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ASSUNTO: JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

EDITAL: 
 

PROCESSO Nº 075/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 

OBJETO: 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 01 DO POLO DE 
REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE CUIDADO EM SAÚDE, QUE VISA A 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER, CENTRO DE 
REABILITAÇÃO – CER E CENTRAL DE PARTO NORMAL – CPN, NO MUNICÍPIO 
DO PAULISTA/PE. 
 

RECORRENTE: 
 
 

ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 00.612.720/0001-08 

 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto tempestivamente pela empresa ATENAS 

CONSTRUÇÕES LTDA, por meio de seu representante legal, com fulcro no Art. 109, inciso I, da 

Lei 8.666/93, em face da decisão da Comissão Permanente de Obras que a julgou 

DESCLASSIFICADA na CONCORRÊNCIA n° 003/2019. 

Em tempo, informamos que esta Comissão de Licitação foi designada pelo Prefeito do 

município do Paulista/PE, o Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Junior, com base na Portaria n° 

Portaria nº 076/2020, para condução dos procedimentos licitatórios de obras desta 

municipalidade. 

 O presente julgamento do recuso será analisado considerando os termos dos recursos 

impetrados.  

 
  
I.  DAS PREMILINARES 

 

 Em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos os pressupostos de 

legitimidade, interesse processual, fundamentação e tempestividade, com fundamento na Lei 

n° 8.666/93 e alterações posteriores, conforme comprovam os documentos acostados ao 

Processo de Licitação. 
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II.  DAS FORMALIDADES LEGAIS 

 

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que foram cientificados a todos os 

demais licitantes da existência e trâmite dos respectivos Recursos Administrativos interpostos, 

observando-se os prazos para as contrarrazões, conforme comprovam os documentos 

acostados ao Processo de Licitação. 

 

III.  DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

A Recorrente ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA em síntese alega que os erros cometidos em 

sua planilha orçamentária representam um valor irrelevante (0,14%), quando comparados com 

o valor global da licitação e que, diante do seu enquadramento como Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), caso fosse classificada, teria interesse em ofertar nova proposta de preço inferior 

(empate ficto – art. 44 da LC 123/2006). 

 

V.  DOS PEDIDOS DA RECORRENTE 

 

  Requer a recorrente: 

 Que a comissão reconsidere seu julgamento, declarando sua classificação no certame. 

 

VI.  DAS ALEGAÇÕES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES 

 

Nas contrarrazões, a empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, alega que o recurso 

não merece procedência, pontuando que o processamento do certame deve ser orientado nos 

princípios descritos no art. 3º da Lei de 8.666/93.  

 

Aduz que a recorrente descumpriu o edital e que não se trata de mero erro formal, 

mas sim de vício na proposta, com preços em desacordo com os critérios do edital. 
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Alega que admitir os argumentos da recorrente fragiliza a segurança do próprio 

certame, por descumprir aos princípios da lei de licitações.  

 

Que a faculdade prevista no art. 44 da LC 123/2006, refere-se a propostas válidas, o 

que não seria o caso da recorrente, que confessa seu erro e tenta seduzir o órgão com nova 

proposta. 

 

Por fim, a empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA requer a improcedência do 

recurso. 

 
 
VII.  DA ANÁLISE 

  

Primeiramente, cabe ressaltar que o art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/93 estabelece o 

seguinte: 

“Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 

contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 

recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

... 

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade” 

 

Com vistas a se obter uma maior segurança jurídica e transparência aos atos da CPL 

acerca do julgamento recursal, os autos deste certame foram remetidos a Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos, para emissão de parecer com base em jurisprudências vigentes sobre o 

assunto, de forma a melhor fundamentar o entendimento da comissão no julgamento de 

classificação deste certame e assim determinar se houve excesso de rigor na desclassificação 

da empresa ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA, ou apenas um julgamento com base no princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

 

Em resposta a solicitação da comissão foi emitido parecer jurídico, o qual trazemos a seguir: 
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Sabe-se que a Licitação, além de prover a Administração Pública com o melhor contrato, 

observa ainda, em sua estrutura, um verdadeiro instrumento efetivador dos princípios 

constitucionais da Impessoalidade, da Legalidade, da Eficiência, da Publicidade e da Moralidade. 

