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ILUSTRÍSSIMA SENHORA, PREGOEIRA DA FEDERAÇÃO DAS INSUSTRIAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - FIERO 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 007/2022 
PROCESSO GERAL Nº 00136.2022.1.102.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILLO FG LTDA sediada na Rua. Geraldo Siqueira, nº 3437, Bairro. 
Caladinho, município de Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ/ sob nº 11.861.565/0001-80, Porto Velho 
– RO, vem, à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, por meio de seu representante legal, o 
Sr. GILMAR ANTÔNIO CAMILLO, portador da cédula de identidade RG 478714, inscrito no CPF sob 
o nº 559.775.532-34, apresentar.  

 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Em face da Inabilitação da empresa CAMILLO FG LTDA, já qualificada nos 

autos do presente processo, conforme a seguir exposto. 
 

I – TEMPESTIVIDADE 
A apresentação do presente recurso é tempestiva, cconsiderando que a intimação se 

deu no dia 26/01/2023 (quinta-feira), o prazo para recurso iniciou-se em 27/01/2023 (sexta-feira), 
primeiro dia útil subsequente à data da intimação, e se encerra ao fim do dia 30/01/2023 (segunda-

feira), portanto tempestiva. 
 

II – RESUMO DOS FATOS 
Atendendo à publicação do Edital do certame em questão, elaborado por essa Comissão 

e divulgado em seu sítio eletrônico oficial, esta licitante apresentou sua proposta e documentos de 
habilitação no intuito de lograr êxito, tendo participado de forma eletrônica à sessão de abertura da 
licitação. 

 

Após o encerramento dos lances, todos os documentos foram analisados pela Pregoeira 
e Equipe de apoio desta conceituada FEDERAÇÃO DAS INSUSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
- FIERO. 

 

A Pregoeira e Equipe de apoio, ao analisar a documentação das empresas, considerou 
todos os requisitos habilitatórios previstos no Edital e entendeu por bem inabilitar a 
empresa CAMILLO FG LTDA para o lote I. 
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Inconformada, pois, com a decisão desta comissão de Licitação, a empresa CAMILLO 
FG LTDA interpôs recurso contra sua inabilitação. 

 
III – DA RAZÕES 

Ilustríssimos, o presente recurso está sendo impetrado contra a decisão emitida pela 
CPL em 26/01/2023, que inabilitou a recorrente, por supostamente ter descumprido o instrumento 
convocatório, especialmente os itens 8.4.1, alínea “a, b e c”, do Edital, acerca da não comprovação 
de sua qualificação técnica, proferindo a seguinte decisão. 

 
a) Conexão de internet, que o backbone oferecido deve possuir em operação de canais próprios e 
dedicados interligando-o diretamente elo menos 2 (dois) outros sistemas autônomos (AS Autônomos 
Systems) nacionais e a pelo menos 1(um) sistema autônomo (AS-Autônomos Systems) 
internacionais. 
 
b) Conexão de internet, que a soma das bandas de passagem entre o backbone oferecido e os 
sistemas autônomos nacionais apresentados deve ser de pelo menos 10 Gbps. 
 
c) Conexão de internet que a soma das bandas de passagem entre o backbone oferecido e os 
sistemas autônomos internacionais apresentados devem ser de pelo menos 10 Gbps. 
 

A Pregoeira cita ainda em mensagem na sessão pública que “Cumpre informar que 
a empresa Camilo FG Ltda, nos documentos de habilitação a empresa está conforme o edital, 
mas no quesito de qualificação técnica, a supervisão de TI, emitiu o parecer que a empresa 
não comprovou as qualificações técnicas exigidas. Parecer 066/2023 está anexado nos autos.” 

