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ILMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE PREÇOS N° 

009/2021, SR. ALEXSANDRO DE SOUZA FERREIRA 

  

  

RECURSO ADMINISTRATIVO  

Ref.: Tomada de Preços n° 009/2021 

Processo Licitatório n° 146/2021 

    

 

UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S – EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 01.958.201/0001-69, com sede estabelecida à Rua Frei Mansueto, nº 

1026, sala 03, Meireles, Fortaleza, Ceará, CEP 60.175-070, por seus procuradores ao final 

assinados (doc. 01 – procuração e substabelecimento), vem, respeitosamente, perante Vossa 

Senhoria, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face do Julgamento da Proposta de Preços 

na Tomada de Preços n° 009/2021, pelas razões fáticas e jurídicas se encontram fundamentadas 

e expostas a seguir.  

Requer-se, pois, o recebimento do presente recurso, consoante item 11.1 do edital, e a 

sua remessa ao Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista/PE, o Sr. Lídio Sérgio 

Valença de Souza, nos termos dispostos no item 11.3 do instrumento convocatório do certame 

em questão. 

 

Nestes termos,   

Pede e espera deferimento. 

Fortaleza, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

RAUL AMARAL 

OAB/CE 13.371-A 

CAMILA LIMA 

OAB/CE 18.626 

ALICE NOGUEIRA 

OAB/CE 40.806 

TAINAN MONTEIRO 

OAB/CE 36.542 
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AO ILMO. SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO  

Ref.: Tomada de Preços n° 009/2021 

Processo Licitatório n° 146/2021 

 

 

 

 

UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S – EPP, estabelecida à Rua Frei Mansueto, nº 

1026, sala 03, Meireles, Fortaleza, Ceará, CEP 60.175-070, inscrita no CNPJ sob o nº 01.958.201/0001-69, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face do 

Julgamento da Proposta de Preços na Tomada de Preços n° 009/2021, pelas razões fáticas e jurídicas se 

encontram fundamentadas e expostas a seguir. 

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. Inicialmente, cumpre demonstrar a tempestividade do presente Recurso, tendo em vista 

que o item 11.1 do Edital da Tomada de Preços n° 009/2021 prevê que ele pode ser apresentado na forma 

do art. 109 da Lei nº 8.666/93, o qual estabelece o prazo de 05 dias úteis a contar da publicação do 

resultado da habilitação na imprensa oficial. 

 

2. Considerando que a publicação do julgamento da Proposta de Preços na imprensa oficial 

(Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco - AMUPE) se deu no dia 10/01/2022, tem-se que 

o prazo recursal teve início no dia 11/01/2022, nos termos dos arts. 109 e 110 da Lei nº 8.666/93, razão 

pela qual não restam dúvidas a respeito da tempestividade e cabimento da presente manifestação, que 

merece ser conhecida e acolhida em sua integralidade, conforme se passa a demonstrar.1 

 

II. DA SÍNTESE DO CERTAME LICITATÓRIO E DA DECISÃO RECORRIDA 

 

3. Trata-se da Tomada de Preços nº 009/2021, que tem por objeto a “contratação de empresa 

de consultoria para elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e seus complementares 

para implantação, requalificação e modernização do complexo do novo mercado central do município no 

centro da cidade do Paulista/PE”. 

 

 
1 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; (...) 
Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
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4. Ultrapassadas as fases de habilitação e de proposta técnica, em 10/01/2022 foi publicado, 

no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco – AMUPE, o resultado do Julgamento das 

Propostas de Preços apresentadas na Tomada de Preços nº 009/PMP/2021, no qual restou declarado que 

a empresa L&M SERVIÇOS EIRELI - ME (doravante denominada L&M) foi considerada CLASSIFICADA, bem 

como que a empresa UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, ora recorrente, foi DESCLASSIFICADA. 

 

5. Entretanto, conforme se verá adiante, a Proposta de Preço da L&M não atendeu às 

exigências editalícias, especificamente na “Etapa 1 – Pessoal”, cujos valores lá apresentados não estão em 

conformidade com a legislação vigente.  

