
À
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
A/C Gerente Setorial de SBS/PROJINV/SRGE/FPSOP

Ref. Solicitação de Proposta n°. 5900.0004.2020

ÁLVARO  SÉRGIO  FUZO,  Leiloeiro  Oficial,  devidamente
registrado na Junta Comercial de Goiás – JUCEG, sob o n° 035, inscrito no CPF
sob n° 162.127.032-72, com endereço na Rua Salvador, n° 105, Apto. 1701, Setor
Alto da Glória,  Goiânia/GO, CEP 74815-750, vem, respeitosamente, perante
esta comissão interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra decisão que habilitou o Sr. João Emílio de Oliveira Filho,
conforme razões que passa a expor:

I. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE

No dia 13 de outubro de 2020, a Petrobras publicou a Circular 6,
com o seguinte teor:

Aviso da Comissão de Contratação
A  Comissão  de  Contratação  declara  vencedor  o
Leiloeiro João Emílio de Oliveira Filho, conforme sua
proposta divulgada por meio do arquivo “Proposta –
Leiloeiro João Emílio de Oliveira Filho”.



Dessa  forma,  abre-se  prazo  de  05  dias  úteis  para
interposição  de  recurso,  com  data  limite  de
apresentação em 20/10/2020.
De  modo  a  orientar  a  etapa  de  interposição  de
recursos, foi inserido o novo Item 9 na Solicitação de
Proposta sobre tal etapa em específico. Dessa forma,
solicitamos observar a nova versão da Solicitação de
Proposta  5900.004.2020  (Solicitação  de  Proposta  -
Contratação Leiloeiro - Rev.A),  disponível no Canal
de Negócios da Petrobras.

Desta forma, resta comprovado o cabimento e tempestividade
do presente  recurso,  vez  que a  Recorrente procede com a  interposição  da
mesma dentro dos prazos legais estabelecidos. 

II. DO MÉRITO

A  Solicitação  de  Proposta  n°.  5900.004.2020,  doravante
denominada EDITAL, previu em seu item 7.1.2. que o julgamento seria feito
pelo maior somatório de pontuação, levando-se em consideração a tradição,
experiência e sistemas de informação, conforme o quadro abaixo:

Na  referida  tabela  de  pontuação,  no  que  se  refere  ao  item
“experiência”,  era  exigido  a  comprovação  de  leilões  de  equipamentos
industriais de grande porte e, após a tabela, a seguinte informação:



*Equipamentos  industriais  de  grande  porte:
Equipamentos cujo valor de arrematação seja superior
a R$ 250.000,00.

Pois bem! 

A palavra equipamento está relacionada com a fabricação, com
a  produção  de  bens,  podendo  ser  uma  máquina,  um  aparelho  ou  uma
ferramenta que é utilizada no trabalho para dar apoio aos trabalhadores, ou
substituí-los.  Já  o  termo  Indústria  remete  a  concentração  das  atividades
produtivas destinadas a transformar matéria-prima em mercadorias para os
mais diferentes consumos. 

Desta  forma,  o  adjetivo  industrial  refere-se  ao  conjunto  de
atividades  econômicas  que  visam  a  transformação  de  matéria-prima  em
produtos ou em bens de produção para o consumo. Portanto, quando se fala
em equipamentos industriais, na realidade, está sendo falado de indústria, do
maquinário que garante a produção em larga escala, de equipamentos numa
linha de produção.

Neste  sentido,  este  Recorrente  apresentou  atestados
comprovando  a  alienação  de  dezenas  de  equipamentos  industriais,
pertencentes a um complexo industrial, porém, de outro lado, interpretando
equivocadamente o EDITAL, o Sr. João Emílio apresentou atestados referentes
a alienação dos seguintes bens:

E  dentre  estes  bens,  a  Petrobras  indicou  que  6  leilões
cumpriram o requisito de “Leilão de equipamento industrial de grande porte”.