 
Parecer: 66/2023 STI - FIERO 

 
 
Quanto ao item 8.4.1 – essa recorrente atendeu perfeitamente, já no que se refere o 

parecer nº66/2023 STI, como responsável o Sr. SERGIO BENEDITO DOS SANTOS, onde o mesmo 
citou que a empresa tenha “link uma sub-rede com 16 (dezesseis) endereços IP´s válidos” “giffo 
nosso”, importante lembrar que exatamente neste ponto em que o mesmo citou, qualquer 
empresa que participa de procedimentos licitatórios sabe de suas responsabilidades, sabendo 
ainda que  

 
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências. 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
II - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 
 
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo 
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 
inibam a participação na licitação. 
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Claro houve sim uma falta de atenção por parte desta recorrente em não impugnar o 

edital em tempo hábil, porém não foi porque perdemos o prazo, e sim por ter visto a referida solicitação 
neste item especifico do edital, no qual de forma desproporcial solicita que a empresa tenha “10GB 
de internet como estoque mínimo” “grifo nosso”, tivemos o devido conhecimento da exigência 
qual a Pregoeira inabilitou essa recorrente, sem qualquer diligência que a mesma poderia ter feito. 

 
Ao fazer um cálculo simples chegaríamos a seguinte conclusão: 
Se falássemos em 50% como parcela de maior relevância no referido certame, que 

está contratando 1GB de internet de link dedicado. 
 
Esta recorrente deveria apresentar atestado de capacidade técnica de no mínimo 

500MBPS, fato este que ocorreu, pois apresentamos atestado de capacidade técnica de “gazin ind. 
E com. De móveis de 505mbps”, entretanto, nem mesmo o edital solicita parcela de maior relevância 
apenas solicita “que comprovem aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em característica, quantidades e prazos com o objeto da licitação” “grifo nosso” além de 
solicitar desta recorrente que fizéssemos estoque mínimo de 10GB. 

 
Fato este que não concordamos, pois, a referida exigência é para que a recorrente 

tenha estoque para atender a administração pública, cabe lembrar que, se a federação está 
contratando link dedicado de 1gb, será entregue conforme solicita o edital e seus respectivos anexos, 
porém importante ressaltar que tal exigência afasta a competitividade de ME/EPP, prevalecendo as 
grandes empresas, pois para as ME/EPP não tem viabilidade ter um estoque de por exemplo 10gb 
sendo que temos clientes para consumir apenas 5gb, ou seja, irei estar pagando 5gb sem utilização, 
que acarretará custo desnecessário para esta recorrente, importante ressaltar que a cada contrato 
firmado tanto com a administração pública como pessoas jurídicas de direito privado, ou até mesmo 
pessoas físicas serão adicionados novos GB de internet.   

 
A recorrente possui contratos com a administração pública e em nenhum momento 

houve reclamações por falta de sinal, muito menos por entrega inferior ao contratado por vários 
órgãos da administração pública. 

 
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, 
como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa 
comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 
 

 Conforme observado o Art. 30. I, é claro quando a solicitação de capacidade 
técnica, “características semelhantes”  

 
A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante 

conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo possui pleno conhecimento técnico 
para a execução do contrato, caso se sagre vencedor do certame. 

 
Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a “Administração Pública, ao 

avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da 
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato administrativo.”1 Dentre os 
documentos arrolados taxativamente pela Lei de Licitações para cobrar dos licitantes para fins de 
qualificação técnica, existem os atestados de capacidade técnica que estão estipulados no artigo 30, 
II e § 1º, I, da Lei n. 8.666. 

 
Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração 

Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, de que o 
licitante já executou o objeto licitado em outra oportunidade e a referida execução foi a contento, o 
que gerará confiança e segurança à Administração licitadora de o aludido licitante possuir expertise 
técnica. 
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1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: 

Zenite, 2008, p. 233 
Marçal Justen Filho enaltece a relevância do atestado ao discorrer que “em todo o 

tipo de contratação pode cogitar-se da exigência de experiência anterior do licitante como requisito 
de segurança para a contratação administrativa. Aliás até se pode afirmar que em muitos casos a 
capacitação técnica operacional se evidencia como a única manifestação de experiência anterior 
relevante e pertinente. 