 

6. Além disso, o único motivo apontado para ensejar a DESCLASSIFICAÇÃO da UMPRAUM foi o 

erro de somatório no item 1.3 (Etapa 2 – Relatório Técnico Preliminar – RTP). 

 

7. Conforme será mais bem detalhado a seguir, requer-se o recebimento e provimento deste 

Recurso Administrativo, a fim de declarar a UMPRAUM classificada, bem como para declarar a L&M 

desclassificada e proceder-se à retificação da classificação final. 

 

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

a) Do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Da existência de cláusula editalícia que 

reflete o dever de adoção do formalismo necessário nos certames promovidos pela Administração 

Pública. Da indevida desclassificação da UMPRAUM. 

 

8. Nota-se que se trata de uma licitação na modalidade Tomada de Preços e, 

portanto, devem ser respeitados os princípios próprios da Administração Pública (art. 3º, CF/88), além 

daqueles tidos como específicos para as licitações.  

 

9. Dessa forma, é amplamente sabido que tanto os licitantes quanto o ente público contratante 

devem obediência e se encontram vinculados às normas constantes do Edital, por força do princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório.  

 

10. No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho2: 

 
A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem 
ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o 
procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou 
judicial.  O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se 
a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do 
que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que 
provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à 
probidade administrativa. 

 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246 
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11. Nesse contexto, relembre-se que o instrumento convocatório previu a apresentação das 

Propostas de Preços no Envelope 02, cujo critério de julgamento escolhido foi o de menor preço global 

(item 10.1). Além disso, previu também que a Comissão poderá se utilizar de assessoramento técnico, 

através da emissão de parecer técnico, a fim de melhor avaliar a documentação apresentada (item 10.2).  

 

12. O edital estabeleceu, ainda, em seus itens 10.4 e 10.4.4, que a Comissão de Licitação deveria 

verificar a Proposta de Preços a fim de identificar eventuais erros formais, para, a partir da sua 

constatação, corrigi-los. Um desses erros formais é justamente o erro de somatório. Repare-se: 

 
10.4. A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros 
formais, corrigindo-os da seguinte forma:  
 
10.4.4. No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas 
as parcelas; (grifos nossos) 

 

13. Tais cláusulas editalícias nada mais são que aplicações práticas do princípio do formalismo 

moderado, que tem por finalidade prestigiar a ampla concorrência e desconsiderar erros sanáveis, 

excluindo do certame tão somente aqueles concorrentes “aventureiros” que não demonstram a mínima 

capacidade e idoneidade para executar o objeto licitado – o que não é o caso da UMPRAUM. Sobre este 

princípio, destaca-se:  

 
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo 
princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 
dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo 
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 
administrados.” (Acórdão nº 357/2015-Plenário)  
 
“Ainda nessa esteira, a jurisprudência desta Casa vem decidindo, reiteradamente, no 
sentido de defender a promoção de diligência como forma de confirmar o 
atendimento, pela licitante, dos requisitos exigidos pela lei ou pelo edital, bem como 
para averiguar o conteúdo dos documentos por ela apresentados, não cabendo a 
inabilitação em razão de ausência de informações que possam ser supridas dessa 
forma [...]” (TCU - RP: 02108720172, Data do Julgamento: 08/11/2017, Plenário)  

 
14. É em observância a este princípio que a Lei nº 8.666/93 disciplina a possibilidade de 

diligências a serem realizadas pela Comissão com o fim de esclarecer informações ou complementar a 

instrução do processo:  

 
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: [...] 
§ 3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta. (grifos nossos) 
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15. Frisa-se, por oportuno, que se trata de um poder-dever da Administração Pública de 

realizar a diligência, sempre que houver dúvidas sobre alguma informação, consoante a doutrina de 

Marçal Justen Filho (2019, p. 1011)3:  

 
Envolvem a prática de ato administrativo, consistente em verificação de situação fática, 
requerimento de informações perante outras autoridades públicas, confirmação da 
veracidade de documentos e assim por diante. A diligência é uma providência para 
confirmar o atendimento pelo licitante de requisitos exigidos pela lei ou pelo edital, seja 
no tocante à habilitação, seja quanto ao próprio conteúdo da proposta. Portanto, a 
expressão “diligência” abrange providências de diversas naturezas. A Comissão poderá 
(deverá) promover vistorias, para comprovar in loco o estado de instalações, 
maquinários e outras, delas participando todos ou apenas alguns de seus 
membros. (grifos nossos) 

