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Comissão de Seleção des�nada a processar e julgar Chamamentos Públicos

Nota Técnica N.º 8/2022 - CODHAB/CSCP Brasília-DF, 27 de julho de 2022.

Processo nº 00392-00010747/2021-98

Edital de Chamamento nº 05/2021

Objeto: Chamamento público para celebração de termo de colaboração, com organização ou
organizações da sociedade civil.                 

I – DOS FATOS

Trata-se da análise de recurso administra�vo interposto em 21 de julho de 2022, portanto,
tempes�vamente pelo “CONSÓRCIO CENTRO URBANO”, contra a decisão da Comissão de Seleção que
nos temos no item 7.11 do Edital em tela, CLASSIFICOU COM RESALVAS a recorrente do processo de
chamamento em epígrafe, conforme Nota Técnica N.º 7/2022 - CODHAB/CSCP de 18 de julho de 2022,
assim posta:

“...Ante ao exposto, esta Comissão de Seleção declara CONSÓRCIO CENTRO
URBANO, nos termos no item 7.11 CLASSIFICADO quanto à AS PROPOSTA DE
PROJETOS E DE PREÇOS no Edital de Chamamento 05/2021 desta CODHAB,
Porém com ressalvas de grandes relevâncias constantes no item 2.2,
observações (1), (2) e (3) desta Nota técnica que necessitam de esclarecimentos
para a conclusão do certame e abre prazo recursal com base nos subitens 6.7 e
6.9 do Edital de Chamamento 05/2021 (74444517) desta CODHAB.”.

II–DO RECURSO

Sustenta a Recorrente que a decisão, constante na Nota Técnica N.º 7/2022 - CODHAB/CSCP de 18 de
julho de 2022 da Comissão de Seleção que opta  pela classificação com ressalvas do CONSÓRCIO
CENTRO URBANO merece ser revista, conforme demonstração nos itens DOS MÉRITOS:

CONSÓRCIO CENTRO URBANO, na qualidade de proponente do Edital de
Chamamento nº 05/2021 – Residencial Centro Urbanos, na região
Administra�va de Recanto das Emas-DF, composto pelas Associações:
ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS UNIDOS DE TAGUATINGA - AIUTAG, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.561.231/0001-08, com
sede na QN 204, Conjunto 16, Lote 01, Samambaia – Brasília, Distrito Federal,
neste ato representado por seu Presidente Sra. ANA MARIA ARAUJO LIMA,
brasileira, solteira, portador do RG n° 4.196.524 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n°
726.690.631-87, residente e domiciliado na Cada 54 Lote B CAUB II RIACHO
FUNDO II – Distrito Federal.

