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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE IRANI 

 

 

Processo Licitatório n. 059/2021  

Pregão Presencial n. 026/2021  

 

Recorrente: Scheila Aparecida Weiss - ME. 

Recorrido: Georgeo Almeida – ME 

 

 

 

Trata-se de insurgência da empresa Scheila Aparecida Weiss - ME, em 

face da habilitação da empresa Georgeo Almeida -ME sustentando a Recorrente que a autenticação 

dos documentos por servidor público com base em cópia autenticada fere o princípio da legalidade 

e que a verificação de autenticidade de cópia autenticada só é autorizada mediante a apresentação 

do documento original. 

 

Assim, considerando que a empresa Recorrida e vencedora da licitação, 

apresentou documentos autenticados para participar do certame, pugna pela inabilitação. 

 

Essa a síntese das razões do recurso. 

 

Importante sublinhar, primeiro, a Modalidade de licitação em apreço é 

Pregão, disciplinado pela Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, depois, e mais importante, a 

natureza jurídica do processo licitatório é a sua finalidade seletiva, tendo por objeto imediato à 

seleção da proposta que melhor atenda aos interesses da Administração, qual seja, o menor preço. 

 

O procedimento licitatório, pelo comando inserto no artigo 3º, da Lei 

Federal n. 8.666/93, visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar 

a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

Situado nesses elementos, podemos sugerir o seguinte conceito de 

licitação: “procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração 

Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos 
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vários interessados, com dois objetivos - a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor 

trabalho técnico, artístico ou científico”.1 

 

Pois bem, como ilustrado, a licitação é o procedimento que visa 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Vantagem, na doutrina de Marçal Justen 

Filho, que se caracteriza em face da adequação e satisfação ao interesse público por via da execução 

do contrato, ou seja: 

 

A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação menos 

onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, 

uma relação de custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior 

benefício para a Administração.2 

 

A satisfação do interesse público, portanto, quando da instauração do 

processo administrativo buscando aquisição de bens ou serviços, será alcançado pela contratação da 

proposta mais vantajosa, observados os princípios norteadores desse sistema jurídico. 

 

É certo, todavia, que para alcançar a proposta mais vantajosa e por 

corolário, ao atendimento do interesse público, faz-se necessária a prática de uma série ordenada de 

procedimentos que permitam aos interessados a competição em igualdade de condições. 

 

Dentre esses procedimentos, tomamos atenção, especialmente, ao ato 

convocatório, o qual deverá prever as regras procedimentais que disciplinam o certame licitatório, 

via de regra, fundamento para julgamento das propostas. Logo, o edital é o ato administrativo que 

divulga as regras a serem aplicadas na licitação. No dizer do sempre lembrado Hely Lopes 

Meirelles, o edital caracterizou-se como “a lei interna da concorrência e da tomada de preços”. 

 

Nessa toada, a verificação da proposta mais vantajosa apresentada pelo 

licitante deve, necessariamente, ser realizada em conformidade com critérios objetivos, previamente 

explicitados no instrumento convocatório. Nesse sentido, os participantes da licitação, em qualquer 

das suas modalidades, submetem-se aos termos do edital convocatório ou da carta convite. 

 

                                           
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21 ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009, 
p.226. 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10 ed. São Paulo: Dialética, 
2004, p.49. 
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A Lei das Licitações prescreve todos os atos e fases do certame, cabendo 

à Administração, bem como aos administrados, vinculação ao estabelecido no edital, senão 

vejamos: 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de 

que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem 

como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

... 

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os artigos 27 a 31 desta Lei, e 

forma de apresentação das propostas. 

 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; (grifamos) 

 

O edital, portanto, consiste no ato por meio do qual a Administração 

publica a abertura da licitação, fixa os requisitos para participação, define o objeto e as condições 

do contrato a ser firmado. Em síntese, pelo edital é proposta aos interessados a oferta de um 

contrato e as exigências de participação, sendo o instrumento utilizado pela comissão de licitação 

para julgamento das propostas. 

 

A licitação busca realizar dois fins especialmente relevantes, a isonomia e 

a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.  

 

Pelo princípio da isonomia, segundo a doutrina mais atualizada, a 

Administração procura dar tratamento uniforme para situações uniformes, enquanto que pela 

proposta mais vantajosa busca selecionar o contratante que apresente as melhores condições para 

atender a reclamos do interesse público, tendo em vista todas as circunstâncias previsíveis (preço, 

capacidade técnica, qualidade etc.).3  

 

Frente a esses postulados (isonomia e proposta mais vantajosa) não é 

crível excluir propostas potencialmente satisfatórias apenas por apresentarem defeitos irrelevantes 

(admitindo-se a hipótese de que a apresentação de cópia autenticada seja um defeito). Isso seria 

cegar-se pelo formalismo, que por vezes desborda do verdadeiro sentido da lei e pode refletir em 

desvantagem à Administração. 