 
16. Não é demais recordar que o Tribunal de Contas da União também traz a possibilidade de 

diligência como um poder-dever da Comissão: 

 
2. A diligência é uma providência administrativa para confirmar o atendimento pelo 
licitante de requisitos exigidos pela lei ou pelo edital, seja no tocante à habilitação seja 
quanto ao próprio conteúdo da proposta. 3. Ao constatar incertezas sobre 
cumprimento das disposições legais ou editalícias, especialmente as dúvidas que 
envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas 
em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências, 
conforme o disposto no art. 43, § 3.º, da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e 
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para tomada de decisão 
da Administração nos procedimentos licitatórios (Acórdão 3.418/2014, Plenário) 

 
17. Dessa forma, e com a devida vênia, chega-se à conclusão de que a desclassificação da 

UMPRAUM por erro de somatório foi INDEVIDA, seja por afronta à disposição expressa do edital, e, 

consequentemente, pela violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, seja por 

representar o tão combatido formalismo excessivo na condução do certame. 

 

 

b) Ainda sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Da indevida classificação da 

L&M. Desatendimento à cláusula editalícia. Descumprimento de legislação federal existente. 

 

18. Uma das exigências quanto à proposta de preços foi trazida no item 8.1.2.2, que determina 

aos licitantes que suas propostas incluam todas as obrigações relativas a salários, in verbis: 

 
8.1.2.2. Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, 
seguros, materiais, ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a 
salários, assistência médica, compromissos fiscais, equipamentos de segurança, 
individual e coletivo, BDI - Bonificações e Despesas Indiretas, e tudo o mais que for 
necessário à completa execução do objeto contratual. 

 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos: Lei 8.666. 18. ed. São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2019. 
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19. É justamente nesse aspecto que a L&M descumpriu com as exigências editalícias, 

especificamente a imposta pelo item 8.1.2.2, visto que não contabilizou, de forma minimamente 

adequada, os custos referentes aos profissionais de engenharia e arquitetura na “Etapa 1 – Pessoal”. 

Explica-se. 

 

20. A Lei Nacional nº 4.950-A, de 22 de abril de 19664, dispõe sobre a remuneração mínima de 

profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinário, e traz as 

seguintes previsões: 

 
Art. 1º O salário-mínimo dos diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos 
pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária 
é o fixado pela presente Lei. 
 
Art. 2º O salário-mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração mínima obrigatória 
por serviços prestados pelos profissionais definidos no art. 1º, com relação de emprêgo 
ou função, qualquer que seja a fonte pagadora. 
 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei as atividades ou tarefas desempenhadas pelos 
profissionais enumerados no art. 1º são classificadas em: 
a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas diárias de serviço; 
b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas diárias de serviço. 
Parágrafo único. A jornada de trabalho é a fixada no contrato de trabalho ou 
determinação legal vigente. 
 
Art. 4º Para os efeitos desta Lei os profissionais citados no art. 1º são classificados em: 
a) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, 
de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de 
4 (quatro) anos ou mais; 
b) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, 
de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de 
menos de 4 (quatro) anos. 
 
Art. 5º Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art. 3º, fica 
fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) vêzes o maior salário-mínimo comum vigente 
no País, para os profissionais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) vezes o 
maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais da alínea b do art. 
4º. 
 
Art. 6º Para a execução de atividades e tarefas classificadas na alínea b do art. 3º, a 
fixação do salário-base mínimo será feito tomando-se por base o custo da hora fixado 
no art. 5º desta Lei, acrescidas de 25% as horas excedentes das 6 (seis) diárias de 
serviços. 

 
 

 

 
4 Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966. Dispõe sôbre (SIC) a remuneração de profissionais diplomados em 

Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4950a.htm. 
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21. Diante dessa imposição legal, que se aplica inclusive quando tais profissionais – engenheiros 

e arquitetos – possuem vínculo mediante Contrato de Prestação de Serviços, é visível que a Proposta de 

Preços da L&M está em descompasso com a legislação vigente. 