 
Convém destacar que a interpretação do artigo 30 no que concerne aos atestados, 

deve ser cautelosa e primar pela finalidade precípua da exigência, qual seja: a demonstração de que 
os licitantes possuem condições técnicas para executar o objeto pretendido pela Administração caso 
venha a sagrar-se vencedor. 

 
Portanto, a apresentação de atestados visa demonstrar que os licitantes já 

executaram, anteriormente, objetos compatíveis em características “grifo nosso” com aquele 
definido e almejado na licitação. A finalidade da norma é clara: resguardar o interesse da 
Administração - a perfeita execução do objeto da licitação -, procurando-se, com a exigência de 
demonstração de capacidade, preservar a competição entre aqueles que reúnam condições de 
executar objeto similar ao licitado. 

 
A própria Constituição da República assevera no inciso XXI de seu art. 37, in fine, que 

somente serão permitidas as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 
Por todas estas razões, não resta dúvida que os agentes públicos deverão atuar 

ao examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da razoabilidade, 
proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo moderado. “grifo nosso” 

 
Não se devem excluir quaisquer licitantes por equívocos ou erros formais atinentes à 

apresentação do atestado, até porque, relembrando escólios de Benoit, o processo licitatório não é 
uma verdadeira gincana ou comédia.3. 

 
Ao se prescrever que a licitação é um processo administrativo formal nos termos do 

artigo 4º da Lei nº 8.666/1993 não significa formalismo excessivo e nem informalismo, e sim um 
formalismo moderado. 

 
Como dito por Hely Lopes Meirelles, “a orientação é a dispensa de rigorismos inúteis 

e a não exigência de formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos interessados em 
licitar.”4 Nesta mesma linha de afastar possíveis formalismos excessivos nos atestados, o Tribunal de 
Contas da União tem posicionamento sólido e inclusive determina que havendo qualquer dúvida nos 
atestados é dever da Administração Pública realizar a competente diligência: 

 
Licitação para contratação de bens e serviços: As exigências para o fim de habilitação 

odevem ser compatíveis com o objeto da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário 2 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. Ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 332. 3 Le Droit Administratif Français, Paris, 1968, p. 610. 4 MEIRELLES, 
Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 2. Ed. São Paulo: RT, 1985, p. 122. 
 
(...). Ao examinar o assunto, a unidade técnica considerou que a inabilitação, pela razão 
apontada, denotaria excesso de rigor formal, pois a declaração da empresa eliminada afirmava 
não haver menores trabalhando em seus quadros. Assim, ainda para a unidade responsável 
pelo processo, “a partir dessa declaração, o gestor público somente poderia concluir pela 
inexistência de menores aprendizes. Afinal, menores aprendizes são menores. E como havia 
sido informada a inexistência de menores trabalhando, não era razoável se depreender que a 
empresa empregasse menores aprendizes”. Caberia, no máximo, por parte da instituição 
promotora da licitação “promover diligência destinada a esclarecer a questão, indagando da empresa 
a utilização ou não de menores aprendizes”, o que não configuraria irregularidade, qualquer que fosse 
a resposta obtida. Por conseguinte, votou pelo provimento dos recursos de revisão intentados, e, no 
ponto, pela rejeição das justificativas apresentadas pelos responsáveis envolvidos, levando o fato em  
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consideração para votar, ainda, pela irregularidade das contas correspondentes, sem prejuízo de 
aplicação de multa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: Acórdão nº 7334/2009-
Segunda Câmara. (Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 74 do Tribunal de 
Contas da União, Acórdão nº 2003/2011-Plenário, TC-008.284/2005-9, Rel. Min. Augusto Nardes, 
03.08.2011). 
 
“Recomendação a uma prefeitura municipal para que qualifique, em procedimentos licitatórios com 
recursos federais, as exigências formais menos relevantes à consecução do objeto licitado, 
estabelecendo nos editais medidas alternativas em caso de descumprimento dessas exigências por 
parte dos licitantes, objetivando evitar a desclassificação das propostas, visando a atender ao 
princípio do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, 
sem ferir a isonomia entre os partícipes e a competitividade do certame.” (Tribunal de Contas 
da União, item 9.6.1, TC-002.147/2011-4, Acórdão nº 11.907/2011-Segunda Câmara). 
 
“ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – FORMALIDADES: CONSEQÜÊNCIAS 
1. Repudia-se o formalismo quando é inteiramente desimportante para a configuração do ato. 
 
2. Falta de assinatura nas planilhas de proposta da licitação não invalida o certame, porque rubricadas 
devidamente. 
 
3. Contrato já celebrado e cumprido por outra empresa concorrente, impossibilitando o desfazimento 
da licitação, sendo de efeito declaratório o mandado de segurança. 
 
4. Recurso provido”. 
(Superior Tribunal de Justiça, RMS 15.530/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 
Turma, julgado em 14/10/2003, DJ 01/12/2003, p. 294). 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. 
INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. 
ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria 
finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha 
da melhor proposta. 
2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve falta 
de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não é 
suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 
3. Segurança concedida”. 
(Superior Tribunal de Justiça, MS 5.869/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Primeira Seção, julgado em 
11/09/2002, DJ 07/10/2002, p. 163). 
 
Excesso formalismo e erros sanáveis: 

 
Sobre o excesso de formalismo, assim o TCU se propõe, ao "combate o formalismo 

exagerado do administrador, quando este aplica restritivamente as cláusulas do edital, de modo a 
excluir indevidamente possíveis licitantes"in verbis: PRIMEIRA CÂMARA Desclassificação de 
proposta em razão de preços unitários inexequíveis Representação formulada ao TCU indicou 
possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n.° 7/2009, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 
que teve por objeto a contratação de serviços de manutenção predial em unidades do banco. Os 
responsáveis pela condução do certame foram chamados em oitiva, para apresentar justificativas 
quanto à «desclassificação de 10 (dez) empresas, ofertantes dos menores preços, por motivos 
meramente formais, em desacordo com o princípio do julgamento objetivo das propostas, ao arrepio 
do art. 3° da Lei n° 8.666/93". Em seu voto, o relator reforçou a posição de que o Tribunal combate o 
formalismo exagerado do administrador, quando este aplica restritivamente as cláusulas do edital, de 
modo a excluir indevidamente possíveis licitantes. Defendeu como salutar a atuação do controle 
externo até no sentido de, ao apreciar casos concretos submetidos a seu crivo, afastar as próprias 
cláusulas do edital que se mostram desarrazoadas e prejudiquem a competitividade da licitação. 
Nesse mesmo sentido, mencionou o voto condutor do Acórdão n.°3.046/2008-Plenário. No caso 
concreto, concluiu o relator que o BNB não procedeu ao arrepio do edital, nem se mostraram  
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desarrazoados os critérios de julgamento observados pelo banco para a desclassificação das 
licitantes. Destacou que o representante do Ministério Público junto ao TCU, em seu parecer, 
«demonstrou com precisão que todas as propostas desclassificadas apresentaram alguma 
inconsistência no custo da mão de obra, notadamente pela falta de cotação dos adicionais noturno, 
de insalubridade e de periculosidade". E para o Parquet especializado, "essas irregularidades 
relativas ao custo de mão de obra são indícios de que as respectivas propostas podem ser 
inexequíveis, uma vez que os valores apresentados não são suficientes para cobrir as despesas a 
que se destinam. É verdade que, em princípio, é da empresa contratada o dever de arcar com os 
eventuais erros existentes na proposta que formulou. No entanto, se isso não ocorrer, esse ônus recai 
sobre a administração (..), conforme a Súmula 331, IV, do TST (..)".E arrematou o relator: "a falta de 
segurança por parte da administração em conhecer especificamente como se compõem os itens de 
custo, tais como os mencionados, compromete o julgamento objetivo para a natureza do objeto 
pretendido, que cuida essencialmente de prestação de serviços terceirizados". Acompanhando a 
manifestação do relator, deliberou a Primeira Câmara no sentido de considerar improcedente a 
representação. Acórdão n.° 744/2010-1 a Câmara, TC-010.109/2009-9, rel. Min. Valmir Campelo, 
23.02.2010. Licitação para contratação de bens e serviços: 2 - As exigências para o fim de habilitação 
devem ser compatíveis com o objeto da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário Ainda nas 
tomadas de contas anuais do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego - 
(Cindacta III), referentes aos exercícios de 2003 e 2004, julgadas pelo TCU, respectivamente, 
regulares e regulares com ressalva, outra irregularidade apurada foi a inabilitação de uma empresa 
em uma licitação por não ter acrescido à declaração exigida pelo inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/ 
1993 a expressão "exceto na condição de menor aprendiz". Ao examinar o assunto, a unidade técnica 
considerou que a inabilitação, pela razão apontada, denotaria excesso de rigor formal, pois a 
declaração da empresa eliminada afirmava não haver menores trabalhando em seus quadros. Assim, 
ainda para a unidade responsável pelo processo, "a partir dessa declaração, o gestor público somente 
poderia concluir pela inexistência de menores aprendizes. Afinal, menores aprendizes são menores. 
E como havia sido informada a inexistência de menores trabalhando, não era razoável se depreender 
que a empresa empregasse menores aprendizes". Caberia, no máximo, por parte da instituição 
promotora da licitação "promover diligência destinada a esclarecer a questão, indagando da empresa 
a utilização ou não de menores aprendizes", o que não configuraria irregularidade, qualquer que fosse 
a resposta obtida. Por conseguinte, votou pelo provimento dos recursos de revisão intentados, e, no 
ponto, pela rejeição das justificativas apresentadas pelos responsáveis envolvidos, levando o fato em 
consideração para votar, ainda, pela irregularidade das contas correspondentes, sem prejuízo de 
aplicação de multa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: Acórdão no 7334/2009 - 2a 
Câmara. Acórdão n.° 2003/2011-Plenário, TC- 008.284/2005-9, rel. Min. Augusto Nardes, 03.08.2011. 