ASSOCIAÇÃO O DOS TRABALADORES NA AREA DE DERIVADOS DE PETROLE E
LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO DF E ENTORNO – ASPETRO /DF, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.382.122/000-39, com sede na
QE 50, Conjunto R Casa 05, Guará II, Brasília – Distrito Federal, CEP 71881-662,
neste ato representado por seu Presidente Sr. JOAQUIM RODRIGUES SIQUEIRA,
brasileiro, solteiro, pensionista, portador do RG n° 2.055.028 SSP/DF, inscrito no
CPF sob o n° 388.424.323-34, residente e domiciliado na QE 50, Conjunto R,
Casa 05, Guará II– Distrito Federal, CEP 771.071.046.
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DIMENSÃO JUVENTUDE - ASCODIJ, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.714.768/0001-76, com
sede na QN 5b, Conjunto 01, Lote 16, Riacho Fundo II – Distrito Federal, neste
ato representado por seu Presidente Sr, MARCOS VINICIUS SILVA SOUSA,
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brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n° 309756 SSP/TO, inscrito no
CPF sob o n° 932.063.561-72, residente e domiciliado na QN 05, Lote 16, Riacho
Fundo II - DF, CEP 72.600-303.
ASSOCIAÇÃO DOS MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS DO GUARA E DO
DISTRITO FEDERAL – AMPEG/DF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 04.896.782/0001-40, com sede na Quadra 112,  Conjunto 92,
Casa 17, Recanto das Emas – Distrito Federal, neste ato representado por seu
Presidente Sr. JOAQUIM PEDRO LIMA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador
do RG n° 2.717.763 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 027.242.241-08, residente e
domiciliado na Quadra 01 Conjunto 02 Lote 01 Bloco L atpº 102 Pranóa Parque
Brasília-DF.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E INQUILINOS DO GUARA II – ASMIG/DF,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP sob o nº 06.097.385/0001-33,
com sede na Quadra 10 Casa 70 Setor Oeste Gama – Brasília DF, neste ato
representado por seu Presidente, Sr. KAUFMANN REDSON TORQUATO CEDRAZ
DE LIMA, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.030.373 SSP/DF, inscrito no
CPF sob o nº 040.159.951-55, residente e domiciliado na Quadra 10, Casa 70,
Setor Oeste Gama – DF.
as quais contrataram, por sua vez, contrataram para figurar como construtora
do Empreendimento objeto do certame a empresa REC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
com sede em Brasília, Distrito Federal, no SHN, Quadra02, Bloco A, Piso L1 –
Sala nº 51, inscrita no CNPJ/MF com o n.º 44.383.942/0001-71, neste ato
representada na forma de seu contrato social por PAULO OCTÁVIO ALVES
PEREIRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, da qual são
sócias as empresas  PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, com sede em Brasília, Distrito Federal, no
SCN quadra 01, lote “A”, Edi�cio Number One, loja 93, Brasília, DF, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.475.251/0001-22, neste ato representada na forma de seu
contrato social por PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, doravante designada
simplesmente como “PAULO OCTÁVIO”  e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA
S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede em Brasília, Distrito Federal,
no SHCS EQ 114/115, Conjunto “a”, Bloco 01, nº 41, Salas 10 a 16 e 28 A 34,
inscrita no CNPJ/MF com o n.º 06.056.990/0001-66, neste ato representada na
forma de seu estatuto social por seu Diretor Presidente CARLOS EDUARDO
QUILICI GURGULINO DE SOUZA, brasileiro, advogado, casado, inscrito no
CPF/MF sob o número 244.630.191-68, RG nº 636.444 - SSP/DF, doravante
designada simplesmente como “JCGONTIJO”;
 todos neste ato representados na forma de seus atos cons�tu�vos, vem,
tempes�vamente, com respaldo nos Ar�gos, 6.7., 6.9. do Edital de
Chamamento nº 05/2021, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO
em face da Decisão constante da Nota Técnica nº 07/2022 – CODHAB/CSCP,
exarada nos autos de nº 00392-00010747/2021-98, que classificou o referido
Consórcio no certame rela�vo ao Edital de Chamamento nº 05/2021, porém
com ressalvas, o que o faz com fulcro nas razões fá�cas e legais a seguir
escandidas.
I) – DA TEMPESTIVIDADE:

Conforme dispõem os Ar�gos, 6.7. e  6.9. do Edital de Chamamento nº 05/2021,
o prazo para interposição de Recurso é de 05 (cinco) dias, iniciando-se a
contagem da data da disponibilização da decisão recorrida (Nota Técnica) no
site da CODHAB/DF, ocorrida em 18/07/2022, excluindo-se da contagem o dia
do começo e incluindo-se o dia do vencimento, o qual deverá recair sobre o 1º
dia ú�l subsequente acaso vença em finais de semana e feriados. Portanto,
tempes�va a presente peça.



II) DAS RESSALVAS APONTADAS NA NOTA TÉCNICA.
A Nota Técnica ora vergastada classificou o Consórcio recorrente, porém com
ressalvas, pugnando por esclarecimentos quanto a alguns documentos
apresentados pela recorrente, especificamente aqueles constantes no item 2.2.,
observações 1, 2 e 3 da referida Nota.

Nesse sen�r, seguem os esclarecimentos de cada item, conforme disposto
adiante:
Item 6.1. (Não apresentou ficha de inscrição conforme o anexo II previsto no
Edital.):
A ressalva quanto ao item 6.1 da Nota Técnica em comento ques�ona a
ausência de apresentação da ficha de inscrição, conforme o anexo II previsto no
edital. Esclarecemos, contudo, que o documento citado foi devidamente
apresentado no envelope n° 01 – Documentos de Habilitação – páginas
numeradas 102 e 103. De toda sorte, segue novamente em anexo para análise
desta i. comissão.

Esclarecemos, contudo, que tendo em vista que o Edital de Chamamento
n°05/2021 não aborda, de forma explícita, qual dos envelopes deveria conter o
Anexo II, entendeu-se que por se tratar de uma ficha de inscrição, tal
documento se enquadraria mais adequadamente no envelope 01 – Documentos
de Habilitação.
De todo modo, conforme esclarecido acima, o referido documento foi
efe�vamente entregue quando do certame, pois, em que pese não constar da
documentação do Envelope 2, constava devidamente inserido no Envelope 1,
mo�vo pelo qual inexiste a irregularidade apontada.
6.2.1.2. (O número do CNPJ nº 44.838.942/0001-71 apresentado na capa do
envelope 02 é divergente dos demais documentos que compõem o envelope
01 e 02 “CNPJ nº 44.383.942/0001- 71):

