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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PIAUÍ

 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ref. Ação Popular nº , em trâmite na Comarca de Jaicós – Estado do Piauí.0800331-33.2019.8.18.0057

 

 

 pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 06.553.762/0001-00, com sede naMUNICÍPIO DE JAICÓS – PI,
Praça Ângelo Borges Leal, s/n, Bairro Serranópolis, neste ato representado pelo Ilmo. Sr. Prefeito Municipal, OGILVAN DA SILVA

 doravante denominado , vem, perante   Vossa Excelência, em tempo hábil, por intermédio, de seuOLIVEIRA, AGRAVANTE
advogado GUILHERME BENTO SOARES, OAB-12.233,  e na condição de prejudicado pela r. decisão interlocutóriaIRRESIGNADO

proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Jaicós – PI, Dr. Franco Morette Felício de Azevedo, datada de 02 de agosto de 2019,
posto que concedeu tutela provisória de urgência para fins de determinar a suspensão da licitação nº 003/2019 e o Concurso Público nº

  ,001/2019, ambos do Município de Jaicós INTERPOR  com supedâneo nos artigos 1.015 e seguintes do Novo Código de Processo
 Civil, o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,requerendo a sua distribuição para umas das Câmaras Cíveis deste

 Egrégio Tribunal, com vistas à apreciação das razões adiante expostas para que, em seguida, seja atribuído, liminarmente, efeito
  suspensivo ao presente Recurso, na forma preconizada pelo art. 1.019, II, do Novo CPC, a fim de suspender o disposto na decisão

interlocutória agravada, face a possibilidade de, mantida a decisão objurgada, ocorrer lesão ao grave direito do
AGRAVANTE, e finalmente para, conhecendo o presente Recurso, lhe dar provimento, reformando a decisão agravada, por
ser de direito e merecida Justiça.

Instrui-se a presente minuta com os documentos cominados pelo art. 1.017, inciso I, do Novo CPC:

01 – cópia do despacho guerreado;

02 – certidão da intimação da decisão agravada;

03 – cópia integral do processo;

04 – procuração da parte autora;

05 – a procuração do agravado não fora anexada ao presente, posto que ausente na Ação Popular, já que o Autor advoga
em próprio nome;

Nestes termos,

Espera deferimento.

                                                                                                                                                       Jaicós - PI, 08 de agosto
de 2019.
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Guilherme Bento Soares                                                       Hanna Leal Ribeiro Dias

OAB (PI) / 12.233                                                                      OAB (PI) / 12.947
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

 

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JAICÓS – PI

AGRAVADO: ELIAS ALVES DA COSTA

 Ref. Ação Popular nº 0800331-33.2019.8.18.0057, em trâmite na Comarca de Jaicós – Estado do Piauí.

 

MINUTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Colenda Turma

e

Ilustre Des. Relator,

I – DO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

O art. 1.003, §5º do Novo Código de Processo Civil faculta à parte, no prazo de 15 (quinze) dias, a interposição de
agravo de instrumento contra decisão interlocutória do juiz . Desse modo, a matéria ventilada na presente peça se coadunaa quo

perfeitamente aos fins colimados no Novo CPC.
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Constata-se, ainda, que a intimação da decisão interlocutória proferida (ID 5851825), deu-se no dia 02 de agosto de
2019 (certidão em anexo), considerados os feriados, projetando-se o prazo para interposição do presente recurso até 23 de agosto de
2019, dentro do qual o presente recurso é apresentado.

Cumpre ressaltar que os prazos para a Advocacia Pública, em caso de recursos, são contados em dobro (art. 183, Novo
CPC), bem como em dias úteis (art. 219, Novo CPC), desta feita, o requisito da tempestividade resta satisfeito.

No tangente às peças que devem escoltar o Agravo, forçoso concluir que o instrumento vem acompanhado de todos os
documentos indispensáveis elencados na legislação processual vigente, quais sejam: cópia da decisão interlocutória e de sua certidão
de intimação; da petição inicial do Agravado, acompanhado de demais documentos importantes para a instrução do recurso, exceto
procuração do Agravado, uma vez que a Ação Popular fora ajuizada por cidadão eleitor e advogado, nos moldes do artigo 5º LXXXIII
da Constituição Federal.

Satisfeito o juízo de admissibilidade, passe-se ao âmago da questão debatida.

II - DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA E SEUS ANTECEDENTES

A) DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA E DA DECISÃO AGRAVADA

Trata-se de Ação Popular ajuizada por ELIAS ALVES DA COSTA contra o MUNICÍPIO DE JAICÓS, RAIMAR
GRANJA DE MENESES, OGILVAM DA SILVA OLIVEIRA e A.V. DA S. MOREIRA, na qual se pleiteia a anulação da Licitação
nº 003/2019 e do Edital do Concurso Público nº 001/2019 do Município de Jaicós/PI, sob a alegação de irregularidades lesivas ao
patrimônio público.

Sustentou o autor que a licitação não atendeu às formalidades previstas da Lei 8.666/93 e que a empresa contratada não
possui capacidade técnica/experiência para realizar o certame público, razão pela qual requereu a concessão de liminar para suspensão
dos atos referentes ao mesmo.

Intimado a se manifestar o Município de Jaicós/PI juntou toda a documentação pertinente e impugnou pontualmente
todos os argumentos da inicial, demonstrando que todas as formalidades legais foram atendidas e que não há previsão legal que exija
da contratada experiência na realização de concurso público, desde que a mesma comprove que possui meios de executar o objeto do
contrato exatamente da forma pactuada. Juntou ainda documento fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, onde ficou
atestada a regularidade dos procedimentos preparatórios para o concurso, especialmente no que se refere à lisura e adequação da
Licitação em comento.

Não obstante as alegações da municipalidade, em sua decisão o MM. Juiz decidiu da seguinte forma:

“(...)

“Ex positis, independentemente da recente posição do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em juízo de cognição

sumária (superficial), verificada a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da

veracidade dos fatos pertinentes, indicando a probabilidade de direito material (fumus boni iuris) e o perigo de

dano (periculum in mora), com fulcro no art. 5º, §4 º da Lei 4.717/1965 c/c art. 300 do CPC, CONCEDO A

TUTELA DE URGÊNCIA para SUSPENDER A LICITAÇÃO nº 003/2019 e o CONCURSO PÚBLICO nº 001/2019,

ambos do município de Jaicós.”

A decisão acima transcrita e ora agravada não pode ser mantida, sob nenhuma hipótese haja vista que, no caso em
exame, não se encontram presentes os requisitos do  e do  que são indispensáveis para eventualfumus boni júris periculum in mora,

deferimento de medida liminar, especialmente em caráter de tutela de evidência, como será demonstrado adiante.