 
Ademais, a inabilitação do participante devido a um mero vício formal, escusável e 

sanável confronta-se com o próprio interesse público, fundado na ampla participação de todos os 
interessados - que, evidentemente, preencham os requisitos básicos exigidos - para oportunizar à 
Administração a escolha da proposta mais vantajosa, além de ferir o direito de participação do licitante 
que preencheu as exigências básicas exigidas no certame. Nesse sentido, acosto a seguinte 
jurisprudência: 

  
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. FINALIDADE DA EXIGÊNCIA. 
EXCESSO DE FORMALISMO. ILEGALIDADE. 

 
Apesar da Administração estar vinculada às condições do Edital, configura-se 

excesso de formalismo excluir empresa que demonstra, de forma diversa da prevista no Edital, 
preencher os requisitos à finalidade da exigência editalícia. (AMS 2007.72.00.000303- 8/ SC, Relator 
Des. Federal EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR, D.E. 13-5-2008). 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE LICITAÇÃO. FALTA DE 

INSTRUMENTO DE MANDATO NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE HABILITAÇÃO. 
EXIGÊNCIA FORMAL SANÁVEL. 
Filio-me ao entendimento já proferido por esta Corte no sentido de que a inabilitação do participante 
devido a um mero vício formal e sanável confronta-se com o próprio interesse público, fundado na 
ampla participação de todos os interessados - que, evidentemente, preencham os requisitos básicos  
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exigidos – para oportunizar à Administração a escolha da proposta mais vantajosa, além de ferir o 
direito de participação do licitante que preencheu as exigências básicas exigidas no certame. 
 