Primeiramente, cabe esclarecer que a REC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA é inscrita no CNPJ/MF com o n.º
44.383.942/0001-71, conforme observado.
Entretanto, quando do preenchimento da capa do Envelope 02 a recorrente
incorreu em um erro meramente material, o qual, contudo, não causa qualquer
prejuízo efe�vo à sua classificação no certame. Explica-se: onde se lê
xx.838.xxx/xxx-xx, deveria constar xx.383.xxx/xxx-xx. De fácil constatação,
portanto, o erro de digitação perpetrado.
De mais a mais, informamos, ainda, que o erro apresentado não ocorreu na
capa conforme mencionado na Nota Técnica n° 7/2022 – CODHAB/CSCP, mas
sim na embalagem do envelope. Na capa em si, página com numeração 001,
consta o CNPJ correto.

De todo modo, e tal como já indicado acima, entendemos que tal situação em
nada compromete a integridade da documentação apresentada, mo�vo pelo
qual pugnamos que os presentes esclarecimentos sejam suficientes para sanar
a pendência apontada.
7.10.2.5. (No que tange ao cronograma de metas apresentadas, não ficou
claro e objeto os prazos para execução):
O Cronograma de Metas apresentado, Anexo VI do Edital, foi dividido em duas
etapas – Projeto e Execução. Na primeira etapa – página 035 do envelope n° 02
– foram apresentadas todas as etapas dos projetos necessários para a
viabilização e a construção do empreendimento – arquitetura e
complementares. Estes foram inseridos no espaço temporal de 180 dias, prazo
este es�pulado no item 12.2 do edital para apresentação dos projetos nos
órgãos competentes para aprovação.



Para a segunda etapa – Execução – conforme observado no item 4 do Anexo VI
apresentado, foi elaborado um cronograma específico – páginas 027 à 029.
Este, por sua vez, está subdividido em Cronograma Físico-Financeiro de
Habitação e Cronograma Físico-Financeiro de infraestrutura externa.
O cronograma de habitação foi descrito com 11 itens, desde os serviços
preliminares gerais até a infraestrutura interna. O prazo de execução das obras
apresentado é de até 24 (vinte e quatro) meses após a aprovação do agente
financeiro, conforme previamente es�pulado no item 12.3 do edital. 

Com a apresentação sucinta quanto à formatação dos cronogramas, conforme
apresentada acima, acreditamos ter esclarecido e suprido as pendências
apontadas pela i. comissão.
Contudo, acaso entendam que tais esclarecimentos não são suficientes,
solicitamos que este i. órgão indique de forma mais obje�va quais ressalvas e
dúvidas, quanto aos cronogramas, ainda permanecem não esclarecidas, de
modo que a recorrente possa melhor se posicionar e prestar as demais
informações necessárias à esta i. comissão.
Observação (1) – A proposta de preços apresentada traz em seu bojo o
logo�po da CONSTRUTORA  JOSÉ CELSO GONTIGO S/A e NÃO da REC
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA:

Como é de conhecimento dessa Comissão, e diante de toda a documentação
previamente apresentada e habilitada no envelope n° 01, a construtora JOSÉ
CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede
em Brasília, Distrito Federal, no SHCS EQ 114/115, Conjunto “a”, Bloco 01, nº 41,
Salas 10 a 16 e 28 A 34, inscrita no CNPJ/MF com o n.º 06.056.990/0001-66, é
sócia da empresa REC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, e portanto, a apresentação de sua logomarca em um dos documentos
não acarreta qualquer prejuízo técnico da proposta, até mesmo porque a
apresentação da documentação de cada uma das sócias da empresa
concorrente é uma exigência do próprio edital do certame.
Esclareça-se, ainda, que a composição societária da REC CONSTRUÇÕES pode
ser devidamente verificada no Contrato de Cons�tuição da Sociedade
Empresária Limitada, encaminhado no Envelope 01 da proposta.
Destaque-se, por oportuno, que o Edital se baseia no Decreto 37.843/2016, na
qual não há qualquer obrigatoriedade de sigilo dos dados dos par�cipantes. Ao
contrário, exige-se no item 10.4.1 do Edital a documentação completa da
construtora - incorporadora ou sociedade de propósito específico contratada
pela(s) associação(ões) e/ou coopera�va(s) ou consórcio de associações e/ou
coopera�vas, bem como de seus sócios.

