
 
 

Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL 

 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO Nº 6578/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 

 

OBJETO: Reforma e adequação da estrutura física de 03 (três) unidades escolares da 
Secretaria Municipal da Educação, em 03 (três) lotes, com a finalidade de permitir um 
melhor funcionamento do imóvel, de acordo com as especificações contidas no Projeto 
Básico, no Memorial descritivo e anexos. 

RECORRENTE: NJX CONSTRUTORA EIRELLI 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
Em 13/04/2020, a empresa NJX CONSTRUTORA EIRELLI apresentou Recurso 
Administrativo, contra a decisão proferida pela Comissão Setorial Permanente de Licitação, 
amparada pelo setor técnico responsável, que classificou a empresa PROSPER 
CONSTRUTORA LTDA do presente certame.  
 
Conforme o quanto dispõe o art. 109, I da lei 8666/93 c/c art. 111 da lei 4484/92, que 
tratam do procedimento geral relativo às contratações públicas, o prazo para interposição 
de recurso é de 05 dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata. Deste modo, 
tendo em vista que a publicação do Resultado de Julgamento das Propostas de Preços 
ocorreu em 03/04/2020 no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.615 e no Jornal de 
grande circulação, considera-se TEMPESTIVO o Recurso Interposto pelo Recorrente. 
  
Assim, diante do cumprimento dos pressupostos recursais genéricos, a Comissão Setorial 
Permanente de Licitação decide CONHECER do presente Recurso, ao tempo que reconhece 
a sua TEMPESTIVIDADE. 
 
II – DAS FORMALIDADES LEGAIS  
Em cumprimento as formalidades legais, fica registrado que foi informado aos demais 
licitantes, nos termos do §3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, através do Diário Oficial do 
Município – DOM nº 7.632 e Jornal de grande circulação fls. 07 ambos de 22/04/2020, a 
existência de trâmite do Recurso Administrativo interposto, conforme comprovam os 
documentos acostados ao processo de licitação retro indicado.  
 
Após a concessão do prazo para apresentação das contrarrazões, nenhum licitante 
apresentou manifestação acerca do Recurso apresentado pela empresa NJX 
CONSTRUTORA EIRELLI. Dessa forma, a Comissão Setorial Permanente de Licitação, passa a 
análise do mérito. 



 
 
III- DAS RAZÕES DO RECORRENTE. 
Informa a Recorrente, que ao ser divulgado o Resultado do Julgamento relativo às 
Propostas de Preços do certame em comento, a empresa SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI, 
restou classificada, mesmo tendo descumprido o item 8.1 e 8.1.1 do edital, pois deveria ter 
inserido na proposta de preços, envelope A, o CD com a planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro, composição  
 
de encargos sociais e planilha de composição analítica do BDI para serviços e 
equipamentos, deste modo, afirma o Recorrente que a SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI, 
deixou de cumprir os itens 8.1 e 8.1.1 do Edital.  
 
Acrescenta, a Recorrente, que ao ser divulgado o Resultado do Julgamento relativo à 
Propostas de Preços do certame em comento, a empresa PROSPER CONSTRUTORA LTDA, 
restou classificada, mesmo tendo descumprido o item 8.1 “e” do edital, pois não 
apresentou os documentos relativos à proposta de preço- envelope A- em papel timbrado, 
descumprindo o referido item do instrumento convocatório.  

Conclui, pugnando pela desclassificação das empresas SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI e 

PROSPER CONSTRUTORA LTDA, por desatendimento do quanto previsto no Instrumento 

Convocatório. 

IV – DO MÉRITO 
Após exame, baseado nas alegações do Recorrente, restou evidenciado por esta Comissão 
Setorial Permanente de Licitação – COPEL, tratar-se de matéria relacionada a esfera 
técnica, com competência do setor solicitante para emissão de resposta a qual se faz 
abaixo explanada, consoante o parecer da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – 
DIRE: 
 

“A Recorrente alega que a licitante PROSPER Construtora Ltda não 
apresentou a proposta de preços em papel timbrado da empresa, 
deixando de cumprir o item 8.1 do edital. Alega, ainda, que a 
licitante SANTA FÉ Engenharia Eireli deixou de apresentar a 
proposta de preços em meio magnético, descumprindo o item 
8.11 do edital. Assim, com base nas alegações acima, a recorrente 
requer a anulação da decisão da Comissão Setorial Permanente de 
Licitação que classificou as mencionadas licitantes.  
 
