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Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL 

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO Nº 102362/2021 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova unidade 
ESCOLA MUNICIPAL DO CURRALINHO da Secretaria Municipal da Educação – SMED, conforme especificado 
no projeto básico e seus anexos. 
 
RECORRENTE: CONSTRUTORA KAZZA EIRELLI 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
Em 08/09/2021, a empresa CONSTRUTORA KAZZA EIRELLI apresentou Recurso Administrativo, contra a 
decisão proferida pela Comissão Setorial Permanente de Licitação- COPEL, amparada pelo setor técnico 
responsável, que a desclassificou do presente certame.  
 
Conforme o quanto dispõe o art. 109, I da Lei Federal nº 8666/93 c/c art. 111 da Lei Municipal nº 4484/92, 
que tratam do procedimento geral relativo às contratações públicas, o prazo para interposição de recurso é 
de 05 (cinco) 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 Preço ocorreu em 31/08/2021 no Diário Oficial do 
Município – DOM nº 8101 e em 01/09/2021 no DOU nº 166 e Jornal de grande circulação, pg. 26, 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 8.110 de 
14/09/2021, Diário Oficial da União – DOU nº 175 e Jornal de grande circulação fls. 04  ambos de 
15/09/2021, a existência de trâmite de Recurso Administrativo, 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 CONSTRUTORA KAZZA EIRELLI. 
 
III- DAS RAZÕES DO RECORRENTE. 
 
Insurge o Recorrente, através de Recurso Administrativo, contra a decisão da Comissão Setorial Permanente 
de Licitação – COPEL que desclassificou a licitante por  não apresentar planilha orçamentária  na extensão 
xls., conforme solicitado no item 9.6 do Anexo 1- Projeto básico, por ter apresentado alguns itens com 
valores unitários superiores aos valores de referência da Administração e por ter aplicado o BDI de materiais 
para o item 15.1, o qual é equipamento, descumprindo o campo IX – Dados do Edital e item 9.3 do Anexo 1 – 
Projeto Básico.  
 
Afirma o Recorrente que atendeu na integra ao item 8.1 do Edital, apresentando em sua proposta a Planilha 
Orçamentária contendo os Custos e Preços Unitários em meio digital, no formato PDF, pois somente assim, 
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seria possível a colocação em papel timbrado, carimbado, numerado e rubricado. Ademais, afirma que a 
apresentação das planilhas em formato PDF não trouxe nenhum prejuízo ao certame.  
 
Alega ainda que o único prejuízo que há no caso sob apreço é o da economicidade, pois ao desclassificar a 
Recorrente , a Administração deixou de economizar R$ 2.164.914,20 ( dois milhões, cento e sessenta e quatro 
mil, novecentos e quatorze reais e vinte centavos), por conta de formalismo exacerbado, que poderia ter sido 
sanado através de diligência, uma vez que tal falha consistia em mera formalidade.  
 
Afirma o Recorrente que o Edital sob análise apresenta somente uma planilha de custo, sendo aplicado ao 
somatório de todos os custos dois BDI’s diferenciados, sendo um classificado como Serviços e outro 
Equipamentos. Dessa forma, enfatiza que na análise da planilha, a Administração, deveria ter comparados os 
Preços Unitários e não os Custos, uma vez que a licitante adotou em sua proposta de preços o BDI do 1º 
quartil, 19,85%, no intuito de ofertar a proposta mais vantajosa e não o mediano escolhido como base de 
referência. 
 
Nesse interim, assegura o Recorrente, que atendeu na integra ao item 9.3 do Edital, gerando economia ao 
município ao aplicar o BDI menor que o de referência,  pois a suposta irregularidade cometida, no que tange 
a diferença a maior no custo de 2 itens da planilha, quando comparada com o preço unitário cobrado pela 
Recorrente, após a aplicação do BDI, gerou ao município uma economia de R$ 909,17 (novecentos e nove 
reais e dezessete centavos). 
 
Aduz o Recorrente que o item 15.1 – bebedouro conjugado elétrico - em sua planilha possui um custo 
unitário menor que o de referência. Assim sendo, a diferença de preço unitário se dá pela não aplicação de 
BDI diferenciado, ocorre que tal item não foi alocado na planilha de referência no item 29 – EQUIPAMENTOS, 
por isso a Recorrente só aplicou o BDI diferenciado para Equipamentos nos itens 29.1 e 29.2. Corroborando 
com esse entendimento, a Administração somente considerou em seu Cronograma, no que tange ao valor 
total para equipamentos, o valor referente aos itens 29.1 e 29.2 da planilha orçamentaria, induzindo o 
licitante a erro.  
 
Conclui, o Recorrente, que as falhas cometidas poderiam ter sido sanadas através de diligência, uma vez que 
não haveria alteração do preço global, enfatiza que foi o menor preço apresentado.  
 
Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso Administrativo para reconsiderar a r. decisão e julgar 
procedente as razões apresentadas, declarando a Recorrente classificada na presente licitação por ter 
ofertado o menor preço, ou que seja oportunizado a correção da planilha com a devida manutenção do preço 
global.  

 
IV – DO MÉRITO 
 
Após exame, baseado nas alegações da 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. 

 
“.... 
1.DA NÃO APRESENTAÇÃO DA PLANILHA EM FORMATO .XLS  
 
A Recorrente alega que a não apresentação das planilhas em formato .xls, solicitada no 
edital, não apresenta nenhum prejuízo ao certame. Alega, ainda, que a inabilitação, nos 
termos em que restou posta, não se mostra razoável indicando que houve excesso de 
formalismo.  
 
Inicialmente cabe destacar que o Edital expressa em seu item 9.1.2 que: 
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9.1.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentem:  
a) Um ou mais itens sem cotação de preço;  
b) Divergência entre os quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 
DIRE/SMED;  
c) Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento, ou manifestadamente inexequíveis ou que deixe de atender a quaisquer das 
condições contidas no Edital. 
 
Nesta esteira, cabe destacar que a não apresentação da planilha orçamentária em formato 
.xls perfaz um erro da licitante que dificulta o julgamento, vez que a planilha em formato 
editável é utilizada para a comparação dos preços unitários ofertados com os preços 
unitários apresentados na planilha de referência do Edital e ainda, deixa de atender ao 
disposto no Anexo 01 do Edital, que expressa em seu item 9.6 o que segue: 
 
 9.6 O licitante deverá apresentar em meio digital (CD ou DVD) e em papel timbrado a sua 
proposta de preços contendo: 
 a) planilha orçamentária na extensão .xls; 
 
Desta maneira, não há o que se falar em ilegalidade, vez que esta comissão técnica baseou 
sua análise nas regras editalícias, especialmente os critérios para desclassificação das 
licitantes que não atenderam aos requisitos da Proposta de Preços.  
 
Entretanto, considerando que a solicitação de apresentação da planilha em formato .xls 
não ficou evidenciada no item principal do edital que se referia aos documentos que 
deveriam ser apresentados na proposta de preços, a saber, item 8.1, sugerimos a esta 
COPEL que, em vista do tempo decorrido desde a apresentação das propostas de preço, 
diligencie a licitante questionando acerca da validade da proposta apresentada e que, caso 
mantenha a proposta, envie a planilha em formato .xls com o intuito de otimizar a análise 
desta DIRE. 
 