 

Vale mencionar os princípios que regem a lei das licitações Lei nº 8.666/93 dentre outros, 

senão vejamos:  

 

“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).           

                   

Porém, em licitação, o princípio da economicidade, art. 3º, da Lei nº 8.666/93, estabelece 

que deve ser selecionada a "proposta mais vantajosa para a Administração". Vale lembrar que a 

vantagem exposta pela lei é vantagem pecuniária, é a da economia para o Estado, de um modo 

geral. Em primeiro lugar o menor preço pela melhor qualidade, depois outras questões podem ser 

levadas em consideração pelo gestor público, desde que motivadas e plenamente aceitáveis. 

Para Justen Filho (2006:54), "a economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e 

eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos. (...) envolve o enfoque custo-

benefício." (grifo nosso).  

 

Economizar nas compras públicas consiste em reduzir ao mínimo possível o custo dos 

recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado. Assim, 

deve-se escolher a melhor forma de empregar recursos que são sempre escassos com a finalidade 

de obter o máximo de benefícios. 

A economicidade alcança a definição da teoria da maximização da eficiência econômica que 

induz uma busca de alocação dos recursos de forma mais eficiente e se transforma num esforço 

constante de minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução das atividades públicas, 
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sem comprometimento dos padrões de qualidade, assevera o Tribunal de Contas da União - TCU, 

conforme Brasil (2000, p.107). 

Assim, os preços públicos estão condicionados ao orçamento público, devidamente 

autorizado em lei, cujo montante disponibilizado para obras e serviços e engenharia, prestação de 

serviços e compras, deve ser protegido para que se produza o máximo com o mínimo que está 

indicado para a obtenção das necessidades da Administração.  

VALE MENCIONAR AINDA QUE A LEI Nº 8.666/93 PRECEITUA NO SEU ART. 40, CAPUT, E 

INCISO VI, QUE O EDITAL INDICARÁ OBRIGATORIAMENTE A FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS. PORÉM, NÃO DEVEMOS OLVIDAR QUE A LICITAÇÃO NÃO É UM FIM EM SI MESMO, ISTO 

PORQUE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, EMBORA DE NATUREZA FORMAL - EX VI DO PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 4º DO INDIGITADO DIPLOMA LEGAL - DEVE SUPERAR E TRANSCENDER O 

BUROCRATISMO EXACERBADO E INÚTIL, ATÉ PORQUE O PROCEDIMENTO DEVE ESTAR VOLTADO PARA 

A EFICÁCIA DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA, E ORIENTADO PELOS PRINCÍPIOS CONSIGNADOS NO ART. 

37 DA CARTA MAGNA - LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA.  

 

Trazemos a colação o seguinte magistério do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, in 

Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 20ª Ed., p. 248: 

"Procedimento formal, entretanto, não se confunde com ‘formalismo’, que se caracteriza por 

exigências inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o procedimento diante de meras 

omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas, desde que, por sua 

irrelevância, não causem prejuízo à Administração e aos licitantes. A regra é a dominante nos 

processos judiciais: não se decreta a nulidade onde não houver dano para qualquer das partes - ‘pas 

de nullité sans grief’, como dizem os franceses. 

Segundo se extrai dos autos, a recorrente participou da licitação aberta pelo Edital da 

Concorrência nº 003/2019, Processo nº 075/2019, tendo como objeto: 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 01 DO POLO DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE 

DE CUIDADO EM SAÚDE, QUE VISA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER, CENTRO 

DE REABILITAÇÃO- CER E CENTRAL DE PARTO NORMAL-CPN, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE”. 