Além disso, da tabela abaixo, foi considerado mais um leilão:

A Petrobras, ao calcular a pontuação dos participantes, apontou
que o Sr. João Emílio realizou 06 (seis) leilões de equipamentos industriais de
grande porte, e 01 (um) leilão de equipamento industrial de grande porte de
indústria  de  Óleo  &  Gás,  contudo,  questiona-se:  quais  leilões  foram
considerados  para  fins  de  pontuação?  Foram os  motores  aeronáuticos?  As
baterias para submarino? Os milhares de litros de óleo, os navios de carga ou
os rebocadores? Quais destes bens foram considerados para a habilitação?

Ora,  nenhum  dos  bens  apresentados  tratam-se  de
EQUIPAMENTO INDUSTRIAL !

Um  motor  aeronáutico  não  pode  ser  considerado  um
equipamento industrial, porque não faz parte de uma indústria, não tem papel
em uma linha de produção, não tem função de fabricação, de produção, bem
como não são industriais as baterias para submarinos e navios !

Os  respectivos  bens  podem  ser  considerados  equipamentos?
Sim! Mas NUNCA equipamentos INDUSTRIAIS.

São  equipamentos  industriais  os  compressores,  centrífugas,
coletores, secadoras, bombas hidráulicas, máquinas de perfuração, máquinas
de  corte,  esteiras  rotativas,  prensas,  tornos,  serras,  aparelhos  de  solda,
estilhadeiras, trituradores, máquinas extrusoras, embaladeira, embrulhadeira,
enfim, são inúmeros os tipos de equipamentos que podem ser chamados de
industriais,  mas  nunca,  em hipótese  alguma,  pode  um  motor  aeronáutico,



baterias  para  submarino,  óleos,  navios  ou rebocadores  serem chamados de
equipamentos industriais.

Quanto às Plataformas Petrobras P-VII, P-XII, P-XV, as mesmas
são utilizadas como suporte na perfuração e/ou produção de petróleo e gás
natural. São constituídas de uma grande estrutura que abriga os profissionais
e os equipamentos necessários para a perfuração de poços no leito do oceano
para a extração de petróleo e/ou gás natural, processando os fluidos extraídos
e levando os produtos, de navio, até a costa.

Assim, a Plataforma pode até CONTER equipamentos, mas não
pode  ser  considerada  um  equipamento  industrial,  pois  serve  para  abrigar
profissionais e equipamentos, de modo que se assemelha a um imóvel, a um
“barracão” de uma indústria: dentro do barracão estão os profissionais e os
equipamentos,  mas  a  estrutura  do  imóvel  em  si  não  é  um  equipamento
industrial.

III. DOS PRINCÍPIOS

A licitação  é  um  procedimento  administrativo,  ou  seja,  uma
série de atos sucessivos e coordenados,  voltada,  de um lado, a atender ao
interesse público, e, de outro, a garantir a Legalidade, princípio fundamental
para que os particulares possam disputar, de forma justa, a participação em
contratações que as pessoas jurídicas de direito público pretendam realizar.

Isto posto, a Licitação deve obedecer as condições que garantam
a  observância  dos  princípios  da  Legalidade,  da  Vinculação  ao  Edital,  da
Publicidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, entre outros. Sem
estes restam comprometidas a validade da própria licitação e a consecução de
seus objetivos, como definido no caput do art. 3° da Lei 8.666/93:

Art. 3º. A Licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia e a selecionar
a  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  e
será processada e julgada em estrita conformidade
com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da
publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
(grifo nosso)

Com  fulcro  em  tais  preceitos  legais,  é  de  se  saber  que  os
princípios  se  apresentam  como  o  alicerce  das  normas  que  regem  os  atos



administrativos  e  devem  ser  obedecidos.  Caso  não  haja  a  observância  aos
ditames destes preceitos relevantes, a validade do processo de licitação fica
comprometida,  tornando-o  vulnerável  à  sua  desconstituição  por  razões  de
juridicidade pela autoridade administrativa ou judicial competente.

Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu exemplar do Curso
de Direito Administrativo, 12ª edição, Editora Malheiros, 2000, p. 747 e 748,
assim dispõe:

“Violar  um  princípio  é  muito  mais  grave  que
transgredir  uma  norma  qualquer.  A desatenção  ao
princípio  implica  ofensa  não  apenas  a  um  específico
mandamento  obrigatório,  mas  a  todo  o  sistema  de
comandos.  É  a  mais  grave  forma  de     ilegalidade  ou  
inconstitucionalidade,  conforme  o  escalão  do  princípio
atingido,   porque  representa  insurgência  contra  todo  o
sistema,  subversão  de  seus  valores   fundamentais,
contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão
de sua  estrutura mestra”.

Por  conseguinte,  havendo  a  quebra  de  princípio  jurídico  no
desenvolvimento  de  uma licitação,  ficam  decisivamente  comprometidos  os
valores que se quer proteger com o preceito esculpido no art. 37, XXI, da CF,
qual seja:  

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade  e  eficiência (…)”.  (grifo
nosso)

É  oportuno  ponderar  que  o  princípio  jurídico  deve  ser
compreendido e aplicado sem a perda da harmonia e coerência do sistema do
direito positivo. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

A Administração Pública está estritamente ligada ao princípio
da Legalidade, especialmente no que diz respeito à licitação,  onde todas as
fases dos procedimentos, estão inteiramente vinculados à Lei. 

Consoante  o  enunciado  do  art.  5º,  inciso  II,  da  Constituição
Federal, a criação de direitos e deveres pelo cidadão deve ser feita mediante
Lei, porém, a atividade administrativa deverá se subordinar aos parâmetros de



ação  fixados  pela  Lei,  ou  seja,  a  administração  pública  somente  tem  a
permissão de fazer aquilo que a Lei lhe     autoriza  .

Neste diapasão, é importante destacar o que traz o inciso I do
art. 2º da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo:

Art.  2º  A  Administração  Pública  obedecerá,  dentre
outros,  aos  princípios  da  legalidade,  finalidade,
motivação,  razoabilidade,  proporcionalidade,
moralidade,  ampla  defesa,  contraditório,  segurança
jurídica, interesse público e eficiência.  
Parágrafo  único.  Nos  processos  administrativos
serão observados, entre outros, os critérios de:  
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[..]

A legalidade impõe à administração pública o respeito aos atos
normativos que ela própria expede.  Nas licitações,  a  administração pública
deverá observar fielmente a Lei, sendo-lhe vedado instituir procedimentos
ou  critérios  de  apreciação  e  julgamento  que  não  sejam  juridicamente
permitidos  para as  licitações.  Segue o  enunciado do art.  4º,  caput,  da  Lei
Federal nº 8.666/1993:

“Art.  4º:  Todos  quantos  participem  de  licitação
promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere
o  artigo  1º têm  direito  público  subjetivo  à  fiel
observância do pertinente procedimento estabelecido
nesta Lei,  podendo     qualquer cidadão acompanhar o  
seu  desenvolvimento,  desde  que  não  interfira  de
modo  a  perturbar  ou  impedir  a  realização  dos
trabalhos”. (grifo nosso)

Como  se  vê,  visualiza-se  o  direito  do  licitante  à  efetiva
subordinação do processo de licitação à lei,  bem como o direito  de todo e
qualquer  cidadão de  fiscalizar  a  juridicidade de  seu  desenvolvimento  pela
administração pública, sendo decorrências naturais da ideia de legalidade.

Adequando ao caso em tela, o princípio da legalidade, impõe à
Eletrosul a limitação na confecção do edital de licitação e de seus atos, pois
estes  deverão  obedecer  aos  critérios  estipulados  na  legislação  pátria  que
regulamenta a matéria, sob pena do mesmos serem declarados NULO.