2.DA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA COM VALORES UNITÁRIOS SUPERIORES AOS DA 
PLANILHA DE REFERÊNCIA  
 
A Recorrente alega que os preços unitários que estão superiores se devem à aplicação do 
BDI adotado pela licitante, o qual é inferior ao adotado pela Administração. 
Esclarecemos que esta análise somente poderá ser feita após a apresentação da planilha 
em formato .xls. 
 
....” (grifos nossos) 
 
“...  
A saída da licitante Construtora Kazza Eireli em face da não manutenção da proposta 
inicialmente apresentada. 
...” (grifos nossos) 

 
Diante do quanto consignado pelo setor técnico, em sede de análise recursal, passamos a análise do mérito.  
 
No que tange ao descumprimento do item 8.1 e 9.1.2 do Edital e 9.6 “a” do Projeto Básico, que 
fundamentaram a desclassificação da Recorrente, vejamos: 

“... 
8.1 Os elementos do Envelope A ficam dispensados de autenticação e deverão ser 
apresentados em papel timbrado, em meio digital (CD ou DVD) a sua proposta de preços, 
preenchidos por meio mecânico ou informatizado, numerados, carimbados e rubricados, 
sem emendas e/ou rasuras, contendo: 
....  
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9.1.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentem: 
 
a) Um ou mais itens sem cotação de preço; 
b) Divergência entre os quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 
DIRE/SMED; 
c) Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento, ou manifestadamente inexeqüíveis ou que deixe de atender a quaisquer das 
condições contidas no Edital. 
 
... 
 
9.6 O licitante deverá apresentar em meio digital (CD ou DVD) e em papel timbrado a 
sua proposta de preços contendo: 
a) planilha orçamentária na extensão .xls; 
...” 

 
Nesse interim, o Projeto Básico, parte integrante do Instrumento Convocatório, exigiu que os licitantes 
apresentassem a planilha orçamentária na extensão xls. Dessa forma, o Recorrente ao deixar de observar a 
presente exigência, deixou de cumprir os ditames edilalicios. Por sua vez, a jurisprudência pátria, utilizando-
se do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, traz o entendimento do formalismo moderado em 
equilíbrio com o Princípio da Vinculação ao Edital. 
 
O princípio da vinculação ao edital permite que haja competividade no certame, já que licitantes não 
podem ser excluídos do processo de contratação por conta de questões irrelevantes, como omissões ou 
irregularidades formais. O posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU tem prestigiado a adoção 
do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do 
procedimento licitatório. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 
 

" Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à 
desclassificação da licitante. 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 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO 
DANTAS) 

"A observância das normas e das disposições do edital, consoante o art.  41, caput, da 
Lei 8.666/93, deve ser aplicada mediante a consideração dos princípios basilares que 
norteiam o procedimento licitatório, dentre eles os da eficiência e da seleção da 
proposta mais vantajosa. Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a 
concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado 
frente a outros princípios" (Acórdão 119/2016-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO) 
(grifos nossos) 

 
Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de 
um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais 
vantajosa), a adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser 
percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:  

 
“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 
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sanadas mediante diligências” (Acórdão 2302/2012-Plenário | Revisor: WALTON 

ALENCAR RODRIGUES) (grifos nossos) 

“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 719/2018-Plenário | 
Revisor: BENJAMIN ZYMLER) (grifos nossos) 

“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo 
edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento 
supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art.  43, § 
3º, da Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à 
competitividade do certame”. (Acórdão 1795/2015-Plenário | Relator: JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO) (grifos nossos) 

Ademais, o próprio Edital em seu item 9.3 e 9.4, prevê a possibilidade de saneamento de erros formais, desde 
que não acarretem em prejuízos à execução do objeto e não resulte em majoração do valor global 
apresentado com relação ao valor estimado. Vejamos: 
 

“... 

9.3 Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas 

apresentadas, que representem, tão somente, meros erros materiais, a Comissão através 

do apoio técnico, procederá a correção dos cálculos, adotando os preços unitários do 

licitante e os quantitativos da planilha, passando o resultado a ser o novo preço global da 

Proposta de Preços, desde que não resulte em majoração do valor global apresentado com 

relação ao valor estimado. 

9.4 As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do edital, sendo 

verificada a ocorrência de erros sanáveis, entendendo-se por sanáveis aqueles erros que 

não dificultem o julgamento técnico das propostas e que não acarretem em prejuízos à 

execução do objeto, estes poderão ser corrigidos pela COPEL, subsidiada pelo setor 

técnico DIRE/SMED, bem como, ocorrendo discrepância entre os valores unitários 

constantes da planilha de composição de preço unitário e os valores unitários da planilha 

orçamentária, prevalecerá o valor desta última.      

...” 

Ademais, preconiza o § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, que é possível que a Comissão de Licitação ou 
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promova diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada, contudo, a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta. O Tribunal de Contas da União, ao interpretar o dispositivo 
em comento, entende que pode haver a correção da planilha de custos desde que referida correção preserve 
o valor global da proposta. Vejamos: 
 

“32. Trata-se de analisar se, no âmbito da Concorrência 1/2013, ora em comento, o ato 
que desclassificou a representante, por ter detectado falhas em sua proposta de preços, 
destoou dos princípios que regem as contratações públicas. 
 
“33. Para tal, deve-se verificar se a natureza dos erros de preenchimento na planilha de 
preços da representante enquadra-se como meros erros materiais, como alega, ou se 
travestem em erros impeditivos de oportunizar-se sua correção. 
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“34. O erro material é tido como o erro de fácil constatação, cuja detecção dispensa 
análise aprofundada, havendo flagrante desacordo entre a vontade da parte e aquilo o 
que foi manifestado no documento. Exige a correção da proposta, uma vez que retrata a 
inexatidão material, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu. 
... 
Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que ofenderia os 
princípios da razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta mais vantajosa 
e exequível por um erro que, além de poder ser caracterizado como formal, também não 
prejudicou a análise do preço global de acordo com as normas pertinentes. 
 
...” Decisões nº 577/2001 e nº 111/2002 e nos Acórdãos nº 1.028/2001, nº 963/2004, nº 
1.791/2006, todos do 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.  

Assim sendo, com a finalidade de embasar a decisão do setor técnico DIRE/SMED, o qual solicitou a 

realização de diligência, fora diligenciado junto a Recorrente, através do Ofício nº 056/2021 de 04/10/2021, 

para que o mesma encaminhasse a Proposta de Preços no formato. xls, bem como, considerando o lapso 

temporal, a declaração de manutenção da proposta apresentada.  