Ademais, como será comprovada, a suspensão dos procedimentos para realização do Concurso Público afetaria
diretamente o interesse público, além de haver ameaça de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e a economia pública.
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III – RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

 A)    DO CUMPRIMENTO DA LEI 8.666/93 NA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

O MM. Juiz em seu arrazoado afirma que “independentemente da análise de todas as formalidades do procedimento

licitatório – cuja prova de regularidade pode ser feita com a juntada de documentos em sede de contestação -, visão perfunctória dos

autos denotam que, aparentemente, a regra do art. 46, caput, da Lei nº 8.666/93 foi descumprida.”

E prossegue aduzindo:                          

“Ora, consubstanciando a realização de certame público serviço de natureza predominantemente

intelectual, a licitação para contratação da empresa responsável deveria ser do tipo “melhor técnica” ou

“melhor técnica e preço”, jamais apenas “menor preço” como se verifica in casu.”

Ocorre que os Tribunais Pátrios vêm consolidando o entendimento de que a licitação para contratação de
empresa para realização de concurso público pode ser do tipo “menor preço”, desde que se exija a comprovação efetiva da

. Senão vejamos:capacidade técnica para cumprimento do objeto do contrato que se pretende firmar

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POPULAR.
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DA SUA MODALIDADE. MENOR PREÇO.
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MELHOR ESPECIALIDADE. OBJETIVO
EMPRESARIAL DE CONFECÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE

 REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DEREALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº. 228/2012. INADMISSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE AÇÃO POPULAR CONTRA LEI EM TESE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO PRETÓRIO EXCELSO E PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE E FALHAS NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE CAUSAR A
RESPONSABILIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. (Classe: Apelação,Número
do Processo: 0001717-73.2012.8.05.0208, Relator (a): Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira
Câmara Cível, Publicado em: 06/03/2018 ) (TJ-BA - APL: 00017177320128050208, Relator: Maria da
Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO. LICITAÇÃO NA
MODALIDADE CARTA-CONVITE, DO TIPO MELHOR PREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1- Não houve prejuízo financeiro algum ao
Poder Público Municipal, porquanto não existe qualquer despesa para a municipalidade. Na verdade, é
prática reiterada, em determinadas instituições desta natureza, que o produto arrecadado com as
inscrições seja destinado, exclusivamente, para a responsável pela condução e elaboração do certame,
sem que reste configurada qualquer irregularidade. 2- No caso dos autos, a atividade intelectual não é o
serviço predominante, já que a realização de um concurso público exige capacidade logística e de
gerenciamento para a distribuição dos candidatos, de modo que o aspecto intelectual não se sobrepõe a
ponto de exigir que seja adotado o tipo de licitação técnica e preço, de modo que a estipulação do critério
de avaliação exclusivamente no preço do serviço não macula o procedimento licitatório. 3- No que
concerne às qualificações da empresa contratada, nota-se que a mesma tem como atividade precípua a
realização de concursos públicos, suficiente a demonstrar sua aptidão de gerir, com êxito, a atribuição de
realizar o certame. Ainda, é indiscutível que existe relação entre o serviço contratado pela Prefeitura de
Flexeiras e a finalidade da atividade desenvolvida pela recorrente. 4- De todas as irregularidades
apontadas, o que se percebe é a busca de tumultuar a realização do certame, já que não houve a
demonstração de qualquer fato concreto minimamente robusto para comprometer a lisura do concurso. 5-

Num. 769631 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: GUILHERME BENTO SOARES - 12/08/2019 10:47:40
https://tjpi.pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081210474013700000000759984
Número do documento: 19081210474013700000000759984



Recurso, por unanimidade, conhecido e, por maioria, provido. (TJ-AL - APL: 00001053020118020011
AL 0000105-30.2011.8.02.0011, Relator: Des. James Magalhães de Medeiros, Data de Julgamento:
19/08/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE/RS. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. EMPRESA ESPECIALIZADA NA
REALIZAÇÃO DO CONCURSO. POSSIBILIDADE. PUBLICIDADE DO EDITAL. COMPROVADA.
LEI 10.520/02. SUSPENSÃO DAS NOMEAÇÕES, DIANTE DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E LEGALIDADE, DIANTE DO FAVORECIMENTO DE
PARENTES DO PREFEITO. TUTELA ANTECIPADA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. ARTIGO 273 DO CPC. A Lei nº 10.520/02 prevê,
de modo amplo, que... (TJ-RS - AI: 70047424973 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de
Julgamento: 14/02/2012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
22/02/2012).

É necessário destacar que as licitações do tipo “melhor técnica” e “técnica e preço” serão utilizadas com exclusividade,
em serviços que envolvam caráter predominantemente intelectual, conforme preconiza o art. 46 da lei 8.666/93. Contudo, a atividade
intelectual não é o serviço predominante, no caso, já que a realização de um concurso público exige capacidade logística e de
gerenciamento para distribuição dos candidatos, de modo que o aspecto intelectual não se sobrepõe a ponto de exigir que seja
adotado o tipo de licitação técnica e preço, de modo que a estipulação do critério de avaliação exclusivamente no preço do

. Esse entendimento foi corroborado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão em recenteserviço não macula o procedimento licitatório
decisão proferida em processo análogo, a qual se colaciona aos autos.

Sendo assim, é perfeitamente possível a utilização da modalidade “menor preço” para a contratação de empresa para
realização de concurso público, ao passo em que, embora a atividade intelectual se faça presente no serviço ora tratado, não é
predominante nas atividades dele decorrentes.

Não obstante, há vários julgados que permitem a contratação de empresa para realização de concurso público pelas
modalidades de carta convite e dispensa de licitação, as quais também não são analisadas por técnica e preço. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO. LICITAÇÃO NA
MODALIDADE CARTA-CONVITE, DO TIPO MELHOR PREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1- Não houve prejuízo financeiro algum ao
Poder Público Municipal, porquanto não existe qualquer despesa para a municipalidade. Na verdade, é
prática reiterada, em determinadas instituições desta natureza, que o produto arrecadado com as
inscrições seja destinado, exclusivamente, para a responsável pela condução e elaboração do certame,
sem que reste configurada qualquer irregularidade. 2- No caso dos autos, a atividade intelectual não é o
serviço predominante, já que a realização de um concurso público exige capacidade logística e de
gerenciamento para a distribuição dos candidatos, de modo que o aspecto intelectual não se sobrepõe a
ponto de exigir que seja adotado o tipo de licitação técnica e preço, de modo que a estipulação do critério
de avaliação exclusivamente no preço do serviço não macula o procedimento licitatório. 3- No que
concerne às qualificações da empresa contratada, nota-se que a mesma tem como atividade precípua a
realização de concursos públicos, suficiente a demonstrar sua aptidão de gerir, com êxito, a atribuição de
realizar o certame. Ainda, é indiscutível que existe relação entre o serviço contratado pela Prefeitura de
Flexeiras e a finalidade da atividade desenvolvida pela recorrente. 4- De todas as irregularidades
apontadas, o que se percebe é a busca de tumultuar a realização do certame, já que não houve a
demonstração de qualquer fato concreto minimamente robusto para comprometer a lisura do concurso. 5-
Recurso, por unanimidade, conhecido e, por maioria, provido. (TJ-AL - APL: 00001053020118020011
AL 0000105-30.2011.8.02.0011, Relator: Des. James Magalhães de Medeiros, Data de Julgamento:
19/08/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2013)
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“Súmula TCU nº 287 o entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União, no sentido de que “é lícita
a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação, com fulcro
no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no
referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser
contratada, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado”.