(TRF4, APELREEX 2007.70.00.011319-8, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ 
LEIRIA, D.E. 19/ 11/ 2008) MANDADO DE SEGURANÇA. 
 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE 
ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria 
finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha 
da melhor proposta. 
2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve falta 
de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não é 
suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 
3. Segurança concedida. (STJ, MS 5.869/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 11.09.2002, DJ 07.10.2002 p. 163) 

 
Destaque-se que, apesar do dever de obediência ao princípio da legalidade, não se 

pode admitir o formalismo em excesso, que acaba por prejudicar a administração pública. Nas 
palavras do professor Marçal Justen Filho: 'Não é incomum constar do edital que o descumprimento 
a qualquer exigência formal acarretará a nulidade da proposta. A aplicação dessa regra tem de ser 
temperada pelo princípio da razoabilidade. É necessário ponderar os interesses existentes e evitar 
resultados que, a pretexto de tutelar o interesse público de cumprir o edital, produzam a eliminação 
de propostas vantajosas para os cofres públicos. Certamente, não haveria conflito se o ato 
convocatório reservasse a sanção de nulidade apenas para as desconformidades efetivamente 
relevantes. Mas nem sempre é assim. Quando o defeito é irrelevante, tem de interpretar-se a regra 
do edital com atenuação.' (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 9° edição. São Paulo: Dialética, 2002. p. 428). 

 
Ademais, o princípio a vinculação ao edital não pode ser interpretado de forma tão 

rigorosa “griffo nosso” a ponto de sobrepor-se ao objetivo da licitação e ao interesse público. Em 
tese, eventual irregularidade formal constatada não se mostra prejudicial aos outros participantes do 
certame e, ainda, não constituíram ofensa ao princípio da isonomia e economicidade buscada pelo 
processo licitatório. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente jurisprudencial: 
ADMINISTRATIVO, LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO. EXCESSO. - Deve ser 
desconsiderado o excesso de formalismo que venha a prejudicar o interesse público. - Não é razoável 
a desclassificação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública na hipótese de meros 
equívocos formais. A ausência de juntada da documentos não trouxe nenhum prejuízo trouxe ao 
Certame e à Administração. (TRF4, MAS 2000.04,01,111700-0, Terceira Turma, Relator Eduardo 
Tonetto Picarelli, DJ 03/ 04/2002). 

 
A recorrente traz às suas alegações que tem total capacidade técnica demonstrada 

em seus Atestados ora apresentados. 
 

Ocorre que o argumento desta pregoeira não merece prosperar, servindo de objeto 
de frustrar ao certame, ignorando-se o fato de que esta empresa possui todos os requisitos técnicos 
para executar os serviços, demonstrando ampla competência em seus atestados. 

 
As previsões editalícias não devem ser analisadas de forma excludente, mas de 

forma abrangente, visando aumentar a competitividade e auferir vantajosidade ao ente contratante. 
  
Desde que não cause prejuízo ao Ente Público, como um todo, uma empresa não 

pode ser excluída do processo de licitação por conta de questões irrelevantes, como omissões ou 
irregularidades formais na documentação ou nas propostas, assim nos ensina a doutrina de Hely 
Lopes Meirelles. 



 

Endereço: 
Rua. Geraldo Siqueira, nº3437, Bairro. Caladinho, município de Porto Velho-RO E-mail: 
licitacaofgtelecom@outlook.com 

 

 
 
Considere o entendimento mais recente do TCU, no Acórdão n. 444/2021-Plenário: 

Sumário: REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR LICITANTE COM PEDIDO DE CAUTELAR. 
DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS BASEADA EM CRITÉRIOS DE FORMALISMO 
EXACERBADO, COM HABILITAÇÃO DE UMA ÚNICA LICITANTE. PREJUÍZO REAL À 
COMPETITIVIDADE DA LICTAÇÃO DEVIDO À HABILITAÇÃO DE UMA ÚNICA PROPOSTA, 
IMPOSSIBILITANDO A COMPARAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS E A EFETIVA 
CONCORRÊNCIA ENTRE AS EMPRESAS LICITANTES. AUDIÊNCIA. CONHECIMENTO DA 
REPRESENTAÇÃO PARA NO MÉRITO CONSIDERÁ-LA PROCEDENTE. JUÍZO CAUTELAR 
PREJUDICIADO. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. MULTA. CIÊNCIA AOS 
RESPONSÁVEIS E À REPRESENTANTE. 
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. 
(...) 