 

22. Apenas como forma de facilitar a visualização do que ora se afirma, caso fosse considerado 

o salário-mínimo profissional de um arquiteto/engenheiro com jornada de trabalho regular, teríamos, por 

força do art. 5º da lei nº 4.950-A, o salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum 

vigente no País.  

 

23. Em termos matemáticos, teríamos 6 x R$ 1.100,00 (salário-mínimo comum de 2021) = R$ 

6.600,00. E esse é o menor dos salários-mínimos profissionais dessa categoria, sem considerar os demais 

profissionais que possuem jornada de trabalho superior a 6h/dia, cujo salário-mínimo profissional é 

acrescido de 25% para as horas excedentes às 6h diárias (art. 6º da lei nº 4.950-A).  

 

24. A incompatibilidade dos valores apontados pela L&M em sua proposta de preços com os 

valores de mercado se torna ainda mais visível quando se analisa que um Arquiteto ou Engenheiro Pleno 

está sendo remunerado com salário menor do que um Arquiteto ou Engenheiro Júnior (recém-formado) 

recebe por imposição legal. E isso é inadmissível! 

 

25. Diante disso, os seguintes itens descritos na Proposta de Preços da L&M estão em desacordo 

com a legislação nacional vigente no que se refere ao salário-mínimo profissional: 

a) 1.3. Etapa 2 - Relatório Técnico Preliminar – RTP: 

➢ 1.3.1 - Engenheiro de Projetos Pleno; 

➢ 1.3.2 - Arquiteto Pleno; 

➢ 1.3.3 - Engenheiro Ambiental Pleno. 

 

b) 1.4. Etapa 3 - Relatório de Projeto Urbanístico – RPU: 

➢ 1.4.1 - Engenheiro de Projetos Pleno; 

➢ 1.4.2 - Arquiteto Pleno; 

 

c) 1.5. Etapa 4 - Relatório de Projeto de Edificações e Mobiliário Urbano – RPEM: 

➢ 1.5.2 - Engenheiro de Projetos Pleno; 

➢ 1.5.3 - Arquiteto Pleno; 

 

d) 1.6. Etapa 5 - Relatório dos Projetos Básicos Legais – RPL: 

➢ 1.6.1 - Engenheiro de Projetos Pleno; 

➢ 1.6.2 - Engenheiro Ambiental Pleno; 

➢ 1.6.3 - Arquiteto Pleno. 

 

e) 1.7. Etapa 6 - Relatório dos Projetos Executivos – RPE: 

➢ 1.5.2 - Engenheiro de Projetos Pleno; 

➢ 1.5.3 - Arquiteto Pleno; 
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26. Veja-se tais itens na Planilha de Preços apresentada pela L&M: 

 

 
 
27. Despiciendas, portanto, maiores delongas. Está mais que demonstrada que a Proposta de 

Preço da L&M descumpriu o que prescrevia o item 8.1.2.2, ensejando assim a sua necessária 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

IV. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se: 

 

a) O recebimento, conhecimento e processamento do presente recurso 

administrativo, dado que preenchidos os requisitos legais; 

 

b) Que seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão 

referente ao Julgamento das Propostas de Preços para: 

 

b.1) Declarar a UMPRAUM CLASSIFICADA, visto que a cláusula 10.4.4 autoriza 

o saneamento de equívoco formal relacionado ao somatório de itens da 

proposta de preços; 

 

b.2) Declarar a L&M DESCLASSIFICADA, visto que descumpriu, de forma 

patente, a cláusula editalícia 8.1.2.2, referente à obrigação legal de pagar o 
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salário-mínimo profissional aos engenheiros e arquitetos que compõem sua 

equipe técnica; e 

 

b.3) Retificar a classificação final no certame. 

 

Nesses termos, 

Pede e espera deferimento. 

Fortaleza/CE, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 
RAUL AMARAL 

OAB/CE 13.371-A 

CAMILA LIMA 

OAB/CE 18.626 

ALICE NOGUEIRA 

OAB/CE 40.806 

TAINAN MONTEIRO 

OAB/CE 36.542 

 