O CNJ inclusive já se manifestou favorável a licitação na modalidade de pregão para contratação de empresa para a
realização de concurso, conforme decisão abaixo colacionada:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. OUTORGA DE
DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. MODALIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO.
POSSIBILIDADE. 1. Pretensão de invalidação de procedimento licitatório promovido por Tribunal,
mediante pregão eletrônico, com vistas à contratação de empresa para a realização de concurso público de
outorga de delegações de notas e de registro. 2. São considerados serviços comuns aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais no mercado (artigo 1º da Lei 10.520/2002). 3. A Resolução CNJ 81, de 9 de junho de 2009, que
dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de
Registro, e minuta de edital, é ato normativo que, juntamente com o edital elaborado pelo órgão promotor
da licitação, define objetivamente os padrões a serem observados nas contratações. 4. Ausência de
ilegalidade na contratação de instituição de ensino para realização de concurso público, por intermédio de
procedimento licitatório na modalidade pregão. 5. Por outro lado, atendidos os requisitos legais, não há
razões de se impedir a dispensa de licitação para a contratação de empresa com vistas à realização de
concurso público, com fulcro no artigo 24, XIII, da Lei 8.666/1993. 7. Improcedência do pedido. (CNJ -
PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000201-31.2014.2.00.0000 - Rel. SAULO CASALI
BAHIA - 190ª Sessão - j. 03/06/2014).

Em último caso, ainda que exista entendimento diverso aos acima expostos, não houve qualquer prejuízo a análise da
qualificação técnica da licitante, pois, ao que se percebe, em especial na modalidade Tomada de Preços, anterior a avaliação e
julgamento dos preços, os licitantes são submetidos a análise da fase de habilitação, na qual se observa documentação comprobatória
da habilitação jurídica, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e
cumprimento do disposto no , nos moldes exigidos no art. 27 da Lei de Licitações.inciso XXXIII do art. 7  da Constituição Federalo

Art.  27.    Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,
documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II -  ;qualificação técnica
III - qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista
V – cumprimento do disposto no .   inciso XXXIII do art. 7  da Constituição Federalo

Somente após a fase habilitação, a Comissão Permanente de Licitação analisa as propostas de preços e os menores
preços dos licitantes. Desse modo, se tratando da modalidade Tomada de Preços, mesmo que o certame tenha como critério de
julgamento o “menor preço”, não resta prejudicada a análise da qualificação técnica dos licitantes, como se verifica no presente caso.

 B)    DA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNCIA DA EMPRESA CONTRATADA

O MM. Juiz afirmara ainda em sua fundamentação que “repousam nos autos indícios de incapacidade técnica da
 No tocante a esse ponto cumpre apontar que a documentaçãoempresa A.V. da S. Moreira para prestação do serviço contratado”.

exigida da empresa no Edital, e apresentada nos autos, não corresponde à comprovação de toda a sua capacidade técnica, e sim a
demonstração de que cumpre os requisitos mínimos necessários para realizar o objeto do contrato.
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O inciso do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 ressalta ser vedado aos agentes públicos 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. O inciso II do mesmo
parágrafo  possui resquício dessa vedação ante a proibição de se estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal,
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras.

O Estado jamais poderá se afastar do apotegma de que as exigências de qualificação técnica e econômica devem se
restringir ao estritamente indispensável para garantia do cumprimento das obrigações (inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal).

O parágrafo único, do art. 5º, do Decreto nº 5.450/05 e o art. 7º do Decreto nº 3.555/00 fazem referência a este princípio.
A Administração deve, sempre, decidir em favor da ampla concorrência, tendo em vista que perquire a proposta mais vantajosa. No
âmago do administrador deve estar arraigado este princípio.   Qualquer conduta que restrinja a competitividade, quando possível, é
passível de impugnação pelos interessados, inclusive regra de obrigatória fiscalização pelos órgãos de controle.

Ora, seria incompatível com os princípios da licitação, em especial o da competitividade, que o Edital exigisse a
apresentação de um rol muito extenso de documentos. O que se exige é que a empresa comprove que possui as condições
mínimas de cumprir o objeto do contrato. Todavia, como mencionado retro, a documentação exigida não comprova toda a
capacidade técnica da empresa, tão somente comprova o preenchimento dos requisitos do Edital.

Em que pese o que já fora explanado, cumpre ressalta ainda que, analisando a Lei de Licitações e entendimentos
doutrinários e jurisprudências, nota-se que o rol de documentos previsto no artigo é taxativo, eis que na redação do caput foi utilizada a
expressão "limitar-se-á", indicando que a Administração Pública, ao licitar, poderá exigir, à título de documentos de qualificação
técnica, no máximo, os documentos previstos no artigo 30, não podendo exigir nada além.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência que já se manifestou sobre o assunto. Senão
vejamos:

"O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não mínimo. Ou seja, não há
imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija comprovação integral quanto
a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que
ali previsto, mas poderá demandar menos.

Essa interpretação foi adotada pelo próprio STJ, ainda que examinando a questão específica da
qualificação econômica. Determinou-se que não existe obrigação legal a exigir que os concorrentes
esgotem todos os incisos do art. 31, da Lei 8.666/93' RESP n^. 402.711/SP, rei. Min. José Delgado, j. em
11.06.2002). “Os fundamentos que conduziram à interpretação preconizada para o art. 31 são

 (JUSTEN FILHO,extensíveis aos demais dispositivos disciplinadores dos requisitos de habilitação.”
Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13§ ed. p. 386). g.n.

 

Ao que se verifica no caso em comento, o juízo primeiro grau entendeu que a licitante deveria apresentar a
documentação exigida no Art. 30, caput, §1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, contudo, tal raciocínio, com todo respeito, não merece
prosperar, pois a administração pública com seu poder de discricionariedade não é obrigada a exigir todos os documentos elencados no
art. 30, mas tão somente os documentos do rol do referido artigo, que entende necessário para cumprimento do objeto do certame,
conforme jurisprudência e entendimento doutrinário acima colacionado.
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Reitera-se novamente, o rol dos artigos relacionados a habilitação da empresa são taxativos e determinam o máximo que
pode ser exigido para comprovação de determinada situação (qualificação econômica, técnica) em licitação pública, cabendo a
administração pública, com base na sua discricionariedade exigir dentre o máximo legal, os que entende necessários para comprovação
e cumprimento do objeto do certame.

Nesse sentido cumpre repetir que o item 6.3 do Edital da Tomada de Preços nº 003/2019 (abaixo transcrito) determinou
a apresentação de documentos necessários para comprovação da  da empresa interessada em participar noqualificação técnica
certame, com base no art. 30 da Lei de Licitações.