 

No tocante à alegação de que a empresa ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA não atende ao 

disposto no item 9 do edital e seus subitens, por entender que o descumprimento às condições de 

valores de preços unitários correspondem a erros não sanáveis (fls. 3066), tornando-a 
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desclassificada, não merece ser acolhida, haja vista que, o procedimento licitatório como um todo 

deve estar voltado para a eficácia da máquina administrativa, prezando pela aplicação dos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não sendo prudente ao 

administrador  público usar do formalismo exacerbado para inviabilizar a competitividade e excluir a 

realização do bem comum. 

 

Impende destacar que o Egrégio Tribunal de Contas da União tem demonstrado grande 

avanço na temática da interpretação da Lei nº 8.666/93, e pela pertinência à matéria em comento 

apontamos as seguintes judiciosas manifestações proferidas: 

TCU – Erros planilhas de proposta de preços 

Acórdão 898/2019-Plenário 

Enunciado 

Erros no preenchimento da planilha de preços unitários não são motivos para a desclassificação de 

licitante, quando a planilha puder ser ajustada sem majoração do preço global ofertado. 

 

Acórdão 906/2020-Plenário 

Enunciado 

Divergências entre as planilhas de composição de custos e formação de preços da licitante e as da 

Administração, inclusive relativas a cotação de lucro zero ou negativo, não são, em princípio, motivo 

de desclassificação, devendo para tanto haver o exame da exequibilidade da proposta, uma vez que 

as planilhas possuem caráter subsidiário e instrumental. 

 

Acórdão 719/2018-Plenário 

Enunciado 

O fato de o licitante apresentar composição de custo unitário contendo salário de categoria 

profissional inferior ao piso estabelecido em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho é, 

em tese, somente erro formal, o qual não enseja a desclassificação da proposta, podendo ser 

saneado com a apresentação de nova composição de custo unitário desprovida de erro, em face do 

princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público. 

 

Acórdão 2804/2013-Segunda Câmara 

Enunciado 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza Filho, Nobre, Paulista/PE. CEP: 53401-560 
Fone: (81) 9.9942-1338 - E-mail: cplobras.paulista@gmail.com 

Página 7 de 11 

 

É indevida a desclassificação, fundada em interpretação extremamente restritiva do edital, de 

proposta mais vantajosa para a Administração, mas que contém um único item, correspondente a 

uma pequena parcela do objeto, com valor acima do limite estabelecido pela entidade. 

Acórdão 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possível irregularidade 

perpetrada por ocasião do julgamento das propostas ofertadas no âmbito da Concorrência Pública 

nº 03/2010-00001, promovida pelo Município de Marituba/PA. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

(...) 

9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Marituba-PA acerca da seguinte irregularidade identificada 

na Concorrência Pública nº 03/2010-00001: 

9.3.1. desclassificação sumária da empresa Quadra Engenharia Ltda. por ter ofertado, em apenas 1 

dos 18 itens que compunham o orçamento da Administração, preço unitário superior – em apenas 

R$ 400,64 (quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos) – ao limite máximo previsto no edital, 

não obstante haver apresentado o menor preço global – R$ 44.492,54 (quarenta e quatro mil, 

quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) a menos que a vencedora da 

licitação –, decisão que não se coaduna com os princípios da isonomia, economicidade, eficiência, 

proporcionalidade e razoabilidade, que regem as contratações na Administração Pública, e com a 

orientação emanada do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93;(grifos inautênticos). 

"TC - 006.687/94-6: Assim, ao observar os princípios que devem nortear as licitações, a Unidade, 

ainda que desacatando parcialmente a lei, preveniu-se contra a ocorrência de atos gerencialmente 

desfavoráveis, resguardando o patrimônio público." 

"TC 000.175/95-1: Que no julgamento de contas e na fiscalização que lhe incumbe, o TCU decidirá 

não só quanto a legalidade e legitimidade, mas também sobre a economicidade dos atos de gestão 

praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (cf. art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.443/92)" (grifo 

nosso) 

 

Na diretriz do mesmo bom senso, o julgamento do Mandado de Segurança nº 5.418/DF 

(97.0066093-1), publicado no Diário de Justiça, Seção 1, de 1º.06.98, p. 24, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça - STJ deliberou conclusivamente que "o formalismo no procedimento licitatório 
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não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos 

irrelevantes".  

