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ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CO NSELHO 

REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS.  

 

 

 

 

REF.: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022/CRA-M G. 

 

 

 

 

 

GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA , Leiloeiro Oficial Público 

matriculado na JUCEMG sob o nº 507, inscrito no CPF sob o nº 

003.637.266-83 e carteira de identidade nº MG-7.917.583, com endereço 

comercial na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1650/41, Bairro 

Carmo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.330-000, vem, tempestivamente, a 

presença de Vossas Senhorias, apresentar  

 

 

 

 

 

Em face da sua inabilitação no referido credenciamento, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos:  

 

Requer, por conseguinte, seja o recurso recebido, processado e concedido o efeito 

suspensivo, e em caso deste Julgador não reconsiderar sua decisão, que seja determinado o 

encaminhamento do recurso para apreciação do seu superior hierárquico, como determina a nossa 

legislação que regula as licitações públicas. 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO  
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RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

EMÉRITO JULGADOR 

 

Permissa vênia, a respeitável decisão da Ilustríssima Comissão Permanente de Licitação do 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais que declarou o licitante Gustavo Costa 

Aguiar Oliveira inabilitado, carece de revisão e reforma, eis que prolatada em desarmonia com as 

regras do edital.  

 

 

 

 

A lei 8.666/93 dispõe em seu artigo 109, I sobre o cabimento e prazo para a apresentação 

do presente Recurso. Veja: 

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 

cabem: 

I - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato 

ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

(...) 

A sessão Pública que declarou o Licitante Gustavo Costa inabilitado, ocorreu no dia 23 de 

junho de 2022. Durante a lavratura da Ata, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

informou que a data final para a apresentação do recurso é dia 27 de junho de 2022.    

Por este motivo, o presente recurso apresentado até esta data deverá ser considerado 

tempestivo.   

 

 

 

Ilustres Senhores(as), data máxima vênia, o Recorrente passará a demonstrar que a 

respeitável decisão incidiu em um grande equívoco em declará-lo inabilitado, haja vista que os 

I. DA TEMPESTIVIDADE  

II. DAS RAZÕES PARA REFORMAR A RESPEITÁVEL DECISÃO 
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documentos apresentados por ele estão em total harmonia com a legislação pátria e as regras 

editalícias. 

Em atendimento às normas do edital, este Recorrente enviou tempestivamente todas as 

certidões e documentos necessários para a sua habilitação, na certeza que seria credenciado pelo 

CRA-MG para a realização de futuros leilões. 

Mesmo com toda regularidade dos documentos enviados, a Comissão Permanente de 

licitações decidiu inabilitar este Recorrente, sob fundamento de que o mesmo havia deixado de 

apresentar o anexo II do edital. Veja: 

 

 

 

Entretanto, é possível notar que o Anexo II é uma carta de credenciamento que se 

assemelha demasiadamente a uma procuração, onde o Licitante concede poderes à outrem para 

representa-lo perante ao Conselho Regional de Administração, poderes estes que servem para atuar 

em todos os atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do mandato.   

Ocorre que o Leiloeiro Gustavo Costa Aguiar, ciente de todos os termos do edital, decidiu 

não enviar ninguém para representa-lo, sendo, portanto, dispensável a apresentação do anexo II.  

Ademais, o edital previa que toda documentação deveria ser enviada por e-mail entre os 

dias 06/06/2022 e 12/06/2022, sendo assim, já que o envio da documentação seria online, qual 

seria a razão para apresentar uma procuração? 

A procuração é um documento com enorme valor jurídico, que, nos casos de uma licitação, 

coloca em risco o futuro do outorgante naquela disputa, já que o outorgado poderá ofertar lances 

verbais, assinar atas, assinar contratos e firmar compromissos em seu nome.  

Neste diapasão, a Administração Pública não pode forçar o licitante a conceder procuração 

a outrem, colocando a apresentação do documento como requisito para habilitação. Uma 

procuração tem que ser concedida em situações de extrema necessidade e jamais deve emitida 

contra a vontade do outorgante 

A inabilitação do Licitante Gustavo Costa Aguiar Oliveira é completamente desacertada e 

merece ser urgentemente revista, o anexo II não pode ser considerado um requisito para a 

inabilitação de um interessado, tanto por tratar-se de uma procuração que somente confere poderes 
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para um possível representante legal, quanto por inexistir cláusulas no edital que disponham sobre 

a obrigatoriedade de se credenciar um representante. 

Se a presença física do Leiloeiro ou de seu representante legal fosse indispensável para o 

CRA-MG, o edital deveria conter regras claras quanto a isso e deveria informar também o dia, 

local e horário para comparecimento. 

 

Ademais, toda a documentação necessária para a habilitação está prevista no item 3 do 

edital em comento. O rol do item 3 é taxativo e contempla desde os documentos necessários para a 

habilitação jurídica até os documentos necessários para a qualificação técnica. Compulsando a 

listagem dos documentos indispensáveis para a habilitação, não foi possível encontrar nenhuma 

cláusula que informe sobre a obrigatoriedade de apresentação do anexo II (procuração). 

 

Sabe-se que o edital é a lei interna da licitação e tanto a Administração Pública, quanto os 

licitantes deverão respeitar tudo aquilo que foi estabelecido, não podendo, de forma alguma, 

esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas.  

  

O Princípio da vinculação ao instrumento convocatório assegura a transparência do 

certame, garantindo que os princípios da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da 

moralidade e da probidade administrativa serão fielmente observados. 

 

Neste ínterim, a Administração Pública somente pode cobrar aquilo que fora anteriormente 

pactuado. Se o anexo II não está elencado no item 3 que é intitulado de documentos necessários 

para habilitação, ele não poderá ser cobrado e sua ausência não pode ser considerado requisito 

para inabilitação 

 

Dessa forma, conforme demonstrado de forma cabal, o Leiloeiro Oficial foi absolutamente 

diligente e apresentou todos os documentos necessários à sua habilitação. O anexo II do edital 

somente não foi apresentado porque não havia necessidade de enviar representante local para 

acompanhar a licitação, que recebeu todos os documentos de forma online 

 

Não há no caso em comento quaisquer controvérsias sobre a  capacidade técnica, jurídica, 

fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira do Recorrente, no mesmo compasso de que a 

ausência de uma procuração não acarreta prejuízos ao contratante e não coloca em cheque a 
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idoneidade do Licitante, razão pela qual, o Recorrente deverá ser considerado imediatamente 

habilitado para participar das demais etapas do credenciamento.  

 

 
 

 

DIANTE DO EXPOSTO , requer-se que seja conhecido o presente recurso, e, ao final, 

julgado provido, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, com efeito 

SUSPENSIVO para que seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se o 

Recorrente Gustavo Costa Aguiar Oliveira habilitado para prosseguir no pleito, em consonância 

com os fundamentos apresentados, por questão de inteira JUSTIÇA. 

 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitações 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, 

devidamente informado à autoridade superior, em conformidade com a lei de licitações. 

 

Termos em que, 

 

Pede e espera deferimento. 

 

Belo Horizonte/MG, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA  

 

IV. DOS PEDIDOS  
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