da validade da proposta, cuja validade mínima seria de 60 (sessenta) dias, 

conforme subitem 13.10, logo, a validade da apólice deveria ser de no mínimo 90 (noventa) dias. 

 

Não obstante, é fato que a garantia da proposta deve ter o prazo exatamente igual ao 

de validade da própria proposta, uma vez que aquela não possuirá serventia na hipótese de vencimento 

da proposta, afigurando-se inócua, razão pela qual não deve subsistir o argumento administrativo.  

 

Explica-se: A garantia da proposta deve possuir prazo de validade consonante com 

o próprio prazo de validade da proposta, que na licitação em comento fora estabelecida no patamar de 

60 (sessenta) dias. 

 



 

Tal fato se coaduna ao próprio entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas 

da União, o qual já consignou o entendimento de que a garantia de participação, prevista no art. 31, 

inciso III, da Lei nº 8.666/1993, deve ter prazo compatível com o da validade das propostas. Vejamos: 

 

Fixe nos editais de licitação, ao exigir a garantia prevista no art. 31, inciso 

III, da Lei nº 8.666/1993, prazo compatível com o da validade das propostas. 

(TCU, Acórdão 709/2007 – Plenário) 

 

Em tempo, cumpre reforçar que, nos processos licitatórios existem dois tipos de 

garantia: a garantia da proposta, ou de participação, e a garantia contratual.  

 

A garantia da proposta, também conhecida como garantia de participação, é 

apresentada juntamente com os documentos de habilitação, e tem por finalidade demonstrar a saúde 

financeira do licitante e também afastar os possíveis “aventureiros”.  

 

Isto é, quando exigido no edital a empresa interessada deve apresentar uma garantia 

e caso o licitante vencedor não mantenha a proposta apresentada ou se recuse a assinar o contrato sua 

garantia é executada. 

 

O legislação estabelece que nesses casos o valor máximo que pode ser exigido é de 

1% da proposta apresentada. Como visto, também se entende que o prazo da garantia deve seguir o 

prazo de validade da proposta. 

 

Já a garantia contratual é solicitada apenas da empresa que vencer a licitação e é 

exigida para a assinatura do contrato. A finalidade é dar segurança de que serão cumpridas todas as 

condições acordadas, tais como prazos, valores e outros detalhes que o órgão considere importantes. Via 

de regra percentual exigido é de 5% do valor firmado e a validade se estende por toda a vigência do 

contrato. Em alguns casos a Administração Pública pode solicitar uma extensão do prazo da garantia  



 

por um período que normalmente varia entre 30 e 90 dias, além disso em outros casos 

também pode ser solicitada a inclusão da cobertura previdenciária e trabalhista na garantia. 

 

De tal modo, a previsão editalícia, além de completamente desnecessária, se afigura 

ilegal e contrária à própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União, de modo que a Recorrente 

não pode ser inabilitada por tal motivo. 

 

Por fim, argumenta a Administração Pública que irregularidades constantes nos 

documentos de licenciamento ambiental da empresa invalidariam os mesmos, de modo que a Recorrente 

também deveria ser inabilitada por tais motivos. 

 

Nesse sentido, conforme sedimentado na própria decisão, foram apresentados dois 

licenciamentos ambientais: 1) Declaração de Inexigibilidade (coleta e transporte de resíduos sólidos não 

perigosos) para o CNPJ Nº 10.680.553/0001-96, com endereço na Avenida Santos Dumont, 1883, 

Centro, Lauro de Freitas – BA, expedido pelo INEMA/BA; 2) Licença Ambiental para sede 

administrativa do CNPJ Nº 10.680.553/0001-96, situado na Rua Riachuelo, 1200, São José, Aracaju – 

SE, e Autorização Ambiental Nº 293/2021, em 15/09/2021, para o mesmo CNPJ e endereço, para as 

atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos, expedidos pela ADEMA/SE. 

 

Não obstante, por mais que esta licitante tenha apresentado documentos para filial 

e matriz, conforme se infere do contrato social apresentado, a matriz da empresa possui endereço na 

Avenida Santos Dumont, 1883, Centro, Lauro de Freitas – BA, de modo que o único documento a ser 

considerado para fins de atendimento à licença ambiental deve ser o documento expedido pelo INEMA, 

órgão do estado da Bahia, onde se encontra a matriz da empresa. 

 

De tal forma, o documento da ADEMA fora juntado por mera liberalidade, embora 

não exigido, uma vez que, como salientado pela própria Administração Pública, não há necessidade de 

apresentação dos documentos das filiais, mas tão somente da matriz. 

 



 

Considerando que a determinação de que "qualquer alteração na titularidade da 

empresa deverá ser comunicada à ADEMA para a devida atualização desta licença" diz respeito ao 

documento emitido pela ADEMA/SE, em face da filial localizada no Estado de Sergipe, não pode a 

mesma ser considerado para fins de inabilitação, mas tão somente o documento emitido pelo INEMA, 

órgão responsável pela matriz da empresa, a qual, repise-se, está localizada no estado da Bahia.  