Por tal mo�vo, entendemos que a existência da referida logomarca que, repita-
se, pertence a uma das sócias da REC CONSTRUÇÕES, não importa em qualquer
prejuízo ao certame ou à habilitação da recorrente, mo�vo pelo qual pugna-se
pela superação da referida ressalva.
Observação (2) – nas páginas 012 à 019 foi apresentado o MEMORIAL
TÉCNICO, inconclusivo e sem a iden�ficação do autor do documento:
Em que pese, no entendimento da recorrente, concessa venia, o termo
“inconclusivo”, u�lizado para definir o Memorial Técnico, apresentar-se
subje�vo para que haja o devido esclarecimento da pendência apontada na
Nota Técnica, esclarece-se que o referido memorial se encontra em adequado à
fase em que o projeto fora apresentado. Ou seja, trata-se de um estudo
preliminar, conforme definido no item 10.6.2.3 do referido Edital. Nele podem
ser observadas as tecnologias e os recursos materiais a serem u�lizados na
execução, caracterís�cas da infraestrutura, estrutura, vedações, esquadrias,
reves�mentos, instalações e outros.



Reitera-se, contudo, que a recorrente tem ciência de que os projetos execu�vos,
memorial descri�vo, orçamentos das unidades habitacionais e obras de
infraestrutura interna e externa, são todos de sua responsabilidade, conforme
itens 2.2 à 2.5 do Edital, e deverão obedecer à legislação vigente, atendendo
aos requisitos necessários para aprovação da proposta nos órgãos competentes
e pelos agentes financeiros autorizados, em momento posterior à habilitação
da proposta.
Já no que concerne à falta de iden�ficação do autor do documento,
informamos que o Memorial Técnico foi elaborado pelo Engenheiro Civil
Adriano Augusto Perfeito, CREA 8988/D-DF, inscrito no CPF 563.586.521-68,
mesmo autor dos demais documentos técnicos devidamente assinados na
proposta.

Destacamos, por fim, que o documento não foi assinado por se tratar de
documentação con�nua do envelope n° 02, cuja assinatura se encontra em
documentos posteriores. De toda sorte, caso entendam necessário, o referido
profissional se encontra à disposição desta i. comissão para a devida
assinatura e confirmação de autoria do Memorial.
Observação (3) – Na página 021 - Anexo IV – proposta de valor foi
apresentado dois nºs de CNPJ para REC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA:
Primeiramente, cabe esclarecer que a REC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA é inscrita no CNPJ/MF com o n.º
44.383.942/0001-71, conforme anteriormente informado acima.

Já o CNPJ 06.056.990/0001-66, apresentado na página 021, pertence à empresa
JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, sócia
da empresa REC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Nesse sen�r, esclarecemos que, novamente, houve em tal apontamento um
mero erro material, devendo ser considerando, in casu, o segundo CNPJ, da REC
CONSTRUÇÕES, qual seja: 44.383.942/0001-71.
Reiteramos, por oportuno, que tal como ocorrido no item 6.2.1.2. acima,
entendemos que tal situação em nada compromete a integridade da
documentação apresentada, mo�vo pelo qual pugnamos que os presentes
esclarecimentos sejam suficientes para sanar a pendência apontada.

II) – DOS PEDIDOS:
Ante todo o exposto, e considerando as razões da presente peça e os
documentos que a instruem, requer-se sejam acolhidos os fundamentos e
esclarecimentos deduzidos, reconhecendo-se a correção e validade da
documentação apresentada, para que seja o presente recurso CONHECIDO e
PROVIDO, afastando-se as pendências e as ressalvas apontadas na Nota
Técnica nº 7/2022 – CODHAB/CSCP.
Por fim, com fulcro no ar�go 64, parágrafo 1º da Lei 14.133, e considerando
que as pendências apontadas na Nota Técnica recorrida são, em sua
integralidade, sanáveis, acaso entendam necessário, nos colocamos à
disposição para subs�tuir os documentos apontados, eis que não importam em
qualquer alteração da proposta original apresentada pela Recorrente.

Não obstante, cumpre destacar o Edital de Chamamento 05/2021 tem por objeto chamamento público
de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para selecionar associação (ões) e/ou coopera�va(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 na área denominada RESIDENCIAL CENTRO



URBANO na região Administra�va de Recanto das Emas-DF, em atendimento à polí�ca habitacional do
Governo do Distrito Federal des�nada às Associações e Coopera�vas.

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 cons�tuída há pelo menos um ano da data de publicação
do edital de licitação;
II – Ter registro de seu estatuto e ato de cons�tuição 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 respec�vos registros;
b) ata de cons�tuição 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) cer�ficado de regularidade perante a seguridade social e o Fundo de
Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS;
e) comprovante de regularidade fiscal;

f) cer�dão nega�va civil e criminal dos dirigentes junto à Jus�ça Federal e à
Jus�ça do Distrito Federal e Territórios;
g) relação dos cooperados ou associados, com perfil socioeconômico definido.”
(grifo nosso).