 Dessa forma, em 07/10/2021, a Recorrente, se manifestou através de e-mail, informando que não teria 

como manter a proposta apresentada, vejamos: 

“ ...À Construtora Kazza Eireli, em reposta ao oficio n° 56/2021 COPEL, vem por meio desta 

comunicar que em razão do lapso temporal e da inflação acumulada no período 

encontrasse impossibilitada de manter a proposta apresentada em 07 de junho de 

2021.” (grifos nossos) 

Diante da manifestação da Recorrente, de não manter a proposta de preços apresentada anteriormente, e 
por não ter apresentado a planilha no formato xls, impossibilitando a análise da mesma, e devido ao lapso 
temporal decorrido da abertura da licitação e do quanto preconizado no ordenamento jurídico e no 
Instrumento Convocatório, a manutenção da desclassificação da Recorrente é à medida que se impõe.  
 

“8.1.1 Carta Proposta, que poderá ser feita conforme modelo anexo, contendo:  
... 
b) Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 90 dias contados da entrega 

das mesmas 
...” 
 
Lei 8.666/93 
 
“Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta Lei. 
 
§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 
para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.” (grifos 
nossos) 
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Lei 10.520/2002 
 
Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver 
fixado no edital. (grifos nossos) 

 

Dessa forma, diante de todos os argumentos acima delineados, e da declinação da Recorrente em manter o 
preço anteriormente ofertado, essa COPEL, amparada pelo parecer da DIRE/SMED, mantém a 
desclassificação da licitante CONSTRUTORA KAZZA EIRELLI no presente certame.  
 
IV - DA DECISÃO  

 

Diante do exposto, verifica-se que se trata de recurso 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, amparados pelo parecer da DIRE/SMED, 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 pleitos recursais, em face da Recorrente ter declinado  de  manter a 

proposta de preço anteriormente ofertada. Dessa forma, essa COPEL ratifica a decisão que desclassificou a 

licitante CONSTRUTORA KAZZA EIRELLI do presente certame. 

Assim, encaminha-se o processo a Autoridade Superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 4º 

da Lei Federal nº 8666/93. 

Salvador, 13 de outubro de 2021. 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA Nº 220/2021 

 
Bruna Santana de Oliveira 
PRESIDENTE DA COMISSÃO  

 
 

                   Williana Morais da Silva                                                                     Jussara Couto Morais 
                               MEMBRO                                                                                              MEMBRO 

 
 
 

                            Maria Almeida Castro                                                                 Albino Gonçalves dos Santos Filho 
                              MEMBRO                                                                                            MEMBRO  
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Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL 

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO Nº 102362/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova unidade ESCOLA 
MUNICIPAL DO CURRALINHO da Secretaria Municipal da Educação – SMED, conforme especificado no projeto 
básico e seus anexos. 

RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES EIRELI – EMBRACON. 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
Em 08/09/2021, a empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES EIRELI – EMBRACON apresentou Recurso 
Administrativo, contra a decisão proferida pela Comissão Setorial Permanente de Licitação- COPEL, amparada 
pelo setor técnico responsável, que a desclassificou do presente certame.  
 
Conforme o quanto dispõe o art. 109, I da Lei Federal nº 8666/93 c/c art. 111 da Lei Municipal nº 4484/92, que 
tratam do procedimento geral relativo às contratações públicas, o prazo para interposição de recurso é de 05 
(cinco) 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 Preço ocorreu em 31/08/2021 no Diário Oficial do Município – 
DOM nº 8101 e em 01/09/2021 no DOU nº 166 e Jornal de grande circulação, pg. 26, 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 8.110 de 14/09/2021, Diário 

Oficial da União – DOU nº 175 e Jornal de grande circulação fls. 04  ambos de 15/09/2021, a existência de 

trâmite de Recurso Administrativo, 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES EIRELI – EMBRACON. 

III- DAS RAZÕES DO RECORRENTE. 
 
Insurge o Recorrente, através de Recurso Administrativo, contra a decisão da Comissão Setorial Permanente de 
Licitação – COPEL que desclassificou a licitante, por não apresentar planilha orçamentária na extensão xls., 
conforme solicitado no item 9.6 do Anexo 1- Projeto básico, e por ter apresentado valor unitário para o 
engenheiro abaixo do piso salarial estipulado pela Lei 4.950/66. 
 
Afirma o Recorrente que o objetivo da licitação é a obtenção do maior número de propostas para, dentre elas, 
identificar a mais vantajosa para o poder público. Nesse interim, informa que a Administração não tem o poder 
de alijar do certame, desnecessariamente, participantes, quando inexiste razões comprometedoras da 
idoneidade do recorrente, e somente por uma formalidade de se entregar algo em meio eletrônico, cujo objetivo 
é apenas o de simplificar uma eventual análise. 
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Alega ainda que a Recorrente é uma empresa de médio porte, tendo já realizado inúmeras obras semelhantes 
ao objeto da licitação, sempre com uma estrutura operacional reduzida, porém, adequada a executar o objeto 
contratado.  
 
Complementa que seu sócio administrador, Antônio Martins Neto, além de sócio, exerce, também, a função de 
engenheiro e responsável técnico pelas obras, por isso a licitante pode reduzir seu custo e aumentar suas chances 
no presente certame. Assim sendo, informa que não está a descumprir a Lei 4.950/66, uma vez que não estão a 
trabalhar com piso salarial e sim com pró-labore.  
 
Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso Administrativo para reconsiderar a r. decisão e julgar 
procedente as razões apresentadas, declarando a Recorrente classificada na presente licitação. 
Alternativamente, que o presente recurso seja encaminhado para o conhecimento e decisão por autoridade 
hierarquicamente superior, na forma do art. 109, § 4º da Lei nº 8.666/93. 

 
IV – DO MÉRITO 
 
Após exame, baseado nas alegações da 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: 
 

“.... 
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES EIRELI - EMBRACON 
 
DA NÃO APRESENTAÇÃO DA PLANILHA EM FORMATO .XLS 
 
A Recorrente alega que a não apresentação da planilha em formato .xls, solicitada no edital, 
não apresenta nenhum prejuízo ao certame, tendo em vista a sua banalidade e inutilidade. 
Inicialmente, cabe destacar que o Edital expressa em seu item 9.1.2 que:  
 
9.1.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentem: 
 a) Um ou mais itens sem cotação de preço; 
 b) Divergência entre os quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 
DIRE/SMED;  
c) Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, ou manifestadamente inexequíveis ou que deixe de atender a quaisquer das 
condições contidas no Edital. 
 
Nesta esteira, cabe destacar que a não apresentação da planilha orçamentária em formato 
.xls perfaz um erro da licitante que dificulta o julgamento, vez que a planilha em formato 
editável é utilizada para a comparação dos preços unitários ofertados com os preços unitários 
apresentados na planilha de referência do Edital e ainda, deixa de atender ao disposto no 
Anexo 01 do Edital, que expressa em seu item 9.6 o que segue:  
 
9.6. O licitante deverá apresentar em meio digital (CD ou DVD) e em papel timbrado a sua 
proposta de preços contendo:  
a) planilha orçamentária na extensão .xls;  
 
Desta maneira, não há o que se falar em ilegalidade vez que esta comissão técnica baseou 
sua análise nas regras editalícias, especialmente os critérios para desclassificação das 
licitantes que não atenderam aos requisitos da Proposta de Preços.  
 