Veja que a pregoeira busca, claramente, a aplicação de um rigor formal exagerado, 
ignorando a explícita competência técnica demonstrada por falta de “ESTOQUE MINIMO DE 10GB”.  

 
A Administração Pública possui os meios adequados e próprios para certificar a 

idoneidade das empresas, não sendo concebível obrigar que o interessado em participar de uma 
licitação, a cada edital, tenha que cumprir particularidades e requisitos que extrapolam aquilo que já 
se encontra determinado em norma. 

 
O fato de não demonstrar que a recorrente possua um estoque mínimo de 10gb, 

expressão específica no Atestado ipse literis ao Termo de Referência, não desconstitui a capacidade 
ampla desta empresa e de seus profissionais. 

 
 A capacidade técnica para os serviços está demonstrada em seus serviços 

prestados, além dos atestados já apresentados.  
 
Ademais, não fogem do conhecimento desta empresa os serviços a serem 

executados por não serem de grande complexidade técnica que fuja dos nossos serviços já 
demonstrados nos Atestados. 

 
Todos os serviços demonstrados por meio dos atestados e acervos são compatíveis 

em técnica e complexidade com os serviços a serem executados, conforme previsão da planilha e do 
Termo de Referência, portando provada a capacidade desta empresa. 

 
Exigir que se houvessem exatamente os mesmos termos no Edital seria formalismo 

exagerado, contrariando os princípios do formalismo moderado, e neste caso também contrariando a 
busca da proposta mais vantajosa. 

 
Em havendo a licitante cumprida os critérios gerais da licitação, respeitando os 

requisitos todos, ofenderia os princípios da razoabilidade e economicidade. 
 
Em suma, seria formalismo exacerbado inabilitar na situação presente, não nos 

parecendo proporcional, nem razoável, muito menos econômico a esta FEDERAÇÃO DAS 
INSUSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIERO que sequer possa obter a proposta mais 
vantajosa. 
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Se mantida a decisão proferida por essa PREGOEIRA, que a recorrida se encontra 

habilitada no certame, essa comissão de licitação, trará prejuízo a administração pública no valor total 
de R$3.036,00 ao invés de trazer “economicidade” para a administração pública.  

 
Princípio que objetiva a minimização dos gastos públicos, sem 

comprometimento dos padrões de qualidade. Refere-se à capacidade de uma instituição gerir 
adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição. “griffo nosso” 

 
Friso que a interpretação das normas e das disposições editalícias devem colaborar 

para a ampliação da concorrência, quanto mais por não haver prejuízos ao interesse da 
Administração, nem à segurança do certame, muito menos à finalidade e exequibilidade da 
contratação. 

 
A inabilitação desta empresa, como requer a pregoeira, seria forma de ferir os 

princípios legais, inclusive no tocante ao disposto no Edital. Esta empresa demonstrou ser 
expressamente competente para os serviços. 

 
Por todo o exposto, requer o que segue.  

 
III – DO PEDIDO 

Ante o exposto, tendo em vista que esta empresa CAMILLO FG LTDA possui e 
demonstrou competência para os serviços, muito embora não com os exatos escritos no TR, e em 
prestígio aos princípios da busca pela proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, requer: 

 

a) Sejam este recurso recebido e provido para reformular a decisão da Pregoeira, acerca da inabilitação 
desta recorrente; 
 

b) Que seja reparado o vício a fim de evitar prejuízo para a administração pública. 
 

 

c) Seja a decisão da Comissão reformulada, para que permaneça a proposta mais vantajosa para a 
administração pública, visto que ofertou o menor preço. 
 

d) Não sendo esta sua decisão, o que não se espera que este recurso seja direcionado à autoridade 
superior em consonância com o previsto no § 4°, do art. 109, da Lei n. 8666/93 como cópia ao TCU.  
 
Nestes termos, pede e espera deferimento.  
 
 
Porto Velho, 30 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

GILMAR ANTÔNIO CAMILLO 
Diretor Comercial 