Examinando cada ponto discorrido na peça recursal apresentada 
e, contanto que não acarrete nenhum prejuízo à administração 
pública, entendemos que o excesso de formalismo, como simples 
omissão ou questões irrelevantes, não tem o condão de excluir 
empresa de licitação. 
 
 



 
 
Apesar da alegação de que a licitante SANTA FÉ Engenharia Eireli 
não tenha apresentado a planilha de proposta de preços em meio 
magnético, não houve qualquer prejuízo para análise técnica da 
proposta apresentada. No entanto, acerca da apresentação da 
proposta em CD, caberá à COPEL esclarecer a alegação. Do mesmo 
modo, a ausência de numeração da proposta e a ausência de 
índice não prejudicaram a análise pela equipe técnica. 
 
No que diz respeito à falta de papel timbrado da empresa nos 
documentos apresentados pela licitante PROSPER Construtora 
Ltda, entendemos, do mesmo modo, que é exigência irrelevante. 
 
Nesses casos, a desclassificação das licitantes recorridas não seria 
razoável, vez que a formalidade alegada e exigida pela recorrente 
é totalmente excessiva. 
 
Assim, reiteramos o que já foi respondido pela DIRE no relatório 
de julgamento das propostas de preços de que a ausência de 
numeração da proposta, a ausência de índice e a não 
apresentação da proposta em meio magnético não foram 
impedimentos à equipe técnica para análise dos documentos 
apresentados referentes aos preços. 
 
Sendo assim, considerando os documentos apresentados e a 
devida análise feita pela equipe técnica da DIRE, entendemos que 
a desclassificação pelos motivos expostos seria uma conduta 
rigorosa ferindo os princípios da competitividade e da 
proporcionalidade. 
 
Posto isso, a DIRE mantém sua análise acerca das propostas 
apresentadas pelas licitantes recorridas.” (grifos nossos) 
 

 
Após uma análise acurada das razões recursais, no que diz respeito ao descumprimento 
dos itens 8.1 e 8.1.1 do edital, pela empresa SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI que deveria ter 
inserido na proposta de preços, envelope A, o CD com a planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro, composição de encargos sociais e planilha de composição 
analítica do BDI para serviços e equipamento, e do descumprimento do item 8.1 do edital 
pela licitante PROSPER CONSTRUTORA LTDA, por não ter apresentado a proposta de 
preços em papel timbrado da empresa. Constatou-se o que se segue: 
   
A omissão da entrega do CD, no envelope A e a falta de papel timbrado com a logo da 
empresa na proposta de preços, por si só, não tem o condão de desclassificar as empresas, 
acima descritas, do procedimento licitatório, uma vez que não houve qualquer prejuízo  



 
 
para análise técnica das propostas apresentadas, muito menos acarretou prejuízos a 
administração pública. Portanto, desclassificar essas empresas, unicamente, pela falta da 
mídia digital ou de papel timbrado na proposta de preço, respectivamente, seria excesso 
de rigorismo, vastamente repudiado pelo Tribunal de Constas da União- TCU, uma vez que 
estamos diante de mero erro material que pode ser sanado por via de diligências. 
 
No Acórdão nº 357/2015 – Plenário, do Tribunal de Contas da União – TCU fez um alerta a 
respeito da necessidade de ocorrer flexibilização nas regras de editais de licitação. Nesse 
sentido, foi dada ciência aos municípios, de que configura formalismo excessivo a 
desclassificação de empresa participante de certame licitatório em decorrência de mero 
erro material no preenchimento de anexo, desde que seja possível aferir a informação 
prestada, sem prejudicar o andamento do procedimento licitatório. 
 