Entretanto, considerando que a solicitação de apresentação da planilha em formato .xls não 
ficou evidenciada no item principal do edital que se referia aos documentos que deveriam 
ser apresentados na proposta de preços, a saber, item 8.1, sugerimos a esta COPEL que, em 
vista do tempo decorrido desde a apresentação das propostas de preço, diligencie a licitante 
questionando acerca da validade da proposta apresentada e que, caso mantenha a 
proposta, envie a planilha em formato .xls com o intuito de otimizar a análise desta DIRE.  
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2. DO VALOR UNITÁRIO PARA O ENGENHEIRO ABAIXO DO PISO  
 
A Recorrente alega que o engenheiro indicado como responsável técnico pela obra é sócio da 
empresa e por isso o valor indicado não se trata de piso salarial. 
 
Tendo em vista a consideração indicada pela licitante, esta DIRE considera plenamente 
justificado o preço indicado abaixo do piso salarial, não sendo mais motivo para ensejar a 
desclassificação da licitante. 
 
...”  (grifos nossos) 
 

Diante do quanto consignado pelo setor técnico, em sede de análise recursal, passamos a análise do mérito.  
 
No que tange ao descumprimento do item 8.1 e 9.1.2 do Edital e 9.6 “a” do Projeto Básico, que fundamentaram 
a desclassificação da Recorrente, vejamos: 

“... 
8.1 Os elementos do Envelope A ficam dispensados de autenticação e deverão ser 
apresentados em papel timbrado, em meio digital (CD ou DVD) a sua proposta de preços, 
preenchidos por meio mecânico ou informatizado, numerados, carimbados e rubricados, sem 
emendas e/ou rasuras, contendo: 
....  
 
9.1.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentem: 
 
a) Um ou mais itens sem cotação de preço; 
b) Divergência entre os quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 
DIRE/SMED; 
c) Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, ou manifestadamente inexequíveis ou que deixe de atender a quaisquer das 
condições contidas no Edital. 
 
... 
 
9.6 O licitante deverá apresentar em meio digital (CD ou DVD) e em papel timbrado a sua 
proposta de preços contendo: 
a) planilha orçamentária na extensão .xls; 
...” (grifos nossos) 

 
Nesse interim, o Projeto Básico, parte integrante do Instrumento Convocatório, exigiu que os licitantes 
apresentassem a planilha orçamentária na extensão xls. Dessa forma, o Recorrente ao deixar de observar a 
presente exigência, deixou de cumprir os ditames edilalicios. Por sua vez, a jurisprudência pátria, utilizando-se 
do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, traz o entendimento do formalismo moderado em equilíbrio 
com o Princípio da Vinculação ao Edital. 
 
O princípio da vinculação ao edital permite que haja competividade no certame, já que licitantes não podem 
ser excluídos do processo de contratação por conta de questões irrelevantes, como omissões ou 
irregularidades formais. O posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU tem prestigiado a adoção do 
princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento 
licitatório. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 
 

" Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação 
da licitante. 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 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS) 
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"A observância das normas e das disposições do edital, consoante o art.  41, caput, da 
Lei 8.666/93, deve ser aplicada mediante a consideração dos princípios basilares que 
norteiam o procedimento licitatório, dentre eles os da eficiência e da seleção da proposta 
mais vantajosa. Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do 
interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros 
princípios" (Acórdão 119/2016-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO) (grifos nossos) 

 
Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um 
conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), 
a adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas 
seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:  

 
“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 | Revisor: WALTON ALENCAR RODRIGUES) 

(grifos nossos) 

“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo 
edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento 
supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art.  43, § 3º, 
da Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade 
do certame”. (Acórdão 1795/2015-Plenário | Relator: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO) (grifos 
nossos) 

Ademais, o próprio Edital em seu item 9.3 e 9.4, prevê a possibilidade de saneamento de erros formais, desde 
que não acarretem em prejuízos à execução do objeto e não resulte em majoração do valor global apresentado 
com relação ao valor estimado. Vejamos: 
 

“... 

9.3 Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, 

que representem, tão somente, meros erros materiais, a Comissão através do apoio técnico, 

procederá a correção dos cálculos, adotando os preços unitários do licitante e os quantitativos 

da planilha, passando o resultado a ser o novo preço global da Proposta de Preços, desde que 

não resulte em majoração do valor global apresentado com relação ao valor estimado. 

9.4 As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do edital, sendo verificada 

a ocorrência de erros sanáveis, entendendo-se por sanáveis aqueles erros que não 

dificultem o julgamento técnico das propostas e que não acarretem em prejuízos à execução 

do objeto, estes poderão ser corrigidos pela COPEL, subsidiada pelo setor técnico 

DIRE/SMED, bem como, ocorrendo discrepância entre os valores unitários constantes da 

planilha de composição de preço unitário e os valores unitários da planilha orçamentária, 

prevalecerá o valor desta última.     ...” 

Ademais, preconiza o § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, que é possível que a Comissão de Licitação ou 
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promova diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada, contudo, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. O Tribunal de Contas da União, ao interpretar o dispositivo em comento, entende 
que pode haver a correção da planilha de custos desde que referida correção preserve o valor global da proposta. 
Vejamos: 
 

“32. Trata-se de analisar se, no âmbito da Concorrência 1/2013, ora em comento, o ato que 
desclassificou a representante, por ter detectado falhas em sua proposta de preços, destoou 
dos princípios que regem as contratações públicas. 
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“33. Para tal, deve-se verificar se a natureza dos erros de preenchimento na planilha de preços 
da representante enquadra-se como meros erros materiais, como alega, ou se travestem em 
erros impeditivos de oportunizar-se sua correção. 
 
“34. O erro material é tido como o erro de fácil constatação, cuja detecção dispensa análise 
aprofundada, havendo flagrante desacordo entre a vontade da parte e aquilo o que foi 
manifestado no documento. Exige a correção da proposta, uma vez que retrata a inexatidão 
material, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu. 
... 
Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que ofenderia os princípios 
da razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta mais vantajosa e exequível 
por um erro que, além de poder ser caracterizado como formal, também não prejudicou a 
análise do preço global de acordo com as normas pertinentes. 
 
...” Decisões nº 577/2001 e nº 111/2002 e nos Acórdãos nº 1.028/2001, nº 963/2004, nº 
1.791/2006, todos do 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.  

Assim sendo, com a finalidade de embasar a decisão do setor técnico DIRE/SMED, o qual solicitou a realização 

de diligência, fora requerido junto ao Recorrente, através do Ofício nº 055/2021 de 04/10/2021, para que o 

mesmo encaminhasse a Proposta de Preços no formato. xls, bem como, considerando o lapso temporal, a 

declaração de manutenção da proposta apresentada.  