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Faz-se  a  presente  para  destacar  a  necessidade primordial  do
respeito  ao  princípio  basilar  do  direito  administrativo  nos  processos



licitatórios,  no  que  tange  à  vinculação  ao  edital.  A  Administração  tem  o
DEVER de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não
podendo,  de  forma  alguma,  esquivar-se  das  regras  preliminarmente
estabelecidas.

Tal princípio não é mera conveniência ou simples prerrogativa
legal  que  pode  ser  facilmente  descartada.  Jamais  poderia  se  falar  no
desrespeito a tal princípio, este está atrelado a, praticamente, todos os demais
princípios arrolados pela legislação, doutrina e aceitos pela jurisprudência.

O  presente  Recurso  consiste  na  exigência  de  características
mínimas  estabelecidas  pelo  instrumento  convocatório,  QUE  JAMAIS
PODERIAM SER ALTERADAS.

Destaca-se o entendimento de Hely Lopes Meirelles (Licitação e
contrato administrativo, 10 ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 29),
que assim nos ensina sobre a vinculação ao edital:

“A  vinculação  ao  edital  significa  que  a
Administração e os licitantes ficam sempre adstritos
aos  termos  do  pedido  ou  do  permitido  no
instrumento convocatório da licitação,  quer quanto
ao  procedimento,  quer  quanto  à  documentação,  as
propostas,  ao  julgamento  e  ao  contrato.  Em  outras
palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-
se obrigatórias para aquela licitação durante todo o
procedimento  e  para  todos  os  seus  participantes,
inclusive para o órgão ou entidade licitadora.”

“Nem  se  compreenderia  que  a  Administração
fixasse no edital o modo e forma de participação dos
licitantes, bem como as condições para a elaboração
das  ofertas,  e  no decorrer  do  procedimento  ou  na
realização do julgamento ou no contrato se afastasse
do  estabelecido,  e  admitisse  documentação  e
propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a
lei interna da licitação, e,  como tal vincula aos seus
termos tanto os licitantes quanto a Administração que
o expediu. É impositivo para ambas as partes e para
todos os interessados na licitação.” (grifo nosso)

 Interessante,  também, é reproduzir o que diz Celso Antônio
Bandeira  de  Mello  (Curso  de  direito  administrativo,  5  ed.,  São  Paulo  :
Malheiros, 1994, pp. 271 e 272):



“O  princípio  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório  obriga  a  Administração  a  respeitar
estritamente  as  regras  que  haja  previamente
estabelecido para disciplinar o certame, como aliás,
está consignado no art. 41 da lei 8.666.”

“O princípio do julgamento objetivo, almeja como é
evidente,  impedir que a licitação seja decidida sob o
influxo  do  subjetivismo,  de  sentimentos,
IMPRESSÕES ou  propósitos pessoais dos membros
da comissão julgadora.” 
(grifo nosso)

A  Comissão,  para  determinar  a  habilitação  ou  não  de  um
licitante,  DEVE ATER-SE AO QUE ESTÁ ESTIPULADO NO EDITAL. Há
nesse  sentido  o  ensinamento  de  Marçal  Justen  Filho  (Comentário  à  lei  de
licitações e contratos administrativos. 5 ed. São Paulo: Dialética. 1998. pp. 434):

“SE NA OPORTUNIDADE DA EDIÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO,  A  ADMINISTRAÇÃO
REPUTOU  RELEVANTE  CERTA  EXIGÊNCIA,
NÃO  PODE  VOLTAR  ATRÁS
POSTERIORMENTE  .    NÃO SE ADMITE QUE, NA  
OCASIÃO DO JULGAMENTO, SEJA ALTERADA
A  NATUREZA  DA  EXIGÊNCIA (e,  portanto,  do
vício).  Não se pode ignorar uma exigência que fora
veiculada como referida ao interesse público.” (grifo
nosso)