6.3- Relativo à qualificação técnica

a) Comprovação de Registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico junto ao Conselho
Regional de Administração – CRA do domicílio ou sede da licitante (art. 30, I da Lei nº 8.666/93),
através da certidão emitida pelo referido órgão dentro do prazo de validade.

b) Declaração da licitante atestando que recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

c) Declaração de que a empresa possui site para recepção de inscrições via internet;

d) Declaração acompanhada de documentos comprobatórios de que a licitante possui: Sistema de
correção de provas por leitura ótica; Folha de respostas do candidato devidamente personalizada com
capacidade mínima para 40 questões; Sistema de convocação com data, horário e locais de realização das
provas, de forma presencial e via internet, de acordo com o meio pelo qual o candidato se inscreva.
Divulgação de editais, gabaritos e resultados do processo seletivo pela internet.

 Cópia dos currículos de todos os profissionais da licitante que irão compor a banca examinadora doe)
concurso público, caso se consagre vencedora, acompanhado do diploma de formação superior (original
ou autenticado em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de Jaicós – PI).

f) Comprovação de indicação do aparelhamento técnico adequado e considerados essenciais à boa
execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS, por meio de declaração expressa firmada
pelo licitante, sob as penas da Lei, de que os mesmos se encontram em perfeitas condições de
operacionalidade e trabalho.

Analisando os autos da licitação em comento, verifica-se que a empresa A. V. DA S. MOREIRA apresentou toda
documentação exigida no edital para efeitos de comprovação da  o que demonstra sua capacidade para realizaçãoqualificação técnica,
do Concurso Público.

Ademais, com base nas determinações constantes no item 6.3 do Edital da TP nº 003/2019, a empresa apresentou 
comprovação de registro junto a entidade competente (fls. 69 a 72 da TP), declarou que possui site para recepção de inscrições via
internet (fls. 74 da TP), declarou que possui aparelhamento técnico adequado e considerado essencial a execução do Concurso Público

 currículos de todos os profissionais da licitante que irão compor a banca examinadora (fls. 77 a(fls. 75 da TP), apresentou cópia dos
106 da TP), apresentou foto do leitor de correção de provas por leitura ótica (fls. 107 da TP), apresentou cópia da folha de resposta do
candidato devidamente personalizada (fls. 108 e 109 da TP), apresentou comprovante de pagamento do domínio do site (fls. 110), foto

 comprovando a existência do site www.avmoreira.com, com os campos para publicações de avisos, concursos e área do candidato (fls.
 realização do concurso público.111 da TP), o que demonstra capacidade técnica para

O fato é que, com base na Lei de Licitações, o Edital da Tomada de Preços nº 003/2019 exigiu uma qualificação técnica
capaz de comprovar/demonstrar a aptidão para realização do Concurso Público no Município de Jaicós – PI, o que foi apresentado pela
empresa A. V. DA S. MOREIRA em conforme com o edital.
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O MM Juiz também mencionou na decisão liminar que o município apresentou documento que deixa antever que a
empresa somente apresentou no certame 03 (três) pessoas indicadas como membros do corpo técnico, no entanto, tal fato também
merece ser revisto.

O item 6.3 da Tomada de Preços nº 003/2019, exigiu que os licitantes apresentassem “cópia dos currículos de todos os
profissionais da licitante que irão compor a banca examinadora do concurso público, caso se consagre vencedora, acompanhado do
diploma de formação superior (original ou autenticado em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de Jaicós – PI)”.

Com base na exigência do edital e conforme se comprova nos autos do processo licitatório, além das três pessoas
mencionadas pelo MM. Juiz (Herlon da Costa Silva, Katiuscia Lustosa da Costa e Geórgia Marques Pinheiro Luz), a empresa também
apresentou nome, currículo e diploma de formação superior das seguintes pessoas que compõe a banca examinadora: 1) Alexandre
Leite Nogueira (fls. 77 a 79 da licitação); 2) Alexandre da Costa Silva Barbosa (fls. 80 a 83 da licitação); 3) Fábio Soares Paz (fls. 87 a
95 da licitação); 4) Jorge Soares Menor Filho (fls. 96 a 98); 5) Ricardo Alexandre Pereira de Araújo (fls. 84 a 86).

Reitera-se novamente que, os nomes, currículos e diploma de formação superior das pessoas que foram apresentadas na
documentação de habilitação no dia da sessão e abertura do certame, não são somente 03 (três), mas sim 08 (oito), conforme
demonstrado acima, correspondem aos componentes da banca examinadora, e não a todos os prestadores de serviços da empresa.

Logo, não se pode concluir que todas as provas serão elaboradas, corrigidas e revisadas apenas por apenas 03 (três)
pessoas, mas sim pelo corpo técnico de pessoas que possuem vínculo com a empresa.

Outra ressalva que merece ser mencionada, a título de exemplo, como todas as provas são objetivas, nenhum membro da
banca examinadora corrigirá prova, uma vez que, conforme apresentado foto na sessão do certame (fls. 107 da licitação), a empresa
possui uma leitora ótica para correção dos gabaritos.

Cumpre ainda apontar que antes de formalizar a contratação, a gestão municipal visitou a empresa e verificou que ela
possui todas as qualificações necessárias para cumprir o objeto da licitação de forma adequada. A empresa possui pessoal contratado
apto e suficiente para criação de um banco de questões referentes aos conhecimentos exigidos no conteúdo programático do certame.
No que se refere a correção das provas importa apontar que por se tratarem de provas exclusivamente objetivas serão corrigidas por
meio de leitor ótico, não exigindo esforço intelectual.

Na decisão liminar ora rebatida, ao final, o MM. Juiz entendeu necessária a solicitação para a empresa A. V. DA S.
MOREIRA apresentasse a relação do quadro pessoal que estava regularmente admitido no dia da apresentação da proposta, com
comprovação da relação jurídica e a comprovação de qualificação técnica de cada um dos profissionais, mediante apresentação de
atestado de órgão público ou privado reconhecido, que foi atendido e apresentada junto ao Pedido de Reconsideração, que até o
presente não foi analisado.

O fato é que, tal documentação, acrescida de tudo que já consta nos autos é suficiente para demonstrar a capacidade da
empresa de cumprir com o objeto do contrato e efetivar os procedimentos necessários à realização do Concurso Público.

 C)    DA AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - IMPOSSOBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA AGRAVADA

Inicialmente, insta ressaltar que, nos Municípios do interior do Piauí, brigas e desentendimentos políticos são elementos
propulsores de denúncias fantasiosas, que não tem outro objetivo que não seja prejudicar a imagem dos administradores municipais.
Em virtude disso, é que é necessário que os órgãos julgadores tenham a sensibilidade de analisar detalhadamente a situação,
observando a fundamentação das mesmas, pois na realidade, em grande parte dos casos, tratam-se apenas de acusações soltas,
desprovidas de fundamentação e de veracidade.