Dessa forma, em 05/10/2021, o Recorrente, se manifestou através de petição protocolada na sala da COPEL, 

informando que postergaria a validade da proposta até 04 de dezembro de 2021 e encaminhou a planilha de 

preços no formato xls, para verificação da mesma. Após análise da planilha, o setor técnico se manifestou pelo 

acolhimento do Recurso. Vejamos: 

“... 
O acolhimento dos recursos interpostos pela licitante EMPRESA BRASILEIRA DE 
CONSTRUÇÕES EIRELI – EMBRACON;  
...” (grifos nossos) 

 
No que tange ao valor unitário para o engenheiro abaixo do piso salarial, um dos motivos ensejadores para a 
desclassificação da Recorrente, restou verificado pelo setor técnico, após explanação recursal, que o sócio 
administrador, Antônio Martins Neto, além de sócio, exerce, também, a função de engenheiro e responsável 
técnico pelas obras, portanto a licitante  não está a descumprir a Lei 4.950/66, uma vez que o licitante não está 
a remunerar o  engenheiro com piso salarial e sim com pró-labore  e lucro, uma vez que o engenheiro é um dos 
sócios.  
 
Nesse sentido, após a constatação de que não houve descumprimento da Lei 4950/66, e diante do  princípio 
da economicidade que preconiza que a administração deve buscar o menor preço e melhores condições, a fim 
de reduzir os custos com maior celeridade e desburocratização, não se vislumbra motivo ensejador para a 
manutenção da desclassificação da Recorrente.  
 

A economicidade carrega a noção de prestação do serviço de forma eficiente, com 

resultados positivos à sociedade e com gastos dentro dos limites da razoabilidade. 

Saliente-se que se costuma considerar este preceito no que tange à qualidade e também à 

quantidade de serviço prestado, evitando-se uma execução morosa por parte do servidor. 

(CARVALHO, 2015, p.605). (grifos nossos) 

 

“O fato de o licitante apresentar composição de custo unitário contendo salário de 
categoria profissional inferior ao piso estabelecido em acordo, convenção ou dissídio 
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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 719/2018-Plenário | Revisor: BENJAMIN ZYMLER) (grifos 
nossos) 

Diante da constatação supra, o eventual acolhimento do pleito revisional se dá por força da aplicação do caráter 
instrumental do princípio da autotutela administrativa ante o reconhecimento de que, defrontando-se com 
equívocos, pode a Administração Pública rever os atos administrativos para restaurar a situação de validade e 
consequente regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas de um dever, pois que, não pode admitir 
que, diante de situações irregulares, permaneça inerte. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade 
é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes 
corolários. 
 
A capacidade de autotutela está hoje consagrada na hermenêutica de controle dos atos administrativos, sendo, 
inclusive, objeto de firme orientação do Supremo Tribunal Federal que a ela faz referência nas Súmulas Nos.: 346 
e 473, in verbis: “Súmula 346.A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.” e 
“Súmula 473 A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

 
A autotutela administrativa encontra respaldo no artigo 53 da Lei n°.: 9.784/99: “Art. 53. A Administração deve 

anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. 
 

O princípio da autotutela estabelece que a Administração poderá revogar, por motivo de interesse público, ou 
anular, em razão de ilegalidade, seus atos. 

Marcus Vinícius Corrêa Bittencourt confirma a autotuela licitatória, explicando que “caberá a autoridade 

competente efetuar um controle de todo o processo, verificando, por meio do seu poder de autotuela, a legalidade 

dos atos praticados e a permanência dos motivos que levaram ao desenvolvimento da licitação”. [1] 

O ato administrativo quando realizado em discordância com o preceito legal é viciado, defeituoso, devendo, 
assim, ser anulado. Vejamos o que discorre o Tribunal de Justiça do Paraná sobre anulação: 

“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA ANULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS LEGITIMIDADE DESTE 
PARA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PODER DISCRICIONÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATO ANULATÓRIO QUE OPERA EFEITOS EX TUNC ASSINATURA DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IRRELEVÂNCIA DECISÃO CORRETA RECURSO NÃO 
PROVIDO. Não há margem de discricionariedade para defender o ato defeituoso. Não se 
admite a invocação de um pretenso interesse público para a manutenção do ato viciado. Aliás, 
muito pelo contrário: um ato inválido, por si só, é suficiente para ofender o interesse público. 
A defesa do interesse público impõe o respeito ao direito. Revelado o vício de nulidade, o 
ato administrativo deve ser desfeito. Tratando-se de anulação, obrigatório desfazimento 
não pode se obstaculizado por direitos adquiridos. Como se reconhece de modo pacífico, ato 
administrativo inválido não gera direito adquirido”. (grifos nossos)  

Levando-se em consideração o princípio do formalismo moderado, e após verificação da planilha de preço, 
apresentada em formato xls, restou verificado, pelo setor técnico, que a Recorrente cumpriu com os ditames 
editalicios. Ademais, o engenheiro e responsável pela obra é o sócio administrador da empresa, restando 
comprovado que o mesmo será remunerado através de pró-labore e com o lucro da execução do contrato, não 
havendo o que se falar em descumprimento do edital. 
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Dessa forma, diante de todos os argumentos acima delineados, resta claro tratar-se de recurso manifestamente 
procedente, uma vez que a licitante EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES EIRELI – EMBRACON atendeu a 
todos os ditames editalicios. Assim sendo, essa COPEL, amparada pelo parecer da DIRE/SMED, exercendo o poder 
de autotutela conferido a Administração, resolve retificar a decisão que desclassificou a licitante do presente 
certame, e consequentemente declara-la classificada. 
 
IV - DA DECISÃO  

 

Diante do exposto, verifica-se que se trata de recurso manifesta e inquestionavelmente procedente, 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, respaldados pela lei que rege o certame, Lei Federal nº 8.666/1993, bem como pela lei Municipal nº 

4.484/92, decide JULGAR PROCEDENTE o presente Recurso Administrativo,  acolhendo os pedidos do Recorrente 

quanto à questão suscitada, uma vez que o mesmo atendeu a todos os ditames editalícios . Dessa forma, essa 

COPEL retifica a decisão que desclassificou a licitante EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES EIRELI – 

EMBRACON do presente certame, para não mérito considerá-la classificada. 

Assim, encaminha-se o processo a Autoridade Superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 4º 

da Lei Federal nº 8666/93. 

Salvador, 13 de outubro de 2021. 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA Nº 220/2021 

 
Bruna Santana de Oliveira 
PRESIDENTE DA COMISSÃO  

 
 

                   Williana Morais da Silva                                                                     Jussara Couto Morais 
                            MEMBRO                                                                                              MEMBRO 

 
 

                            Maria Almeida Castro                                                                 Albino Gonçalves dos Santos Filho 
                            MEMBRO                                                                                                    MEMBRO  
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Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL 

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO Nº 102362/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova unidade ESCOLA 
MUNICIPAL DO CURRALINHO da Secretaria Municipal da Educação – SMED, conforme especificado no projeto 
básico e seus anexos. 

RECORRENTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

RECORRIDA: CONSRUTORA SIDHARTA LTDA 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 

Em 08/09/2021, a empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA apresentou Recurso Administrativo, 
contra a decisão proferida pela Comissão Setorial Permanente de Licitação- COPEL, amparada pelo setor 
técnico responsável, que a desclassificou do presente certame.  
 

