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I – DOS FATOS

 

Trata-se da análise de recurso administrativo interposto em 28 de abril de 2021, portanto,
tempestivamente  pelo  “CONSÓRCIO MORADIA”,  contra  a  decisão  da  Comissão  de  Seleção  que
inabilitou a recorrente do processo de chamamento em epígrafe, assim posta:

 

 “...Ante ao exposto, esta Comissão de Seleção, declara o Consórcio Moradia
INABILITADA conforme item 4 desta Nota Técnica e abre prazo recursal
com  base  nos  itens  6.7  e  6.9  do  Edital  de  Chamamento  01/2021  desta
CODHAB.”.
 

II–DO RECURSO

 

                             Sustenta a Recorrente que a decisão da Comissão de Seleção pela
inabilitação  do  Consórcio  Moradia  merece  ser  revista,  conforme  demonstração  nos  itens    IV-  DO
MÉRITO a) da inclusão de requisitos de habilitação sem previsão legal e da violação aos princípios
constitucionais;  b)  da  interpretação extensiva  e  do rigor  excessivo;  e  c)  da  frustração do interesse
público e da competitividade.

                             De modo que, do exame da petição temos:

1. - Quanto às alíneas a) da inclusão de requisitos de habilitação sem
previsão  legal  e  da  violação  aos  princípios  constitucionais;  b)  da
interpretação extensiva e do rigor excessivo:



 

O Recorrente argumenta que não existe nenhum item, em toda a legislação de regência
que faça menção a necessidade de apresentação de certidões cível e criminal, seja da licitante ou de
seus sócios, para participação em disputas públicas.

Não  obstante,  cumpre  destacar  o  Edital  de  Chamamento  01/2021  tem  por  objeto
chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para selecionar associação (ões) e/ou
cooperativa(s)  de  forma  individual  e/ou  agrupadas  em  consórcio,  devidamente  credenciadas  na
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB e com contrato firmado
com Construtora(s) – Incorporadora(s) e/ou Sociedade de Propósito Específico (SPE), para promoção
de empreendimento habitacional  de interesse social  por meio do desenvolvimento de parcelamento
urbano, implantação e comercialização de Unidades Habitacionais a serem disponibilizadas ao cadastro
de habitação,  em área/gleba de terra cedida ao Distrito Federal,  localizada em QNR 06 na Região
Administrativa de Ceilândia-DF, que possui uma área de 48,9064ha (quarenta e oito hectares, noventa
ares e sessenta e quatro centiares),  em atendimento à política habitacional  do Governo do Distrito
Federal destinada às Associações e Cooperativas.

A Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2006 estabelece quais os critérios necessários para a
cooperativa ou associação habitacional, vejamos:

  “Art.  20.  Para  participar  de  programa  habitacional,  a  cooperativa  ou  associação
habitacional deverá:

I – estar legalmente constituída há pelo menos um ano da data de publicação do edital de
licitação;

II – ter registro de seu estatuto e ato de constituição na Junta Comercial do Distrito
Federal ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

III – apresentar:

a) estatuto e suas alterações, se houver, com os respectivos registros;

b)  ata de constituição e de eleição da diretoria em exercício,  com a relação de seus
membros e a qualificação dos diretores;

c) registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

d) certificado de regularidade perante a seguridade social e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;

e) comprovante de regularidade fiscal;

f)  certidão  negativa  civil  e  criminal  dos  dirigentes  junto  à  Justiça  Federal  e  à
Justiça do Distrito Federal e Territórios;

g) relação dos cooperados ou associados, com perfil socioeconômico definido.” (grifo
nosso)

 

Assim,  a  exigência  questionada  como  excessiva  contida  no  Edital  de  Chamamento
01/2021 tem amparo no art. 20 da Lei 3.877/2006.

Portanto, não há que se falar em inclusão de requisitos de habilitação sem previsão legal.

A  Administração  Pública,  em  qualquer  licitação,  tem  o  direito  de  se  assegurar  da
idoneidade, da capacidade operacional e da regularidade relativa à constituição das pessoas jurídicas
candidatas. O estabelecimento de exigências que visam à comprovação dessas condições situa-se na
margem de discricionariedade deferida ao agente do Poder Público. No entanto, tais exigências não
podem ultrapassar os limites legais concernentes a essa comprovação.