Nos últimos meses a atual gestão vem sendo bombardeada por denúncias vagas e repetitivas e totalmente desprovidas de
provas ou fundamento. A Ação Popular em análise é apenas mais uma tentativa de, por razões exclusivamente políticas, prejudicar o
andamento de um Concurso Público que fora exigência dos órgãos de controle e que é indispensável ao bom andamento dos serviços
públicos prestados pela municipalidade.
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É tão nítido a ausência de irregularidades que justifiquem a suspensão da Licitação e do Concurso Público em
comento, que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, órgão técnico, analisando Denúncia de idêntico teor ao da Ação
Popular negou a medida cautelar pleiteada por entender que não havia irregularidades capazes de interferir na lisura do
procedimento (documento em anexo).

Dito isto, importa demonstrar, ponto a ponto, como as alegações do agravado não possuem qualquer fundamento fático
ou jurídico que lhe deem sustentação, razão pela qual a medida liminar deferida nos autos não pode subsistir. É o que será feito
adiante:

·                      Empresa não preencher os requisitos acerca da notória especialidade descrita no edital do concurso; empresa
vencedora nunca ter efetuado organização de Concurso Público, apenas palestras e seminários;

Segundo o ora agravado a empresa não preenche o requisito: “notória especialidade” descrita no edital do concurso. Em
que pese o alegado, analisando o edital da licitação que tem como objeto a contratação de empresa para realização de concurso
público, no item 6.3 (página 10 da cópia da licitação em anexo), fora exigida a apresentação de documentação relativa à

, conforme art. 30 da Lei nº 8.666/93, abaixo transcrito, .qualificação técnica e não comprovação da notória especialidade

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

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;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

Observando o art. 27 da Lei de Licitações, abaixo transcrito, o texto legal menciona que para habilitação nas licitações
exigir-se-á dos interessados, , documentação relativa a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificaçãoexclusivamente
econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7  da Constituição Federalo .
 

Art.  27.    Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação
relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

 V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7  da Constituição Federalo .

Conforme artigo acima transcrito, em nenhum momento a Lei de Licitações determina que o edital exija para
habilitação nas licitações a “notória especialidade” da empresa, conforme quer fazer parecer o Autor, e por essa razão, tal
comprovação não foi exigida no edital, tampouco apresentada pela empresa.
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De toda forma, o item 6.3 do Edital da Tomada de Preços nº 003/2019 (abaixo transcrito) determinou a apresentação de
documentos necessários para comprovação da  da empresa interessada em participar no certame, com base no art.qualificação técnica
30 da Lei de Licitações.

6.3- Relativo à qualificação técnica

a) Comprovação de Registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico junto ao Conselho
Regional de Administração – CRA do domicilio ou sede da licitante (art. 30, I da Lei nº 8.666/93),
através da certidão emitida pelo referido órgão dentro do prazo de validade.

b) Declaração da licitante atestando que recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

c) Declaração de que a empresa possui site para recepção de inscrições via internet;

d) Declaração acompanhada de documentos comprobatórios de que a licitante possui: Sistema de
correção de provas por leitura ótica; Folha de respostas do candidato devidamente personalizada com
capacidade mínima para 40 questões; Sistema de convocação com data, horário e locais de realização das
provas, de forma presencial e via internet, de acordo com o meio pelo qual o candidato se inscreva.
Divulgação de editais, gabaritos e resultados do processo seletivo pela internet.

 Cópia dos currículos de todos os profissionais da licitante que irão compor a banca examinadora doe)
concurso público, caso se consagre vencedora, acompanhado do diploma de formação superior (original
ou autenticado em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de Jaicós – PI).

f) Comprovação de indicação do aparelhamento técnico adequado e considerados essenciais à boa
execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS, por meio de declaração expressa firmada
pelo licitante, sob as penas da Lei, de que os mesmos se encontram em perfeitas condições de
operacionalidade e trabalho.

Analisando os autos da licitação em comento, verifica-se que a empresa A. V. DA S. MOREIRA apresentou toda
documentação exigida no edital para efeitos de comprovação da  o que demonstra sua capacidade para realizaçãoqualificação técnica,
do Concurso Público.

Com relação a alegação da empresa vencedora nunca ter organizado Concurso Público, apenas palestras e seminários,
também não merece prosperar.

O simples fato da empresa nunca ter realizado concurso público não a impede de participar do certame, e caso se
consagrasse vencedora, realizar seu primeiro concurso público, desde que comprovada sua qualificação técnica para realização do
certame.

Ademais, com base nas determinações constantes no item 6.3 do Edital da TP nº 003/2019, a empresa apresentou 
comprovação de registro junto a entidade competente (fls. 69 a 72 da TP), declarou que possui site para recepção de inscrições via
internet (fls. 74 da TP), declarou que possui aparelhamento técnico adequado e considerado essencial a execução do Concurso Público

 currículos de todos os profissionais da licitante que irão compor a banca examinadora (fls. 77 a(fls. 75 da TP), apresentou cópia dos
106 da TP), apresentou foto do leitor de correção de provas por leitura ótica (fls. 107 da TP), apresentou cópia da folha de resposta do
candidato devidamente personalizada (fls. 108 e 109 da TP), apresentou comprovante de pagamento do domínio do site (fls. 110), foto

 comprovando a existência do site www.avmoreira.com, com os campos para publicações de avisos, concursos e área do candidato (fls.
 realização do concurso público.111 da TP), o que demonstra capacidade técnica para

O fato é que, com base na Lei de Licitações, o Edital da Tomada de Preços nº 003/2019 exigiu uma qualificação técnica
capaz de comprovar/demonstrar a aptidão para realização do Concurso Público no Município de Jaicós – PI, o que foi apresentado pela
empresa A. V. DA S. MOREIRA em conforme com o edital.
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Por fim, o raciocínio do agravado não merece prosperar, pois, caso assim fosse, uma empresa nunca faria sua
 Reitera-se que, com base na Lei de Licitações, o edital de licitação deve exigirprimeira venda e/ou prestaria seu primeiro serviço.

dos licitantes documentos previstos na legislação capazes de demonstrar a qualificação técnica suficiente para desempenho atividade
objeto do certame, o que foi solicitado e atendido na Tomada de Preços nº 003/2019.

Com base no exposto, as alegações do tópico em comento não merecem prosperar.

·                      A ata da sessão da tomada de preços constante do portal TCEPI/LICITAÇÕES, consta o nome do representante
legal do certame, AGOSTINHO VINICIOS DA SILVA MOREIRA, ao invés da empresa, A. C. DA S MOREIRA, CNPJ:
21.959.878/0001-29

Alega o Autor que a ata da sessão fez constar o nome da pessoa física, AGOSTINHO VINICIOS DA SILVA
 ao invés da empresa, MOREIRA, A. C. DA S MOREIRA, CNPJ: 21.959.878/0001-29.