Conforme o quanto dispõe o art. 109, I da Lei Federal nº 8666/93 c/c art. 111 da Lei Municipal nº 4484/92, 
que tratam do procedimento geral relativo às contratações públicas, o prazo para interposição de recurso é de 
05 (cinco) 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 Preço ocorreu em 31/08/2021 no Diário Oficial do 
Município – DOM nº 8101 e em 01/09/2021 no DOU nº 166 e Jornal de grande circulação, pg. 26, 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 8.110 de 14/09/2021, 
Diário Oficial da União – DOU nº 175 e Jornal de grande circulação fls. 04  ambos de 15/09/2021, a existência 
de trâmite de Recurso Administrativo, conforme comprovam os documentos acostados ao processo de 
licitação retro indicado.  
 

Após a concessão do prazo para apresentação das contrarrazões, a empresa CONSRUTORA SIDHARTA LTDA 

apresentou em 17/09/2021, manifestação acerca do Recurso apresentado pela empresa PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, considera-se TEMPESTIVA as Contrarrazões. 

III- DAS RAZÕES DO RECORRENTE 
 

Insurge a Recorrente, através de Recurso Administrativo, contra a decisão da Comissão Setorial Permanente de 
Licitação – COPEL que classificou a CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA no presente certame. 
 

Afirma a Recorrente que a Comissão classificou a empresa Sidharta desacertadamente, já que a mesma 
apresentou diversos vícios em sua proposta de preços, com preços manifestadamente improcedentes. 
 

Alega a Recorrente que a Recorrida ofertou itens com valores menores que 70% do orçado pela Administração, 
sendo que a Lei 8.666/93 em seu art. 48, inciso I, considera inexequível propostas que são 70% menor que o 
valor orçado pela Administração Pública.  
 

Informa a Recorrente que há uma discrepância extremamente significativa entre o valor estimado, 
apresentado pela entidade licitante, se comparado com a proposta da empresa Recorrida, não havendo 
possibilidade de fornecimento e execução dos serviços com qualidade e efetividade em seu desempenho com 
preços 90% abaixo do valor referencial.  
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Por fim, conclui pugnando pela reconsideração da decisão supra, no sentido de acolher o presente Recurso, e 
anular a decisão que classificou a Construtora Sidharta, por conter diversos vícios insanáveis em sua proposta 
de preços, e não se atentar ao instrumento convocatório.  Alternativamente, requer que seja encaminhado o 
presente, a autoridade superior nos termos do § 4, do art. 109, da Lei nº 8.666/93. 
 

IV- DAS RAZÕES DA RECORRIDA 
 

Alega a Recorrida que não merece prosperar as alegações constantes no Recurso Administrativo em comento, 
uma vez que a proposta final apresentada pela Construtora Sidharta é plenamente exequível, sendo que, em 
verdade, a diferença de preço ofertada pela Recorrida foi de apenas 4,10%, em relação ao preço de referência 
da Administração.  
 

Afirma a Recorrida que sua proposta não se enquadra em qualquer das duas hipóteses de inexequibilidade 
adotadas pela Lei 8.666/93 e do Edital item 9.7 e seguintes, como critérios de desclassificação, por tanto, sua 
proposta é plenamente exequível, e vantajosa para a Administração.  
 

Alega ainda que não houve qualquer violação, por parte da Recorrida, ao Edital e ao estatuto das licitações, 
tampouco qualquer eventual prejuízo a Administração. Ademais, informa que é da proponente a 
responsabilidade pela proposta e pela planilha de formação do seu preço.  
 

Por fim, pugna pelo indeferimento do Recurso Administrativo interposto pela PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA, rejeitando-o integralmente, uma vez que a Recorrida apresentou proposta mais 
vantajosa a Administração e atendeu a todos os ditames editalÍcios.  
 

V – DO MÉRITO 
 

Após exame, baseado nas alegações da 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 alguns itens unitários apresentados pela licitante CONSTRUTORA 
SIDHARTA LTDA são inexequíveis.  
 

Tendo em vista o quanto disposto no art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93 acerca de 
exequibilidade, a alegação de inexequibilidade faz menção ao preço global apresentado 
pela licitante, quando então este será comparado ao menor dos seguintes valores:  
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela administração, ou 
b) valor orçado pela administração. 
 

Desta maneira, considerando que o preço global apresentado pela CONSTRUTORA 
SIDHARTA LTDA representa cerca de 96% do preço global da licitação, não há o que se 
discutir acerca da exequibilidade da licitante. 
 

....” (grifos nossos) 
“...O não acolhimento do recurso da licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA;  
O acolhimento das contrarrazões apresentadas pela licitante CONSTRUTORA SIDHARTA ao 
recurso administrativo interposto pela PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.” 
 

“.... 

9.7 O licitante que apresentar proposta com preço global inexequível, conforme art. 48, 

inciso II da Lei 8.666/93, será desclassificado. 

9.7.1 Considerar-se-á inexequível para fins de julgamento do presente certame, propostas 

cujo valor global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela Administração, ou 
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b) Valor orçado pela Administração.”  
...” (grifos nossos) 
 
“...O não acolhimento do recurso da licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; 
O acolhimento das contrarrazões apresentadas pela licitante CONSTRUTORA SIDHARTA ao 
recurso administrativo interposto pela PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 
...” 

 

Diante do quanto consignado pelo setor técnico, em sede de análise recursal, passamos a análise do mérito. 
 

A alegação da Recorrente, acerca da inexequibilidade, da proposta de preço global da Recorrida, quando 
analisada diante dos critérios dispostos no item 9.7 e 9.7.1 do Instrumento Convocatório, que se coaduna com 
o disposto no art. 48 inciso II da Lei 8.666/93, não se amoldam nas duas hipóteses de desclassificação previstas, 
vejamos: 

“.... 

9.7 O licitante que apresentar proposta com preço global inexequível, conforme art. 48, 

inciso II da Lei 8.666/93, será desclassificado. 

9.7.1 Considerar-se-á inexequível para fins de julgamento do presente certame, propostas 

cujo valor global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

c) A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela Administração, ou 
d) Valor orçado pela Administração.”  
...” (grifos nossos) 

 
Nesse interim, considerando que o preço global apresentado pela CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA representa 
cerca de 96% do preço global da licitação, não há o que se discutir acerca da exequibilidade da licitante, não 
havendo embasamento nas alegações da Recorrente.  
 

Outrossim, um preço inexequível não pode ser declarado de ofício pela Comissão, de forma subjetiva. Ao 
contrário, deve ser dado ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade do preço ofertado. No 
caso de julgamento de licitações de obras e serviços de engenharia, em que o art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” 
e “b”, da Lei 8.666/93, prevê um cálculo matemático para a aferição de um preço manifestamente inexequível, 
verificamos que a jurisprudência estabelece a necessidade de dar oportunidade ao licitante de demonstrar a 
exequibilidade da sua proposta, visto que esse cálculo conduz apenas a uma presunção relativa de 
inexequibilidade de preços. Tal entendimento encontra-se solidificado na Súmula TCU 262. 
 

Súmula TCU 262 - O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 
8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a 
Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 
proposta. 