 



Nesse sentido é o entendimento de Marçal Justen Filho a respeito do tema (JUSTEN
FILHO, Marçal.  Comentários à  Lei  de Licitações e  Contratos Administrativos.  14.  Ed.  São Paulo:
Editora Dialética, 2010, p. 83.):

 

“O dispositivo  não  significa,  porém,  a  vedação  a  cláusulas  restritivas  da
participação.  Não  impede  a  previsão  de  exigências  rigorosas,  nem
impossibilita  exigências  que  apenas  possam  ser  cumpridas  por  pessoas
especificas.  O  que  se  veda  é  a  adoção  da  exigência  desnecessária  ou
inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais
vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares. Se a restrição for necessária
para atender ao interesse coletivo, nenhuma irregularidade existirá em sua
previsão.  A  invalidade  não  reside  na  restrição  em  si  mesma,  mas  na
incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação.''
 

Ao estabelecer os critérios requisitos de habilitação a CODHAB primou pela idoneidade
das associações/cooperativas/entidades, bem como das construtoras contratadas por essas.

Logo, depreende-se que o invocado pela Recorrente restara carente de sustentação, à
medida que não evidenciara qualquer ilegalidade no ato administrativo.

 

2. – Quanto a alínea c) da frustração do interesse público e da competitividade.

 

 

Pelas  mesmas  razões  expostas  acima,  não  há  que  se  falar  também em frustação  de
interesse público e da competitividade.

As formalidades existem para proteger a essência, a finalidade da licitação, a fim de que
não se ultrapassem princípios, direitos e valores importantes na consecução do seu fim.

Assim, procedimento formal não se confunde com formalismo, consubstanciando este
por exigências inúteis e desnecessárias, que podem extrapolar ou não as fronteiras da lei e, nesse caso,
poder-ser-ia classificá-lo de exacerbado. O que não é o caso em questão, uma vez que a exigência
apontada como excessiva está legalmente estabelecida.

As  exigências  contidas  no  Edital  de  Chamamento  nº  01/2021,  estão  amplamente
amparadas pelas normas de regência, em especial, a política habitacional do Distrito Federal.

Importa que ressaltemos os princípios que regem a Administração Pública e que o da
Publicidade foi conferido ao constatarmos que o Edital de Chamamento 01/2021 foi publicizado em
26/02/2021, no Diário Oficial e no Portal da Companhia, em que foram cumpridos os prazos previstos
na Lei 13.019/2014 e no Decreto Distrital 37.843/2016, com abertura da sessão para recebimento dos
envelopes em 30/03/2021.

O  Edital  de  Chamamento  assegurou  aos  interessados  igualdade  de  condições  na
participação no certame.

 

 

III- RAZÕES PARA PROVIMENTO DO RECURSO

Por outro  lado,  não obstante  os  argumentos  trazidos  acima,  a  comissão entende que



merece provimento o recurso interposto.

Isto  porque  a  Administração  não  pode  escudar-se  por  argumentos  de  que  segue
procedimento legal ou editalício para repelir pleitos procedentes dos administrados, tendo em vista os
ditames do gerenciamento razoável e de operacionalização da lei, afastando a inépcia pública.

A Recorrente foi desabilitada somente por constar Ações no TJDFT ( Especial- Ações
Cíveis  e  Criminais)  –  Página  787  –  em  nome  da  Empresa  Basile  Pantazis  Construções  e
Empreendimentos Imobiliários ( CNPJ: 17.958.805/0001-45).

A  Empresa  Basile  Pantazis  Construções  e  Empreendimentos  Imobiliários  (CNPJ:
17.958.805/0001-45) é Sócia da BP CONST INCOP – MIRANTE CNPJ 08.225.371/0001-83.

A BP CONST INCOP – MIRANTE CNPJ 08.225.371/0001-83 é uma das empresas
contratadas pelas entidades reunidas em consórcio denominado Consórcio Moradia.