Antes de adentrar ao mérito da questão, verifica-se que o próprio Autor cometeu uma falha, uma vez que ao invés de
citar o nome da empresa A. V. DA S. MOREIRA, citou A. C. DA S MOREIRA. Se fosse seguir o próprio raciocínio do Autor, a
petição estaria eivada de ilegalidade e/ou vícios insanáveis, entretanto, ao contrário do pensamento constante na ação, tais falhas não
são capazes de macular a TP 003/2019 e a Ação que ora se rebate.

No dia da sessão, a Comissão de Licitação constou como nome da empresa “AGOSTINHO VINICIOS DA SILVA
MOREIRA”, ao invés do nome da pessoa jurídica “A V DA SILVA MOREIRA”, contudo, os demais dados, tais como CNPJ e
endereço, qualificavam/caracterizavam como sendo a pessoa jurídica.

Em que pese a falha, em qualquer processo ou procedimento pode acontecer falhas dessa natureza, mas que
podem/devem ser corrigidas tão logo verificadas. Logo após a verificação da falha, a comissão de licitação em sede de relatório
(páginas 127 e 128 da cópia da licitação em anexo) procedeu à retificação dentro do processo, no sentido de que onde se lê
“AGOSTINHO VINICIUS DA SILVA MOREIRA”, nome da pessoa física proprietária da empresa, leia-se “A. V. DA S.
MOREIRA”, nome da pessoa jurídica.

Conforme bem ressaltado pela Comissão de Licitação em sede de relatório, “verifica-se que ocorreu um erro de fácil
constatação, mas que não vicia o procedimento, tendo em vista a possibilidade e necessidade de reparação do erro material. Ademais,

 analisando toda a documentação apresentada pela licitante no dia da sessão, percebe-se facilmente se tratar da empresa A. V. DA S.
 MOREIRA”. Continuou mencionando: “Nesses casos, a Comissão de Licitação deve aplicar o princípio da instrumentalidade, no

sentido de considerar válido um documento que, embora produzido de forma diferente da exigida, ainda assim, atingir a finalidade

pretendida. No presente caso, muito embora tenha sido constado no nome da pessoa física do proprietário, ao invés do nome

empresarial, todos os documentos apresentados demonstram que a pessoa jurídica foi que participou do certame, de modo que a

simples correção sana a questão e mantém a validade da ata”.

A título de fundamentação legal, deve ser mencionado o art. 50, VIII e art. 55, todos da Lei n° 9.784/99, que preveem o
instituto da convalidação dos atos administrativos, conforme abaixo descrito:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

 Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuíxo a
terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração, 
(grifo nosso)

    Por fim, a comissão de licitação decidiu que “diante da viabilidade de uma retificação possível, sem que cause
qualquer prejuízo ao processo e a administração pública, conforme anteriormente debatido, a Comissão Permanente de Licitações
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decide retificar os termos da ata no que diz respeito ao nome da empresa, no sentido de que onde se lê “AGOSTINHO VINÍCIUS DA
  SILVA MOREIRA”, nome da pessoa física proprietária da empresa, leia-se “A. V. DA S. MOREIRA”, nome da pessoa jurídica, com

base em toda documentação apresentada no dia da sessão”.

Então, diante do exposto, restou demonstrada a retificação do nome dentro do próprio procedimento, tendo em vista que
toda documentação apresentada no certame pela empresa demonstra que quem compareceu ao certame foi a pessoa jurídica e por essa
razão foi possível a realização da retificação, sem qualquer prejuízo ao processo e demais interessados.

·                      Não houve publicação no DOM da ATA e da HOMOLOGAÇÃO

Consta na Ação Popular que houve irregularidade em razão da não publicação no DOM da Ata e da Homologação. Em
que pese os fatos apresentados na representação, a Lei de Licitações não determina a publicação da Ata da Sessão e da Homologação.

De acordo com a Lei de Licitações, os atos relativos a procedimentos licitatórios que precisam ser publicados são os
avisos de licitações (art. 21) e o resumo do contrato (art. 61, § único).

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos
concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:   

Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o
ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a
sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Parágrafo único.   A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto
no art. 26 desta Lei. 

Além disso, o TCE/PI por meio de resolução exige o cadastramento do certame e a publicação do edital na integra no
Sistema Licitações Web, antes da realização da abertura, o que foi feito. Posteriormente, exige a finalização da licitação com todas as
informações (vencedor, valor, data da homologação e adjudicação, cópia da ata, entre outros), o que também foi feito, de modo que
para validação da licitação não precisa ser publicada a ata e a homologação da licitação, conforme alegado pelo Autor.

Dessa forma, a suposta irregularidade apontada pelo Autor não existe, tendo em vista que inexiste qualquer
determinação legal para publicação da Ata e Homologação.

·                                        Houve publicação de EXTRATO DE CONTRATO com irregularidade, constando o nome da pessoa física
representante legal do licitante, AGOSTINHO VINICIOS DA SILVA MOREIRA, ao invés da empresa, A.C. DA S
MOREIRA, CNPJ: 21.959.878/0001-29.

Consta na narrativa fática do Autor que na publicação do extrato de contrato, ao invés de constar o nome da empresa, 
 constou o nome da pessoa física A.C. DA S MOREIRA, AGOSTINHO VINICIOS DA SILVA MOREIRA.

Conforme defendido no tópico B (retro), antes de adentrar ao mérito da questão, verifica-se que o próprio representante
cometeu uma falha, uma vez que ao invés de citar o nome da empresa A. V. DA S. MOREIRA, citou A. C. DA S MOREIRA. Se fosse
seguir o próprio raciocínio do representante, a representação estaria eivada de ilegalidade e/ou vícios insanáveis, entretanto, ao
contrário do pensamento constante na representação, tais falhas não são capazes de macular a TP 003/2019 e a Representação que ora
se rebate.
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Conforme justificativas e fundamentos utilizados na defesa do tópico B, tão logo verificada a falha sanável foi
procedida à retificação com a devida publicação do extrato de contrato retificado no Diário Oficial dos Municípios, conforme fls. 139
da cópia da licitação em anexo, sem qualquer prejuízo ao processo e demais interessados.

Diante do exposto, restou demonstrada a retificação do extrato de contrato, bem como sua devida publicidade no Diário
Oficial dos Municípios.

·                      Que o registro do domínio (site da empresa) ocorreu em 10/05/2019, após o lançamento do edital da licitação
(30/04/2019). O armazenamento do conteúdo do site ocorreu em 28/05/2019, após vencer a licitação que ocorreu em 17/05/2019.

Em relação a tal alegação, cumpre apontar que fora solicitado no edital, no tópico qualificação técnica (6.3, C),
que a empresa declarasse possuir site para recepção de inscrição via internet. No dia sessão, a empresa declarou e apresentou a
comprovação da existência do domínio, não cabendo a CPL analisar qual data foi criada, mas tão somente a existência ou não
do site.