 

Esse posicionamento foi confirmado por meio do Acórdão TCU 1079/2017 – Plenário, de relatoria do Ministro-
Substituto Marcos Bemquerer. Nesse julgado foi trazida a premissa de que a desclassificação de uma proposta 
por inexequibilidade deve ser “objetivamente demonstrada”. Portanto, ao licitante deverá ser dada a 
oportunidade para que ele “defenda sua proposta”, demonstrando que possui capacidade para executar os 
serviços, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório, tendo sua proposta desclassificada 
somente se não tiver sucesso nessa demonstração. 
 

Diante do cumprimento do quanto preconizado no Edital e na Lei 8.666/93 verifica-se que não houve qualquer 
motivo para a desclassificação da empresa Recorrida, pois sua proposta é plenamente exequível, estando 
dentro dos parâmetros de verificação da exequibilidade. Ademais, a licitante possui responsabilidade pela 
proposta e pela planilha de formação de preço apresentada, não havendo que se falar em prejuízo para a 
Administração. Vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME. 
VIOLAÇÃO PELA EMPRESA VENCEDORA DE REQUISITOS DISPOSTOS NO EDITAL. 
INOCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO 
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COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E COM A RAZOABILIDADE. 
PROPOSTA, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. RESPONSABILIDADE 
DA LICITANTE PELA PROPOSTA E PELA PLANILHA, CONFORME DETERMINAÇÃO 
EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL PREJUÍZO FUTURO À ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE 
APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0011417-
02.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE 
CARVALHO RUTHES - J. 02.03.2021)(TJ-PR - APL: 00114170220198160021 Cascavel 
0011417-02.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 
Data de Julgamento: 02/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021) 
(grifos nossos). 

Com efeito, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o licitante a 
observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital. Portanto, a Administração Pública, no 
curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento 
convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame 
licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar 
estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 
 

Dessa forma, por todos os argumentos acima delineados, resta claro tratar-se de recurso manifestamente 
improcedente, uma vez que a licitante CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA, ora Recorrida, apresentou proposta de 
preço dentro dos limites delineados pelo ordenamento jurídico, no que tange a sua exequibilidade, e a ela é 
imputado responsabilidade pela proposta apresentada.  
 

VI - 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 desta COPEL – Comissão Setorial Permanente de 

Licitação, 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 à questão suscitada, uma vez que as alegações não coadunam com o quanto 

preconizado no Edital. Dessa forma, essa COPEL mantém a classificação da empresa CONSRUTORA SIDHARTA 

LTDA. 

Assim, encaminha-se o processo a Autoridade Superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 4º 

da Lei Federal nº 8666/93. 

Salvador, 13 de outubro de 2021. 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA Nº 220/2021 

 
Bruna Santana de Oliveira 
PRESIDENTE DA COMISSÃO  

 
                   Williana Morais da Silva                                                                     Jussara Couto Morais 
                            MEMBRO                                                                                              MEMBRO 

 
                            Maria Almeida Castro                                                                 Albino Gonçalves dos Santos Filho 

                             MEMBRO                                                                                            MEMBRO  
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Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL 

 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
PROCESSO Nº 102362/2021 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova unidade 
ESCOLA MUNICIPAL DO CURRALINHO da Secretaria Municipal da Educação – SMED, conforme especificado 
no projeto básico e seus anexos. 
 
RECORRENTE: NORDESTE ENGENHARIA LTDA 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
Em 08/09/2021, a empresa NORDESTE ENGENHARIA LTDA apresentou Recurso Administrativo, contra a 
decisão proferida pela Comissão Setorial Permanente de Licitação- COPEL, amparada pelo setor técnico 
responsável, que a desclassificou do presente certame.  
 
Conforme o quanto dispõe o art. 109, I da Lei Federal nº 8666/93 c/c art. 111 da Lei Municipal nº 4484/92, 
que tratam do procedimento geral relativo às contratações públicas, o prazo para interposição de recurso é 
de 05 (cinco) 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 Preço ocorreu em 31/08/2021 no Diário Oficial do 
Município – DOM nº 8101 e em 01/09/2021 no DOU nº 166 e Jornal de grande circulação, pg. 26, 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 8.110 de 
14/09/2021, Diário Oficial da União – DOU nº 175 e Jornal de grande circulação fls. 04, ambos de 
15/09/2021, a existência de trâmite de Recurso Administrativo, 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 NORDESTE ENGENHARIA LTDA. 
 
III- DAS RAZÕES DO RECORRENTE. 
 
Insurge a Recorrente, através de Recurso Administrativo, contra a decisão da Comissão Setorial Permanente 
de Licitação – COPEL que desclassificou a licitante por descumprimento do item 8.1.1, “a” do Edital.  Sustenta, 
em sua tese, que atendeu totalmente ao referido item editalício, não podendo prosperar a sua 
desclassificação. 
 
Afirma a Recorrente que a Comissão comparou os valores dos custos unitários (estes sem BDI) da planilha 
orçamentária da Prefeitura, com preços unitários de venda da empresa Recorrente (estes com BDI). Alega 
que ao ser retirado o BDI dos preços apresentados na planilha orçamentária, nenhum destes valores supera 
os valores de custos da planilha da Prefeitura. 
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Alega a Recorrente que o CD apresentado na licitação, tem na planilha na coluna G (que está oculta, e é só 
reexibir) os valores de custos da Recorrente e que se comparados com os valores disponibilizados pela 
Administração, não há nenhum valor unitário que supere os valores da planilha de referência.  
 
Afirma a Recorrente que não alterou nenhuma quantidade da planilha de referência, tendo ofertado preço 
global final de R$ 12.014.445,71 (doze milhões, quatorze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta 
e um centavos), valor esse, inferior ao preço global de referência da Administração, R$ 13.666.209,62 ( treze 
milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos). Nesse interim, 
sustenta que nenhum dos valores unitários apresentados superou os valores referenciados.  
 
Por fim, conclui pugnando pela reconsideração da decisão supra, no sentido de acolher o presente Recurso, e 
considerar a empresa NORDESTE ENGENHARIA LTDA classificada para o presente certame.  Ademais, informa 
que o acolhimento da presente irresignação gerará aos cofres públicos uma economia de R$ 1.098.166,80 
(Hum milhão, noventa e oito mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos). 
 
IV – DO MÉRITO 
 
Após exame, baseado nas alegações da 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 
 

“.... 
 
NORDESTE ENGENHARIA LTDA A Recorrente alega que os itens unitários comparados com 
a planilha de referência da Administração estavam com a aplicação do BDI. Em uma 
reanálise desta DIRE pode-se observar que a alegação procede. Sendo assim, a licitante 
NORDESTE ENGENHARIA LTDA está classificada sob a análise das propostas de preço. 
 
....” (grifos nossos) 
 
“... 
O acolhimento do recurso interposto pela licitante NORDESTE ENGENHARIA LTDA 
...” ( grifos nossos) 

 
Diante do quanto consignado pelo setor técnico, em sede de análise recursal, passamos a análise do mérito.  
 