Em face ao exposto, o que pretendemos demonstrar com a presente manifestação é que a 

defesa do interesse público deve estar acima da mera observância das disposições literais do ato 

convocatório. A Administração não pode se submeter à prática do rigor formalista, exagerado e 

absoluto, a ponto de levar o agente público a desclassificar proposta pelo fato de o licitante não ter 

apresentado preço unitário igual ao cotado pela Administração como assim exigia o edital 

, até porque, sem sombra de dúvida, o bom senso demonstra que o benefício da boa contratação 

não se acha atrelado somente a tal exigência.  

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente atendeu as demais exigências contidas 

no edital, demonstrando sua capacidade de execução no tocante ao objeto da presente licitação; 

assim, não obstante a apresentação de preços unitários ou totais superiores a da planilha do edital 

ser exigência para desclassificação automática, incorporada no ato convocatório, temos que a 

desclassificação de uma proposta única e exclusivamente por deixar de atendê-la, caracteriza ato 

flagrante e meramente formalista, contrário à finalidade da licitação, que tem por vetor basilar a 

ampliação da competitividade para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa.  

 

Nesse enfoque, insta levantar as ponderações da doutrina de Marçal Justen Filho:  

“Não é incomum constar em edital que o descumprimento de qualquer exigência formal acarretará 

a nulidade da proposta. A aplicação desta regra tende ser temperada pelo Princípio da Razoabilidade. 

É necessário ponderar os interesses existentes e evitar resultados que, a pretexto de tutelar o 

interesse público de cumprir o edital, produza-se a eliminação da proposta vantajosa para os cofres 

públicos. Quando o defeito é irrelevante, tem de interpretar-se a regra do edital com atenuação”. 

(Comentário a Lei de Licitação e Contratos Administrativos, pg.447). 

 

No mesmo passo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma o entendimento do 

renomado jurista: 

"O precedente tem grande utilidade por balizar a atividade de julgamento das propostas pelo 

Princípio da Proporcionalidade. Não basta comprovar a existência do feito. É imperioso verificar se a 

gravidade do vício é suficientemente séria, especificamente em face da dimensão do interesse 

público. Admite-se, afinal, a aplicação do princípio de que o rigor extremo na interpretação da Lei e do 
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edital pode conduzir à extrema injustiça ou ao comprometimento da satisfação do interesse público". 

(MS n.º5.418/DF). (grifo nosso). 

 

É conclusivo, portanto, afirmar que a licitação é um procedimento documental (parágrafo 

único, art. 4º, da lei 8.666/93), no qual se observa o formalidade necessária e suficiente para 

garantir segurança jurídica tanto para o licitante quanto para a Administração Pública. Noutro 

extremo, o excesso de formalismo afasta concorrentes que são potenciais vencedores do certame. 

Reduzido o número de competidores, diminuída está possibilidade da se alcançar a melhor 

contratação para a Administração Pública (art. 3º, lei 8666/93), logo, a interpretação adequada é 

aquela que objetiva a ampliação da participação.  

 

  Vale mencionar ainda o que diz Marçal Justen Filho no tocante ao formalismo e 

instrumentalidade das formas: 

 

“....Não se cumpre a lei através do mero ritualismo dos atos. O formalismo do procedimento 

licitatório encontra conteúdo na seleção da proposta mais vantajosa. Assim, a série formal de atos 

se estrutura e se orienta pelo fim objetivado. Ademais, será nulo o procedimento licitatório quando 

qualquer fase não for concretamente orientada para seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração.” (Comentários a lei de Licitações e contratos administrativos,pág. 75, 13ª edição). 

(grifo nosso). 

 

“.... A lei não é elaborada para abastar-se a si mesma, tal como se os fins do Direito fossem menos 

relevantes do que as palavras do legislador. Como ensinou Engiscg, “ não só a lei pode ser mais 

inteligente do que o seu autor, como também o intérprete pode ser mais inteligente do que a lei”. 