 

                                           
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2004, 
p.51). 
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Então, para fugir de formalismo extremo, a moderna Administração 

Pública, respaldada pela jurisprudência, busca pautar seus atos no princípio da razoabilidade e na 

racionalização de processos e procedimentos administrativos e, nesse compasso, a jurisprudência 

ensina: 

Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes formais.  No particular, o ato  

administrativo deve ser vinculado  ao  princípio  da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem 

caráter substancial. (STJ MS 5631 / DF MANDADO DE SEGURANÇA 1998/0005624-6). 

 

i. Da insurgência do recorrente: 

 

O recorrente alega que a empresa recorrida apresentou cópias 

(autenticadas por servidor público) de cópias autenticadas em cartório dos documentos de 

habilitação dos membros da equipe técnica de sua empresa (diplomas), o que se mostra ato ilegal. 

Ou seja, alega que e ilegal a autenticação por servidor público de documento autenticado.  

 

Contudo, a irresignação da empresa Recorrente é totalmente desarrazoada 

e não merece prosperar, senão, vejamos: 

 

O art. 32 da Lei n. 8.666/93, determina que os documentos necessários à 

habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. E, cópia autenticada é fiel à original. Logo, nenhuma irregularidade persiste na apresentação 

de documentos por meio de cópia autenticada! 

 

Ademais, acaso existisse alguma dúvida sobre a legitimidade dos 

documentos, a Lei de Licitações 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 (art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93).  

Alias o Tribunal de Contas da União assim recomenda: Sempre que a 

autenticidade de algum documento em licitação gerar dúvida, deve o responsável exigir do 

licitante, para efeito de confrontação, respectivo original ou cópia autenticada ou conferida por 

servidor da Administração licitadora. (Manual de Licitações do TCU, fl. 467). 

 

Com efeito, andou bem o i. Pregoeiro na medida em que habilitou a 

empresa Recorrida, porquanto, nenhum vício sucede quanto ao recebimento de documentos por 



5 
 

cópia autenticada, tampouco que esses documentos tenham sua autenticidade reconhecida por 

servidor público.  

 

Na verdade a empresa Recorrente se sustenta em hipóteses aplicáveis 

exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, que não tem qualquer projeção sobre a rotina de 

procedimentos administrativos. Ou seja, as citadas normativas tem aplicação restrita aos cartórios 

extrajudiciais! 

 

Com efeito, inexiste vício na apresentação de documentos para 

participação em licitações por meio de cópia autenticada, tampouco que a cópia seja referendada 

por servidor público, pois o fim maior da licitação é a busca da melhor proposta, e a Administração 

Pública não deve se apequenar à sutilezas que visam somente tumultuar o processo.  

 

Nessa linha de pensamento nosso Tribunal de Justiça já pacificou o 

seguinte entendimento:  

 

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 

(TJSC. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz). (Processo: 4009303-68.2016.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal 

de Justiça) Relator: Pedro Manoel Abreu. Origem: Blumenau. Orgão Julgador: Terceira Câmara de 

Direito Público. Julgado em: 23/05/2017. Juiz Prolator: João Baptista Vieira Sell. Classe: Agravo de 

Instrumento).    

... 

 

No procedimento licitatório, não obstante o princípio da vinculação ao edital, "a desconformidade 

ensejadora da desclassificação da proposta deve ser substancial e lesiva à Administração ou aos outros 

licitantes, pois um simples lapso de redação, ou uma falha inócua na interpretação do edital, não deve 

propiciar a rejeição sumária na oferta. Aplica-se, aqui, a regra universal do utile per inutile non vitiatur, 

que o Direito francês resumiu no pas de nullité sans grief. Melhor será que se aprecie uma proposta 

sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por um rigorismo 

formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação" (Hely Lopes Meirelles). (Apelação 

Cível em Mandado de Segurança n. 2008.069642-7, relator Des. Newton Janke, Segunda Câmara de 

Direito Público, julgada em 11.08.2009). 
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E do Superior Tribunal de Justiça, colhemos: 

 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão: "Repudia-se o formalismo quando é 

inteiramente desimportante para a configuração do ato" (RMS 15530/RS, relatora Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe de 01.12.2003).  

E ainda:  

 

Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a 

escolha da melhor proposta para a Administração em prol dos administrados (REsp 1190793/SC, relator 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 08.09.2010). 

 

ii. Conclusão 

 

1. Inexiste irregularidade na apresentação de documento por meio de 

cópia autenticada, tampouco que esse documento tenha sua autenticidade verificada por servidor 

público, conquanto a Lei de Licitações não dispõe em contrário.  

 

2. Os fundamentos da empresa Recorrente não tem aplicação em face da 

Administração Pública, pois não se trata de lei, e sim mera normativa aplicável exclusivamente a 

cartórios extrajudiciais.  

 

3. Por fim, a empresa Recorrida apresentou a melhor proposta para a 

Administração. 

 

Assim, em obediência aos princípios que regem a Administração Pública 

em geral, e principalmente, velando pela indisponibilidade do interesse público na procura da oferta 

mais vantajosa, pugna-se pela IMPROCEDÊNCIA do recurso e por via reflexa, a manutenção da 

habilitação da empresa Recorrida. 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

Joaçaba, 21 de julho de 2021. 

 

Georgeo Almeida - ME 
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