 

Dito isto, é fato que a Declaração de Inexigibilidade (coleta e transporte de resíduos 

sólidos não perigosos) para o CNPJ Nº 10.680.553/0001-96, com endereço na Avenida Santos Dumont, 

1883, Centro, Lauro de Freitas – BA, expedido pelo INEMA/BA, não faz nenhuma ressalva quanto à 

necessidade de comunicação da alteração de titularidade da empresa. 

 

Outrossim, ainda que houvesse previsão equivalente à da ADEMA, constata-se que 

tal modificação de titularidade em nenhum momento enseja a invalidação do documento, uma vez que 

tal informação nem mesmo consta no mesmo. A ressalva feita no documento seria tão somente para fins 

de atualização cadastral, não invalidando a mesma, uma vez que a própria atualização demanda tempo 

para a sua realização, período no qual a empresa não poderia ficar sem a respectiva licença. 

 

Não obstante, reitera-se que os documentos emitidos pelo órgão de Sergipe, para a 

filial localizada neste Estado, não podem ser considerados para fins de habilitação, mas tão somente os 

documentos emitidos pelo INEMA/BA, que é o órgão responsável pela matriz da licitante. 

 

Dito isto, sobreleva-se que não é facultado à Ilustre Comissão julgar a partir de 

critérios e exigências não descritas e disciplinadas previamente nos Editais de licitação, tendo em vista 

o dever de vinculação dos seus atos administrativos às normas legais e editalícias. 

 

De tal modo, tem-se que a decisão administrativa se afigura nula sob diversas 

perspectivas, devendo ser reformada para que se declare a habilitação da FG SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS LTDA, sob pena de ensejar a anulação do procedimento licitatório em comento, também 

pelo fato de total ausência de competitividade, conforme restará explanado nesta peça recursal. 

 



 

III.B – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA COMPETITIVIDADE. ATO 

ADMINISTRATIVO QUE IMPEDIU A OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

Imperioso destacar que, conforme já mencionado, a presente Administração Pública 

decidiu, no momento do julgamento da habilitação das licitantes, que tão somente uma empresa 

estaria habilitada, qual seja, a LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, de modo que esta seria a 

única a reunir condições para participação na fase de julgamento das propostas. 

 

Ademais, considerando que a inabilitação desta Recorrente foi fundamentada por 

motivos ilegais, restará prejudicada a competitividade no âmbito do presente processo licitatório, vez 

que inexistirá concorrência na fase de disputa de preços, pois apenas uma empresa restou habilitada.  

 

Ora, é inquestionável que a falta de empresas concorrentes na fase de disputa de 

preços impede a consecução do interesse público, na medida em que inexistirá competição, 

inviabilizando a obtenção do menor custo à Administração. 

 

Sobre esse tema, segundo leciona o Professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira (in 

Licitações e Contratos Administrativos – Teoria e Prática, 4ª Ed., p. 29), “o caráter competitivo da 

licitação justifica-se pela busca da proposta mais vantajosa para Administração, motivo pelo qual é 

vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”.  

 

O doutrinador segue aduzindo que o princípio da competitividade “deve servir, 

ainda, como norte interpretativo das cláusulas editalícias, de maneira a aumentar o universo de 

competidores. Afinal, quanto maior a competição, maior será a chance de se encontrar a melhor 

proposta”. 

Corroborando com tal ensinamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona que a 

Administração não pode praticar atos que limitem ou mitiguem o caráter competitivo da licitação, vez que 

 



 

 “deve o procedimento possibilitar a disputa e o confronto entre os licitantes, para 

que a seleção se faça da melhor forma possível” (CARVALHO FILHO, 2020, p.480).  

 

Nesse compasso, a Lei 8.666/93, por meio do inciso I, do §1º, do seu art. 3º, declara 

a vedação às condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, o que de fato 

ocorrerá caso haja sumária disputa de preços no âmbito deste certame. 

 

“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. 

§1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991” 

 

Ao enfrentar o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de 

que a ampla concorrência é interesse da coletividade, de modo que sua eventual violação afetaria os 

princípios norteadores da atividade administrativa, consubstanciados no art. 37 da Constituição Federal. 

 

“(...) cabe destacar, por outro lado, que é de interesse da coletividade a 

realização de procedimento licitatório dentro dos ditames legais para que 

atinja seu objetivo, de proporcionar a ampla concorrência e o tratamento  

 



 

isonômico entre os participantes, viabilizando a escolha da melhor proposta 

para a Administração Pública. (...) O afastamento de uma ampla 

concorrência, em casos ordinários, afeta a economia pública, contrariando 

os princípios norteadores da atividade pública (art. 37, caput, da 

Constituição da República)” 

(STJ, AGINT NA SS 2908 / MG, CORTE ESPECIAL, RELATORA: 

MINISTRA LAURITA VAZ, DATA DO JULGAMENTO: 20/06/2018) 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a 

participação de apenas um participante no certame licitatório viola os princípios da 

competitividade e economicidade, o que enseja a revogação do certame maculado e 

promoção de novo procedimento licitatório. 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. AUSÊNCIA DE 

ECONOMICIDADE E COMPETITIVIDADE. UM PROPONENTE. 

LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO 

MOTIVADO. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança 

contra ato do Governador do Estado do Paraná, que revogou certame 

por "ausência de economicidade e competitividade" vencido pela 

recorrente, além de determinar a promoção de novo procedimento 

licitatório. O Tribunal de origem denegou a Segurança. 2. Houve 

contraditório prévio à revogação, conforme comprovam documentos 

dos autos. 3. "A participação de um único licitante no procedimento 

licitatório configura falta de competitividade, o que autoriza a 

revogação do certame. Isso, porque uma das finalidades da licitação 

é a obtenção da melhor proposta, com mais vantagens e prestações 

menos onerosas para a Administração, em uma relação de custo-

benefício, de modo que deve ser garantida, para tanto, a participação 

do maior número de competidores possíveis. 'Falta de competitividade 

que se vislumbra pela só participação de duas empresas, com ofertas 

em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido' (RMS  

 



 

23.402/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

2.4.2008)". (RMS 23.360/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira 

Turma, DJe 17.12.2008). 4. Recurso Ordinário não provido. 

(STJ, RMS 35303/PR, RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA, 2011/0202993-1, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Julgado em 27/11/2012, DJ 

19/12/2010) 

 

No mesmo sentido, os demais Tribunais Pátrios corroboram o entendimento aqui 

consignado: 

 

Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Preliminar. 

Litispendência. Afastamento. Mérito. Licitação. Pregão Presencial. 

Serviços de limpeza e fornecimento de equipamentos para evento. 

Empresa considerada inabilitada pela não apresentação de balanço 

patrimonial autenticado. Fornecimento de cópia simples do 

documento. Deferimento do pedido liminar. Recurso interposto pela 

candidata remanescente, a fim de afastar do certame a empresa 

impetrante. Manutenção da decisão interlocutória proferida no 

primeiro grau. Presença dos requisitos necessários à concessão da 

liminar. Desprovimento do recurso. Não é cabível excluir propostas 

vantajosas ou potencialmente satisfatórias apenas por apresentarem 

defeitos irrelevantes ou porque o 'princípio da isonomia' imporia 

tratamento de extremo rigor. A isonomia não obriga adoção de 

formalismo irracional (Marçal Justen Filho). Não se pode perder de 

vista que a finalidade precípua da licitação é a escolha da contratação 

mais vantajosa para a Administração Pública e, para atingi-la, não 

pode o administrador ater-se a rigorismos formais exacerbados, a 

ponto de afastar possíveis interessados do certame, o que limitaria a 

competição e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha 

para a contratação. 

(...) 

 

 



 

 

Desse modo, considerando-se que se trata de mero equívoco formal, 

que não acarreta modificação na proposta, tampouco representa risco 

ao interesse público, encontra-se presente o fumus boni iuris 

necessário à concessão da medida. Aliás, risco maior correria o 

interesse público com a inabilitação da concorrente por uma questão 

de formalidade exagerada, eis que, no caso em tela, restaria somente 

uma candidata habilitada no certame. 

(TJ-SC - AI: 40093036820168240000 BLUMENAU 4009303-

68.2016.8.24.0000, RELATOR: PEDRO MANOEL ABREU, DATA 

DE JULGAMENTO: 23/05/2017, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO) 

 

Diante de todo o exposto, cinge-se que a interpretação formalista e equivocada desta 

Administração Pública, além de desproporcional e desarrazoada, não pode conduzir a interpretação 

contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de procedimento licitatório com critério de 

julgamento pelo menor preço global, no qual a existência de mais de um interessado é fundamental, na 

exata medida em que possibilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa ao interesse público, 

de modo que eventual manutenção da ilegal decisão de inabilitação desta Recorrente importará em 

anulação do procedimento licitatório. 

 

IV – DOS REQUERIMENTOS. 

 

Ante o exposto, pugna-se: 

 

(i) Seja o presente recebido, conhecido e, ao final, provido para que, reconsiderando-

se a decisão proferida no certame licitatório em epígrafe, seja declarada habilitada a empresa FG 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ora Recorrente. 

 



 

(iii) Na hipótese improvável de vir a ser mantida a decisão impugnada, o que, por 

certo, inocorrerá, pede, de logo, que seja o presente encaminhado para conhecimento e decisão por parte 

da Autoridade hierarquicamente superior. 

 

Em tempo, informamos que, em caso de não provimento, o que não se espera, serão 

encaminhadas cópias da presente insurgência e do ato convocatório para fins de Representação ao 

Ministério Público, bem com Denúncias dirigidas ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Tribunal 

de Contas da União e CGU – Controladoria-Geral da União. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Bayeux, Estado da Paraíba. 

Em 21 de junho de 2022. 

 

 

 

__________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Cristiano Sousa Moura  

CPF 026.457.715-99 
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