Portanto, aplicar a Lei nº 8.666/93 não consiste numa mera atividade mecânica, deriva da simples 

intelecção do sentido das palavras. É necessário compreender os valores veiculados do diploma, 

verificar os fins a serem atingidos e escolher a solução mais compatível com todos os princípios 

jurídicos consagrados pelo Direito brasileiro.” (Comentários a lei de Licitações e contratos 

administrativos,pág. 75, 13ª edição). (grifo nosso). 

 

A jurisprudência contempla inúmeras decisões de grande relevo no tocante a matéria senão 

vejamos: 
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Jurisprudência do STF: 

“Licitação: irregularidade formal na proposta vencedora que, por sua irrelevância, não gera nulidade.  

(...) persegue a Administração no procedimento licitatório a satisfação do interesse público, 

mediante a escolha da proposta mais vantajosa, mas sem deixar de lado a necessária moralidade e o 

indispensável asseguramento da igualdade entre os participantes, premissas de assentada 

constitucional, notadamente no art. 37, caput e inciso XXI, da Carta Magna.  

Como consta do art. 3º da Lei nº 8.666/93 (...) afigura-se como princípio básico do procedimento 

licitatório, entre outros, a vinculação ao instrumento convocatório. Essa vinculação objetiva garantir 

o cumprimento do interesse público, pois não há dúvidas de que a obediência ao edital possibilita o 

controle de todos os princípios aplicáveis à licitação (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, entre outros). 

(...) 

Verifica-se, pois, que o vício reconhecidamente praticado pela ora recorrida, embora reflita 

desobediência ao edital, consubstancia tão somente irregularidade formal, incapaz de conduzir à 

desclassificação de sua proposta.  

Se de fato o edital é a “lei interna” da licitação, deve-se abordá-lo frente ao caso concreto tal qual 

toda norma emanada do Poder Legislativo, interpretando-o à luz do bom senso e da razoabilidade, a 

fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas prescrições. 

Assim sendo, a vinculação ao instrumento editalício deve ser entendida sempre de forma a assegurar 

o atendimento do interesse público, repudiando-se que se sobreponham formalismos desarrazoados. 

Não fosse assim, não seriam admitidos nem mesmo os vícios sanáveis os quais, em algum ponto, 

sempre traduzem infringência a alguma diretriz estabelecida pelo instrumento editalício.” (RMS nº 

23.714/DF, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 05.09.2000, DJ de 13.10.2000). (grifo nosso). 

 

Enfim, levando em consideração o princípio da economicidade, da proposta mais vantajosa, 

bem como do não formalismo exagerado, não resta dúvida que o valor unitário apresentado pela da 

Recorrente não trará à Administração Pública maiores malefícios, podendo inclusive ser ajustado e 

proporcionar assim, o bem comum; visto que o formalismo não se confunde com formalidade, 

elemento que confere transparência e segurança jurídica ao procedimento de compra 

governamental. Lembrando ainda que a licitação destina-se a garantir a seleção da proposta mais 
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vantajosa para a administração e não apenas selecionar a licitante que melhor cumpre o edital em 

seus formalismos. 

  

VIII.  DA DECISÃO 

 

   
Isto posto, sem nada mais evocar, CONHECEMOS do recurso interposto pela empresa 

ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA, para CONCEDER-LHE PROVIMENTO, retificando esta CPL o seu 

julgamento e declarando-a como CLASSIFICADA no certame.  

 

Ressalta-se que diante do valor ofertado na proposta de preços da ATENAS 

CONSTRUÇÕES LTDA, a mesma passa a condição de empresa classificada em 2º lugar no 

certame e que a apresentação de proposta de preços com valor inferior, critério de desempate 

– previsto no art. 44 e 45 da LC nº 123/2006, fica condicionada ao prazo de 02 (dois) dias úteis 

a partir da publicação deste julgamento, sob pena de preclusão do direito. 

 

 

Paulista, 01 de JUNHO de 2020. 
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