 Conforme  detalhamento  da  certidão,  em  17/03/2021,  consta  na  certidão  positiva  o
procedimento comum cível 0729792-40.2020.8.07.0016, e em diligência desta Comissão de Seleção, ao
consultar o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, verificou que a referida ação já
foi  sentenciada  julgada  totalmente  improcedente  em  13/04/2021,  embora  ainda  não  transitada  em
julgado.

Assim, a despeito do interesse público, a Comissão entende que a ação cível constante
do histórico de uma das sócias de construtora participante do Edital não pode ser considerado único
empecilho para a continuidade na análise da capacidade técnica e da proposta de preços apresentada
pelo consórcio,  principalmente por não se mostrar razoável inabilitar as cooperativas e associações
interessadas em promover a finalidade do objeto que é o cumprimento da Política Habitacional do
Distrito Federal.

A licitação não é um concurso de destreza destinado a selecionar o melhor cumpridor de
edital.

Destaca-se que não foi apresentada nenhuma outra certidão positiva.

E ainda, nos termos do item 11 do Edital, todas as entidades estão regulares na consulta
realizada no Portal de Transparência – CEPIM.

Assim, o rigor formal, nesse sentido, não pode servir à dificultação da finalização do
próprio procedimento.

A licitação não é um fim em si mesmo, tendo em vista que o procedimento licitatório,
embora de natureza formal, deve transcender ao burocratismo exacerbado e inútil, até mesmo porque o
procedimento deve estar voltado para a eficácia da máquina administrativa e orientado pelos princípios
norteadores[1].

Para tanto, se faz necessário relacionar os principais princípios trazidos pela comissão de
seleção a esta análise.

O princípio da razoabilidade se fundamenta nos princípios da legalidade e da finalidade
como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello:

 

"A  Administração  Pública,  ao  atuar  no  exercício  de  discrição,  terá  que  estabelecer
critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas
e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida.

 

( ... )

Com  efeito,  o  fato  de  a  lei  conferir  ao  administrador  certa  liberdade  (margem  de
discriçao)  significa  que  lhe  deu  o  encargo  de  adotar,  ante  a  diversidade  de  situações  a  serem



enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas. Não significa como é evidente, que lhe
haja outorgado o poder de agir ao sabor exclusivo de seu líbito, de seus humores, paixões pessoais,
excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos significa que liberou a Administração para
manipular a regra de Direito de maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei
aplicanda. Em outras palavras: ninguém poderia aceitar como critério exegético de uma lei que esta
sufrague as providências insensatas que o administrador queira tomar; é dizer, que avalize previamente
condutas desarrazoadas, pois isto corresponderia a irrogar dislates à própria regra de Direito7. " Logo,
quando  se  pretender  imputar  à  conduta  administrativa  a  condição  de  ofensiva  ao  princípio  da
razoabilidade, terá que estar presente a idéia de que a ação é efetiva e indiscutivelmente ilegal. Inexiste,
por conseguinte, conduta legal vulneradora  do citado princípio. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2010, p . 108.)

 

Já a doutrina alemã do principio da proporcionalidade, amplamente aceita e praticada no
sistema jurídico brasileiro, traz como método de sua aplicação a análise de seus três sub-principies:
adequação  (Geeignetheit),  necessidade  (Notwendigkeit)  e  proporcionalidade  em  sentido  estrito
(VerhaltnismaBig im engeren Sinn). O pressuposto da adequação determina que a medida aplicada deve
guardar relação entre meio e fim, de modo que seja a mais adequada para a resolução da questão. A
necessidade diz respeito à escolha da medida menos gravosa para atingir sua efetividade. E, por fim, a
proporcionalidade em sentido estrito é a ponderação entre o meio-termo e a justa-medida da ação que se
deseja perpetrar, verificando-se se a medida alcançará mais vantagens que desvantagens.

 

Tal princípio é reconhecido e definido por José dos Santos Carvalho Filho da seguinte
forma (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24" Ed. rev., ampl. e
atual. Rio de Janeiro: Lumen Júris Editora, 20 li, p. 38.)