6.3- Relativo à qualificação técnica

(...)

c) Declaração de que a empresa possui site para recepção de inscrições via internet;

Excelência, o agravado não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade que possa comprometer a lisura
dos procedimentos até aqui realizados, não havendo nada que autorize a concessão de medida liminar para nulidade do
certame licitatório ou suspensão do Edital do Concurso Público.

O fato é que, com base na Lei de Licitações, o Edital da Tomada de Preços nº 003/2019 exigiu uma qualificação técnica
capaz de comprovar/demonstrar a aptidão para realização do Concurso Público no Município de Jaicós – PI, o que foi apresentado pela
empresa A. V. DA S. MOREIRA em conforme com o edital.

Cumpre ainda apontar que antes de formalizar a contratação, a gestão municipal visitou a empresa e verificou que ela
possui todas as qualificações necessárias para cumprir o objeto da licitação de forma adequada. A empresa possui pessoal contratado
apto e suficiente para criação de um banco de questões referentes aos conhecimentos exigidos no conteúdo programático do certame.
No que se refere a correção das provas importa apontar que por se tratarem de provas exclusivamente objetivas serão corrigidas por
meio de leitor ótico, não exigindo esforço intelectual.

 D)    DA POSSIBILIDADE DE GRAVE LESÃO À ORDEM EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR E DA
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS

Cumpre destacar a possibilidade evidente de lesão à ordem jurídica diante da concessão de liminar sem a observância
dos seus necessários pressupostos. A antecipação dos efeitos da tutela é o instrumento que o Estado coloca a favor dos jurisdicionados
para satisfazer uma pretensão de natureza urgente.

Com isto, através da tutela antecipatória, objetiva-se o afastamento de um dano que pode ser de difícil ou até mesmo de
impossível reparação ao titular desta pretensão. Por outro lado, não basta a iminência de se experimentar um dano ou prejuízo: há
necessidade, também, de que a requerente da medida demonstre a plausibilidade de seu direito. Vale dizer, necessário que quem requer
a pretensão jurisdicional cautelar demonstre a probabilidade de que o seu direito invocado venha a ser sufragado pelo Poder Judiciário.

No caso em tela, os autores não lograram demonstrar as alegadas irregularidades nos procedimentos para realização de
Concurso Público no Município de Jaicós/PI, mais especificamente na licitação realizada para escolha da banca realizadora do
certame. Excelência, o Município apresentou todas as informações, argumentos e documentos necessários e suficientes para
comprovar que não existiram as irregularidades apontadas pelos requeridos.
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Excelência, o Município de Jaicós-PI fora compelido pelo Ministério Público Estadual a realizar Concurso Público
visando pôr fim às contratações temporárias realizadas para prover cargos vagos decorrentes de aposentadoria ou desligamento de
servidores (documentos em anexo). Em razão disso fora promovido estudo técnico para apurar o quantitativo de vagas existentes, de
onde se constatou a necessidade imediata de provimento de 35 (trinta e cinco) vagas, nos mais diversos setores do funcionalismo
público, principalmente nas áreas da saúde e educação (documentos em anexo). 

Diante disso, foram adotados os procedimentos de praxe, que culminaram com a realização de procedimento licitatório
para a escolha da empresa que iria organizar o certame. Todos os atos seguiram os tramites legais, o que é facilmente comprovado pela
documentação acostada aos presentes autos. A documentação comprova ainda que no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
foram alimentadas todas as informações necessárias ao concurso, especialmente no RHWeb: Sistema de Admissões Web.

Ora, se não subsistem nenhuma das irregularidades apontadas pelo Autor como fundamento para concessão da medida
liminar pleiteada, não existe qualquer amparo legal para o deferimento da mesma. Ademais, a regularidade dos atos até aqui praticados
são suficientes para demonstrar a lisura do Concurso Público e a sua urgência e necessidade.

 E)                              DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA SUSPENSÃO DO CONCURSO – DO PERICULUM IN MORA
INVERSO

 

O Município de Jaicós – PI, vem recebendo recomendações de órgãos como o Tribunal de Contas do Estado do Piauí –
PI e Ministério Público Estadual no sentido de não realizar contratações temporárias (documentos em anexo). Assim, visando atender
a recomendação do Parquet, bem como prover cargos de extrema importância para municipalidade e para o funcionamento da
administração municipal, é que realizou o Concurso Público – Edital 001-2019.

 

Os cargos, que vão desde as áreas da saúde (médico, psicólogo, enfermeiro e odontólogo) e educação, até as áreas
administrativas, visam compor a administração municipal e são indispensáveis para o bom funcionamento desta.

A suspensão dos procedimentos para realização do concurso público promovido pelo Município de Jaicós – PI
acarretaria grave lesão não apenas aos que nele se inscreveram, mas principalmente ao interesse público, porquanto
vetorizado o provimento de inúmeras vagas nas áreas da saúde e da educação, que sabidamente, concernem a serviços públicos
essenciais.

Nesse caso, há que se levar em conta a o  inverso, pois o agravado não logrou êxito empericulum in mora
comprovar as irregularidades apontadas e o Município, além de ter demonstrado a lisura do Concurso Público, está na
iminência de ver prejudicada a continuidade de serviços públicos essenciais prestados pela municipalidade, em especial,
aqueles afetos aos direitos fundamentais sociais como a educação e a saúde. 

Tendo em vista que muitas das vagas abertas no Concurso Público visam a reposição de pessoal decorrente de
aposentadorias, inclusive no âmbito da educação, evidente que a suspensão do certame prejudicará sobretudo os alunos da rede
municipal de ensino. Ademais, os profissionais da área da saúde também desempenham serviço essencial, e seu afastamento implica
em irreparáveis prejuízos à comunidade. Desta maneira, resta demonstrado o  inverso.periculum in mora

É cediço que o processo ainda caminha para o seu desfecho e, portanto, o contexto probatório pode ser modificado.
Entretanto, nesta fase processual, em sede de análise perfunctória, não há suficiente supedâneo para esboçar indicações de ilegalidade
na realização do certame. Os requeridos não comprovaram as irregularidades apontadas, pelo que não há motivo plausível para a
suspensão do certame. Expostos os argumentos acima, demonstrada está a impossibilidade de suspensão do andamento do concurso.