Um dos temas mais complexos atinentes à licitação envolve o formalismo. Existe uma forte tradição no 
sentido de reputar que atos praticados em licitação sujeitam-se ao rigorismo formal. Daí se extrai a 
inviabilidade de qualquer ato em descompasso com o modelo formal contido em lei ou no ato 
convocatório. 
 
Diante do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o processo de licitação será realizado em 
respeito ao edital, ao qual a Administração e os licitantes se encontram estritamente vinculados, e que não 
haja afronta à seleção da proposta mais vantajosa, à isonomia, à legalidade, à impessoalidade, à igualdade , 
à proporcionalidade, à razoabilidade e ao julgamento objetivo. 
 
Nesse sentido, o princípio da vinculação ao edital permite que haja competividade no certame, já que 
licitantes não podem ser excluídos do processo de contratação por conta de questões irrelevantes, como 
omissões ou irregularidades formais. O posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU tem 
prestigiado a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao 
longo do procedimento licitatório. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 
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" Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à 
desclassificação da licitante. 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 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO 
DANTAS) 

"A observância das normas e das disposições do edital, consoante o art.  41, caput, da 
Lei 8.666/93, deve ser aplicada mediante a consideração dos princípios basilares que 
norteiam o procedimento licitatório, dentre eles os da eficiência e da seleção da 
proposta mais vantajosa. Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a 
concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado 
frente a outros princípios" (Acórdão 119/2016-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO) 
(grifos nossos) 

 
Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de 
um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais 
vantajosa), a adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode  ser 
percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:  

 
“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 | Revisor: WALTON 

ALENCAR RODRIGUES) (grifos nossos) 

“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo 
edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento 
supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 
3º, da Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à 
competitividade do certame”. (Acórdão 1795/2015-Plenário | Relator: JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO) (grifos nossos) 

Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e realizar a 
ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos normativos. 
Por esse motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso para outro. 
 
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 n ão é um 
concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital . 
 
Assim sendo, em um juízo revisional, a Administração Municipal, através do setor técnico competente 
DIRE/SMED, verificou que o Recorrente cumpriu com o quanto determinado no item 8 .1.1, “a” do Edital,  
uma vez que  ao retirar o BDI  dos preços unitários  apresentados pela empresa, em sua planilha 
orçamentaria,  nenhum destes valores supera os valores de custos da planilha da Prefeitura, portanto, não 
havendo o que se falar em descumprimento editalicio.  

 
“8.1.1 Carta Proposta, que poderá ser feita conforme modelo anexo, contendo: 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, total e global dos 

serviços, os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por 
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extenso, conforme planilhas anexas do setor técnico competente, DIRE/SMED, ficando 

esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas;” 

Diante da constatação supra, o eventual acolhimento do pleito revisional se dá por força da aplicação do 
caráter instrumental do princípio da autotutela administrativa ante o reconhecimento de que, defrontando-
se com equívocos, pode a Administração Pública rever os atos administrativos para restaurar a situação de 
validade e consequente regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas de um dever, pois que, não 
pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte. Na verdade, só restaurando a situação 
de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais 
importantes corolários. 
 
A capacidade de autotutela está hoje consagrada na hermenêutica de controle dos atos administrativos, 
sendo, inclusive, objeto de firme orientação do Supremo Tribunal Federal que a ela faz referência nas 
Súmulas Nos.: 346 e 473, in verbis: “Súmula 346.A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus 

próprios atos.” e “Súmula 473 A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

 
A autotutela administrativa encontra respaldo no artigo 53 da Lei n°.: 9.784/99: “Art. 53. A Administração 

deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. 
 

O princípio da autotutela estabelece que a Administração poderá revogar, por motivo de interesse público, 
ou anular, em razão de ilegalidade, seus atos. 

Marcus Vinícius Corrêa Bittencourt confirma a autotuela licitatória, explicando que “caberá a autoridade 

competente efetuar um controle de todo o processo, verificando, por meio do seu poder de autotuela, a 

legalidade dos atos praticados e a permanência dos motivos que levaram ao desenvolvimento da licitação”. 
[1] 

O ato administrativo quando realizado em discordância com o preceito legal é viciado, defeituoso, devendo, 
assim, ser anulado. Vejamos o que discorre o Tribunal de Justiça do Paraná sobre anulação: 

“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA ANULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS LEGITIMIDADE 
DESTE PARA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PODER DISCRICIONÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATO ANULATÓRIO QUE OPERA EFEITOS EX TUNC ASSINATURA 
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IRRELEVÂNCIA DECISÃO CORRETA RECURSO 
NÃO PROVIDO. Não há margem de discricionariedade para defender o ato defeituoso. Não 
se admite a invocação de um pretenso interesse público para a manutenção do ato 
viciado. Aliás, muito pelo contrário: um ato inválido, por si só, é suficiente para ofender o 
interesse público. A defesa do interesse público impõe o respeito ao direito. Revelado o 
vício de nulidade, o ato administrativo deve ser desfeito. Tratando-se de anulação, 
obrigatório desfazimento não pode ser obstaculizado por direitos adquiridos. Como se 
reconhece de modo pacífico, ato administrativo inválido não gera direito adquirido”. ( 
grifos nossos)  

Desta forma, tendo em vista, que restou verificado que os itens unitários da planilha apresentada pelo 
Recorrente encontravam-se com a aplicação do BDI, e quando retirados não ultrapassava o da planilha de 
referência da Administração. 
 
Assim, tendo em vista o erro na forma de preenchimento da planilha orçamentária, harmonizando-se os 
princípios do julgamento objetivo e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório com a busca pela 
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proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo moderado, entende-se possível a 
correção de erros formais e materiais de fácil constatação nas planilhas de custos, desde que não haja 
alteração do valor global da proposta e essa se mantenha exequível.  
 
Ademais, corroborando o entendimento acima exposto, tem-se que as normas que regem o processo 
licitatório devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.   
 
Dessa forma, diante de todos os argumentos acima delineados, resta claro tratar-se de recurso 
manifestamente procedente, uma vez que a licitante NORDESTE ENGENHARIA LTDA atendeu a todos os 
ditames editalícios. Assim sendo, essa COPEL, amparada pelo parecer da DIRE/SMED, exercendo o poder de 
autotutela conferido a Administração, resolve retificar a decisão que desclassificou a licitante do presente 
certame.    
 
IV - DA DECISÃO  

 

Diante do exposto, verifica-se que se trata de recurso manifesta e inquestionavelmente procedente, 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, respaldados pela lei que rege o certame, Lei Federal nº 8.666/1993, bem como pela lei Municipal nº 

4.484/92, decide JULGAR PROCEDENTE o presente Recurso Administrativo,  acolhendo os pedidos do 

Recorrente quanto à questão suscitada, uma vez que o mesmo atendeu a todos os ditames editalicios . Dessa 

forma, essa COPEL retifica a decisão que desclassificou a licitante NORDESTE ENGENHARIA LTDA do presente 

certame, para não mérito considerá-la classificada. 

Assim, encaminha-se o processo a Autoridade Superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 4º 

da Lei Federal nº 8666/93. 

Salvador, 13 de outubro de 2021. 
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