“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. (grifos nossos) 

Assim, segundo o advogado e professor de Direito Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, salienta-
se que, quando há situações nesse sentido, o TCU costuma orientar os gestores a 
interpretar o edital sob a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de 
possibilitar o maior número possível de concorrentes. 
 

“a licitação pública destina-se, conforme o art. 3° da Lei nº 
8.666/1993, a garantir que a proposta mais vantajosa seja 
selecionada pela Administração. Essa seleção deve ser julgada em 
conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, não deixando de observar o princípio da 
proporcionalidade e da razoabilidade.” 
 
 

Nesse sentido, é preciso evitar os formalismos excessivos e injustificados a fim de impedir a 
ocorrência de dano ao erário e valorizar a economicidade e vantajosidade da proposta. O 
TCU posiciona-se contra o excesso de formalismo. Em decisão anterior, por meio 
do Acórdão nº 2302/2012– Plenário, o ministro-relator Augusto Nardes destacou que as 
exigências para o fim de classificação devem ser compatíveis com o objeto da licitação, 
evitando-se o formalismo desnecessário, e caso haja necessidade a administração deve 
realizar diligências, a fim de sanar qualquer dúvida.  
 
 



 
 

“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser 

exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas 

mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades 

na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não 

causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem 

sanadas mediante diligências.” (Acórdão 2302/2012-Plenário) 

(grifos nossos) 

 

Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio 
que busca o atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson 
Dallari: a “licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor 
cumpridor de edital”. 

Nesse sentido, a COPEL, em seu Relatório de Julgamento das Propostas de Preços, se 
manifestou quanto a falta da mídia digital junto ao envelope A da empresa SANTA FÉ 
ENGENHARIA EIRELI, sinalizando que trata-se de mera formalidade  que não pode ensejar 
a desclassificação do licitante, já que não alterou a análise da proposta e de seus anexos, os 
quais foram apresentados fisicamente, podendo desta forma ser analisados pelo setor 
técnico competente. Em tempo, informa que foi diligenciado junto ao licitante, para que o 
mesmo encaminhasse o CD, o qual foi conferido pelo setor técnico.  

Dessa forma, diante de todos os argumentos acima delineados, e do atesto do setor 
técnico de que não houve prejuízo para análise técnica da proposta apresentada, resta 
claro tratar-se de recurso manifestamente improcedente, uma vez que as licitantes SANTA 
FÉ ENGENHARIA EIRELI e PROSPER CONSTRUTORA LTDA, atenderam aos termos do 
Instrumento Convocatório sem prejuízo para a administração pública, não havendo razão 
no pleito do Recorrente.  

IV - DA DECISÃO  

Diante do exposto, verifica-se que se trata de recurso manifesta e inquestionavelmente 

improcedente, pelas razões já expostas nesta decisão, estando presentes todos os 

elementos imprescindíveis para sua análise e julgamento.  

Portanto, por todos os argumentos ventilados, os membros da COPEL – Comissão Setorial 

Permanente de Licitação, amparada pelo parecer do setor técnico competente DIRE, 

respaldados pela lei que rege o certame, Lei Federal nº 8.666/1993, bem como pela lei 

Municipal nº 4.484/92, decide JULGAR IMPROCEDENTE o presente Recurso Administrativo, 

deixando de acolher os pedidos do Recorrente quanto a questão suscitada, uma vez que o 

formalismo exacerbado prejudica a administração, que deixa de acolher a proposta mais 

vantajosa. Dessa forma, embasada pela jurisprudência do TCU, mantém a classificação das  



 
 

empresas SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI e PROSPER CONSTRUTORA LTDA, nos termos do 

Relatório de Julgamento das Propostas de Preços. 

Assim, encaminha-se o processo a autoridade superior para decisão final, conforme 

preceitua o art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8666/93. 

 

Salvador, 04 de maio de 2020. 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA Nº 378/2019 

 
Hilaise Santos do Carmo 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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