Finalmente, evidencia-se a palavra do eminente conselheiro do
Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  Dr.  Antônio  Roque  Citadini
(Comentários e jurisprudência sobre a lei de licitações públicas, 2.  ed – São
Paulo: Editora Max Limonad. 1997, pp 319):

“Como afirmado, a primeira verificação diz respeito à
conformidade das propostas com o ato convocatório,
NÃO  PODENDO  A  ADMINISTRAÇÃO  SE
AFASTAR  DAS  CONDIÇÕES  E  EXIGÊNCIAS
QUE  FEZ,  igualmente  a  todos  quanto  se
interessassem.  NÃO  PODE,  POR  ISSO,  INOVAR
OU  MUDAR,  QUE  ACRESCENTANDO,  QUER
DIMINUINDO  AQUELAS  EXIGÊNCIAS.  Disto
resulta  o  especial  cuidado na  elaboração  do  ato  de
convocação,  o  qual  não  pode  ter  redação  ambígua,
que  impeça  sua  correta  interpretação,  pois,  SÓ  É
ACEITÁVEL  A  DESCLASSIFICAÇÃO  POR



MOTIVO  RELEVANTE,  DO  QUAL  SE  POSSA,
COM CLAREZA, DEMONSTRAR A AFRONTA A
REQUISITO  OBJETIVO  DO  ATO
CONVOCATÓRIO”. (grifo nosso)

PRINCÍPIO DA MORALIDADE

A  moralidade administrativa  consubstancia  o  conjunto  de
preceitos  éticos  que  foram  positivados pelas  normas  constitucionais.  O
princípio da moralidade impõe para a administração pública o dever de agir
com lealdade, probidade e boa-fé para com o licitante.

Esta  deve  ser  vista  como  atributo  inserido  e  necessário  à
atuação de qualquer pessoa que lide com verba pública. A lei não faz nascer a
moral!!  A moralidade administrativa consubstancia o conjunto de preceitos
éticos que foram positivados pelas normas constitucionais.

O doutrinador Alexandre de Moraes ensina em sua doutrina
Direito Constitucional, 24ª edição, Editora Atlas, 2009:

"pelo  princípio  da  moralidade  administrativa,  não
bastará  ao  administrador  o  estrito  cumprimento  da
estrita  legalidade,  devendo ele,  no  exercício  de  sua
função  pública,  respeitar  os  princípios  éticos  de
razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui,
a  partir  da  Constituição  de  1988,  pressuposto  de
validade  de  todo  ato  da  administração  pública."
(grifo nosso)

Fica assegurado em especial pelo princípio da moralidade, que
todos os atos praticados pelo ente sejam pactuados na Lei e principalmente
com o bom senso de sua aplicação.

IV. DOS PEDIDOS

Desta forma, não tendo o requerente comprovado a realização
de leilão de ao menos um equipamento industrial de grande porte (tendo em
vista  que  de  todos  os  atestados  apresentados  nenhum  se  tratava  de
equipamento INDUSTRIAL), REQUER que o presente recurso seja recebido e
seja julgado totalmente PROCEDENTE, com a inabilitação do Sr. João Emílio,
por não cumprir o requisito do Adendo J, Anexo 1 do Edital.

Não sendo este o entendimento, REQUER que a Petrobras:



a) apresente quais os critérios utilizados para definir o que é um
“equipamento industrial”;

b) aponte quais leilões do Sr. João Emílio foram considerados
para fins de pontuação; 

c)  refaça  os  cálculos  de  pontuação,  excluindo  todos  os
equipamentos que não podem ser enquadrados como industriais; e

d)  publique  nova  classificação,  com  novo  prazo  para
apresentação de documentos do licitante que ficar em primeiro lugar.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Goiânia/GO, 19 de outubro de 2020.

ÁLVARO SÉRGIO FUZO
Leiloeiro Oficial
JUCEG n° 035