Corroborando com o exposto acima, temos os seguintes entendimentos:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - SUSPENSÃO
DO CERTAME E, NO CASO DE JÁ TER OCORRIDO NOMEAÇÃO, AFASTAMENTO DOS
CANDIDATOS APROVADOS - IRREGULARIDADES ATÉ O MOMENTO NÃO COMPROVADAS
- PREJUÍZO À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - PERICULUM IN
MORA INVERSO - LIMINAR CASSADA - RECURSO PROVIDO. "Com efeito, a suspensão do
concurso público promovido pelo Município agravante acarretaria grave lesão não apenas aos nele
inscritos, mas principalmente ao interesse público, porquanto vetorizado ao provimento de 40
(quarenta) vagas nas áreas da saúde e da educação, que, sabidamente, concernem a serviços

 (Agravo de Instrumento n. , de Coronel Freitas, rel. Des. João Henrique Blasi, j.públicos essenciais."
22.06.2010). (TJ-SC - AI: 317164 SC 2010.031716-4, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de
Julgamento: 04/04/2011, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de
Instrumento n. , de Brusque).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DETERMINATIVA DA SUSPENSÃO DE
CONCURSO PÚBLICO EM AÇÃO POPULAR. ILEGALIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE ANULOU CONCURSO ANTERIOR INDEMONSTRADA. DECISÃO
UNIPESSOAL, NESTA CORTE, DETERMINANDO A PROSSECUÇÃO DO NOVO CERTAME.
PROVIMENTO DE VAGAS NAS ÁREAS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. SERVIÇOS PÚBLICOS
ESSENCIAIS. VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE
DIFÍCIL REPARAÇÃO PATENTEADOS. AGRAVO PROVIDO. Ausente a comprovação das

 no processo administrativo que levou à anulação de anterior concurso públicoalegadas irregularidades
destinado ao provimento de vagas nas áreas da saúde e da educação, não se há de obstar, liminarmente, a
efetivação de novo certame, com o mesmo fito, haja vista a essencialidade da prestação de tais
serviços, devidamente patenteada, sob pena de o ente público experimentar dano irreparável ou de

  difícil reparação." (Agravo de Instrumento n. 2010.004425-4, de Coronel Freitas, rel. Des. João

, j. 22.06.2010)Henrique Blasi

Excelência, diante da ausência de comprovação das irregularidades apontadas pelos requerentes, a manutenção da
liminar pleiteada deixaria o Município na iminência de experimentar dano irreparável ou de difícil reparação, e diante da flagrante
ameaça de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, resta demonstrada a urgência da medida pleiteada
, razão pela qual requer-se a suspensão da medida liminar agravada, e a retomada do andamento dos procedimentos para realização do
Concurso Público do Município de Jaicós-PI.

IV – DO EFEITO SUSPENSIVO DO AGRAVO

Regulamentando sobre a possibilidade do efeito suspensivo no agravo de instrumento, estabelece o art. 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso
de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 05 (cinco) dias:

I-poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
  parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (grifou-se)

Desta forma, se verificada que a decisão agravada levará a grave lesão de direito e de difícil reparação de direito (
 e de relevo os fundamentos do agravo ( , é de se conceder a favor do Município Agravante, opericulum in mora) fumus boni juris)

efeito suspensivo da decisão agravada.

No presente caso, resta clara a configuração dos requisitos necessários à concessão de suspensão da liminar deferida.
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O  pode ser extraído de toda a fundamentação deste agravo. A documentação acostada, somada afumus boni iuris
decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, é suficiente para comprovar que não existe qualquer irregularidade apta a
justificar a suspensão da Licitação ou do Concurso Público em análise.

Ora, a modalidade de Licitação realizada é compatível com o objeto do Contrato, o que é compartilhado pelos
Tribunais Pátrios. A empresa demonstrou cumprir os requisitos mínimos exigidos no Edital e toda a documentação acostada
aos autos é suficiente para demonstrar sua capacidade técnica.

s procedimentos para realização do Concurso já seNo que diz respeito ao  cumpre apontar que opericulum in mora,
encontram bem adiantados. As inscrições já foram encerradas e o certame conta com mais de 3 mil inscritos. A prova está agendada
para ser realizada no final do mês corrente e as despesas com a organização do certame serão pagas com o valor arrecadado com as
inscrições, sem qualquer custo ao erário público.

Ademais, como já fora narrado anteriormente o Município de Jaicós – PI vem recebendo recomendações de órgãos
como o Tribunal de Contas do Estado do Piauí – PI e Ministério Público Estadual no sentido de não realizar contratações temporárias
(documentos em anexo). Assim, visando atender a recomendação do Parquet, bem como prover cargos de extrema importância para
municipalidade e para o funcionamento da administração municipal, é que realizou o Concurso Público – Edital 001-2019.

 

Os cargos, que vão desde as áreas da saúde (médico, psicólogo, enfermeiro e odontólogo) e educação, até as áreas
administrativas, visam compor a administração municipal e são indispensáveis para o bom funcionamento desta.

A suspensão dos procedimentos para realização do concurso público promovido pelo Município de Jaicós – PI
acarreta grave lesão não apenas aos que nele se inscreveram, mas principalmente ao interesse público, porquanto vetorizado o
provimento de inúmeras vagas nas áreas da saúde e da educação, que sabidamente, concernem a serviços públicos essenciais.

Nesse caso, há que se levar em conta a o  inverso, pois o requerente não logrou êxito empericulum in mora
comprovar as irregularidades apontadas e o Município, além de ter demonstrado a lisura do Concurso Público, está na
iminência de ver prejudicada a continuidade de serviços públicos essenciais prestados pela municipalidade, em especial,
aqueles afetos aos direitos fundamentais sociais como a educação e a saúde. 

Tendo em vista que muitas das vagas abertas no Concurso Público visam a reposição de pessoal decorrente de
aposentadorias, inclusive no âmbito da educação, evidente que a suspensão do certame prejudicará sobretudo os alunos da rede
municipal de ensino. Ademais, os profissionais da área da saúde também desempenham serviço essencial, e seu afastamento implica
em irreparáveis prejuízos à comunidade. Desta maneira, resta demonstrado o  inverso.periculum in mora

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí:

- concessão do  ao presente Agravo, uma vez configurado o  para:efeito suspensivo periculum in mora e o boni juris

a) suspender a eficácia da decisão interlocutória quanto ao MUNICÍPIO DE JAICÓS – PI, desobrigando-se do
cumprimento integral da tutela provisória de urgência que determinara a suspensão da licitação nº 003/2019 e o CONCURSO

PÚBLICO nº 001/2019, ambos do município de Jaicós.

b) e, ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para tornar sem efeito a decisão atacada,
desobrigando o Município de Jaicós – PI, do cumprimento integral da tutela provisória de urgência que determinara a suspensão da
licitação nº 003/2019 e a consequente suspensão do concurso público nº 001/2019.
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Para as informações de estilo, cabe informar que a parte autora, ELIAS ALVES DA COSTA, não constituiu advogado e
atua em próprio nome, colaciona aos autos título de eleitor e inscrição em Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), possui endereço
domiciliar na Localidade Santana 3, s/n, CEP: 64.575-000, Jaicós/PI e os patronos do Agravante são GUILHERME BENTO
SOARES, OAB/PI nº 12.233 e HANNA LEAL RIBEIRO DIAS, OAB/PI nº 12.947, ambos com endereço profissional na Rua
Governador Chagas Rodrigues, nº 166, Bairro Jaicós/PI.   

Nestes termos,

Espera deferimento.

Jaicós- PI, 08 de agosto de 2019.

Guilherme Bento Soares                                                       Hanna Leal Ribeiro Dias

OAB (PI) / 12.233                                                               OAB (PI) / 12.947
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