:

"Segundo  a  doutrina  alemã,  para  que  a  conduta  estatal  observe  o  princípio  da
proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1) adequaçao, significando que o meio
empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2) exigibilidade, porque a conduta
deve ser necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou
seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuizo possível para os Indivíduos; 3) proporcionalidade
em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens."(grifo nosso)

 

A Administração Pública está  obrigada a adotar  a  alternativa que melhor prestigie  a
racionalidade do procedimento e de seus fins. Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina que:

 

"O  princípio  da  proporcionalidade  restringe  o  exercício  das  competências  públicas,
proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo.
Incumbe  ao  Estado  adotar  a  medida  menos  danosa  possível,  através  da  compatibilização  entre  os
interesses sacrificados e  aqueles  que se pretende proteger.  "  O princípio da razoabilidade deve ser
observado pela  Administração Pública  à  medida  que  sua  conduta  se  apresente  dentro  dos  padrões
normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses padrões, algum vicio estará, sem dúvida, contaminando
o comportamento estatal. Não pode, portanto, existir violação ao referido principio quando a conduta
administrativa é inteiramente revestida de licitude.

 

Assim, o princípio da razoabilidade acarreta a impossibilidade de impor consequências
de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do
Edital devem ser interpretadas como instrumentais.

Como se  trata  de  certidão  apresentada  por  sócia  de  uma  das  construtoras  podemos



também invocar o princípio da eficiência administrativa, que aduz sempre realizar os atos da melhor
forma,  com o  menor  dispêndio.  E  como citado  acima ainda  que  acessoriamente,  os  princípios  da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  A  razoabilidade  é  o  meio  do  qual  o  administrador  busca  a
adequação, a lógica, o bom senso, a moderação e a prudência, eliminando assim o arbítrio e o abuso de
poder.  A proporcionalidade é  um método de  solução de conflitos  entre  os  princípios,  ou seja,  um
equilíbrio proporcional de valores.

Então, quando nos referimos a eficiência na administração pública, significa que o gestor
público deve gerir a coisa pública com efetividade, economicidade, transparência e moralidade visando
cumprir as metas estabelecidas.

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“o princípio apresenta-se sob dois aspectos, podendo tanto ser considerado em relação à
forma de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações
e atribuições, para lograr os melhores resultados, como também em relação ao modo racional de se
organizar,  estruturar,  disciplinar  a  administração  pública,  e  também  com  o  intuito  de  alcance  de
resultados na prestação do serviço público” ... (Di Pietro, 2002,p. 83).

A autora ainda acrescenta que “a eficiência é um princípio que se soma aos demais
princípios impostos à administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, especialmente ao da
legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de direito” ... (Di Pietro,
2002, p. 83).

 

Já Hely Lopes Meirelles fundamenta que o princípio da eficiência se caracteriza como:

 

“o que se  impõe a  todo o  agente  público  de  realizar  suas  atribuições  com presteza,
perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se
contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço
público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”, e acrescenta
que “o dever da eficiência corresponde ao dever da boa administração” ... (Meirelles, 1996,p. 90).

 

 Assim, como resultado da análise documental, destacamos que por se tratar de histórico
de  ação  civil  relacionada  a  um  sócio  de  construtora/incorporadora  contratada  pelo  consórcio  de
entidades  interessada  na  parceria  promovida  pelo  Edital  de  Chamamento  01/2021,  à  luz  dos
doutrinadores citados, dos princípios que regem a Administração Pública e da legislação vigente, não se
mostra suficiente para invalidar o procedimento nesta etapa.

Nesse sentido, esta Comissão de Seleção em atendimento aos princípios que regem a
Administração Pública, da impessoalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da
economicidade,  da  eficiência  e  principalmente  de  garantir  o  interesse  público,  partindo  de  um
julgamento objetivo, não vislumbra óbice para declarar habilitado o Consórcio Moradia, para que esta
comissão possa proceder a análise do Envelope de Projeto e Proposta de Preços.

 

VI– CONCLUSÃO

Fortes nas razões apresentadas, a Comissão de Seleção conhece do recurso, posto que
tempestivo,  para,  no mérito,  decidir:  a)  julgar procedente o recurso interposto pelo “CONSÓRCIO
MORADIA” para  considerá-lo  Habilitado  quanto  aos  Documentos  de  Habilitação  apresentados  no
Envelope nº 1.

Brasília, 30 de abril de 2021.



 

LUCIANO MARINHO

Coordenador da Comissão de Seleção
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