Assim, a exigência ques�onada como excessiva con�da no Edital de Chamamento 05/2021 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.

Nesse sen�do é o entendimento de Marçal Justen Filho a respeito do tema (JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administra�vos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialé�ca, 2010, p.
83.):

“O disposi�vo não significa, porém, a vedação a cláusulas restri�vas da
par�cipação. 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
par�culares. Se a restrição for necessária para atender ao interesse cole�vo,
nenhuma irregularidade exis�rá em sua previsão. A invalidade não reside na
restrição em si mesma, mas na incompa�bilidade dessa restrição com o objeto
da licitação.''

Ao estabelecer os critérios requisitos de habilitação a CODHAB primou pela idoneidade das
associações/coopera�vas/en�dades, 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 administra�vo. 

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-se-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 con�das no Edital de Chamamento nº 05/2021, estão amplamente amparadas pelas
normas de regência, em especial, a polí�ca 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 05/2021, 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.

O Edital de Chamamento assegurou aos interessados igualdade de condições na par�cipação no certame.

III- RAZÕES PARA PROVIMENTO DO RECURSO

Por outro lado, não obstante os argumentos trazidos acima, a comissão entende que merece provimento
ao 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.

Assim, a despeito do interesse público, a Comissão entende que as observações constante do histórico da
supracitada nota técnica não pode ser considerado único empecilho para a con�nuidade na análise da
capacidade técnica e da proposta de preços apresentada pelo consórcio, principalmente por se mostrar
razoável inabilitar as coopera�vas e associações interessadas em promover a finalidade do objeto que é o
cumprimento da Polí�ca Habitacional do Distrito Federal.

A Administração Pública está obrigada a adotar a alterna�va que melhor pres�gie a racionalidade do
procedimento e de seus fins. Nesse sen�do, 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 compa�bilização 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,
exis�r violação ao referido princípio quando a conduta administra�va é inteiramente reves�da de
licitude.

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

Como se trata de documento Técnico  apresentado pelo consórcio  das construtoras, sem a devida
assinatura  podemos também invocar o princípio da eficiência administra�va, 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.

Isto porque a Lei 5.194/66 que regula o exercício das profissões de engenharia, assim estabelece:

Art. 13.
Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de
engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer par�cular,
somente poderão ser subme�dos ao julgamento das autoridades competentes e
só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de
acordo com esta lei.

 Art. 14. 
Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e
atos judiciais ou administra�vos, é obrigatória além da assinatura, precedida
do nome da empresa, sociedade, ins�tuição ou firma a que interessarem, a
menção explícita do �tulo do profissional que os subscrever e do número da
carteira referida. 



Note-se, pois, que o citado diploma legal condiciona a validade jurídica dos documentos de engenharia à
assinatura de profissional habilitado, ou seja,
engenheiro. Assim, de acordo com os meandros legais, ao que nos parece, a assinatura do Memorial
Técnico pelo engenheiro é condição de validade do mesmo.

Então, quando nos referimos a eficiência na administração pública, significa que o gestor público deve
gerir a coisa pública com efe�vidade, 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 administra�va, que já não se contenta em
ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados posi�vos para o serviço público e
sa�sfatório 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
documentação técnica apresentada pelo consórcio de en�dades interessada na parceria promovida pelo
Edital de Chamamento 05/2021, à luz dos doutrinadores citados, dos princípios que regem a
Administração Pública e da legislação vigente, não se mostra suficiente para invalidar o processo, porém
requer maiores elucidações quanto a apresentação do Memorial técnico.

Nesse sen�do, 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 garan�r o interesse público, par�ndo de um julgamento obje�vo, não
vislumbra óbice para declarar habilitado o Consórcio Centro Urbano, para que esta comissão possa
proceder com a solicitação de homologação do resultado do certame, desde que haja um esclarecimento
conciso acerca da  ausência de assinatura no Memorial Técnico.

VI– CONCLUSÃO

Fortes nas razões apresentadas, a Comissão de Seleção conhece do recurso, posto que tempes�vo, para,
no mérito, decidir: a) acatar parcialmente procedente o recurso interposto pelo “CONSÓRCIO CENTRO
URBANO” para con�nuar considerando – o CLASSIFICADO, porém com ressalvas quanto a ausência de
assinatura no Memorial Técnico apresentado no Envelope nº 2.
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