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Ilustríssima Senhora Laila Cristina Pereira Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura São João Batista do Glória – Minas Gerais - Nos Autos do Processo Licitatório N° 

0898/2020 – Tomada de Preço n° 004/2020 

 

 

 

 

 

 

 

SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, empresa 

estabelecida em Contagem(MG), à Avenida Tito Fulgêncio, nº 1.176, Salas: 104/106, Bairro Jardim 

Industrial, CEP: 32.215-000, inscrita no CNPJ sob nº 25.898.180/0001-00, em atenção a ata de reunião 

para julgamento dos documentos de habilitação e propostas comerciais, por seu representante Legal, 

com supedâneo no art. 109, inciso I, alínea “a” e “b” da Lei 8.666/931, consubstanciado ao item 8.12 do 

Edital, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, 

pelos substratos fáticos e jurídicos alinhavados ao presente, pugnando para o seu acatamento e inteiro 

deferimento. 

 

I - TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, assevera a tempestividade do presente recurso, encaminhado ao e-mail: 

licita.gloria@gmail.com, no dia 03/09/2020 (quinta-feira). Portanto, tempestivo o presente recurso. 

 

II – DA SUMA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0898/2020 – TOMADA DE 

PREÇO N° 004/2020 

 

O processo licitatório visa a Contratação de empresa especializada para execução do projeto de 

modernização do Parque Luminotécnico visando a adequação da iluminação pública com utilização de 

luminárias LED, com elaboração de projeto executivo de distribuição e substituição da iluminação 

pública em vias e áreas públicas dentro do perímetro urbano do Município de São João Batista do 

Glória/MG, contemplando 1333 pontos de iluminação pública, incluindo o fornecimento de mão de obra 

técnica, inclusive mecanizada, materiais homologados junto aos órgãos competentes e todos os trâmites 

necessários junto à concessionária local para a aprovação e execução do objeto, conforme Projeto 

Básico, Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária, incluindo o 

fornecimento de todo o material. 

 

                                                           
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; 
b) julgamento das propostas; 
 
2 8.1 Dos atos da Administração cabem recursos nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93. 

mailto:licita.gloria@gmail.com
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Pretendendo participar do Processo Licitatório n° 0898/2020 – Tomada de Preço n° 004/2020, a 

recorrente analisou e tomou conhecimento de todo o Edital e dos respectivos Anexos.  No dia 20 de 

agosto de 2020, manifestou seu interesse em participar do processo licitatório e protocolou os 

envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços). 

 

Abertos os envelopes 01 (habilitação), a recorrente e os demais proponentes foram habilitados. Ato 

contínuo, passou-se à abertura dos envelopes 02 (proposta de preços), onde, inicialmente, foram 

analisados os requisitos formais/materiais e apresentação dos seguintes valores: 

 

 

Classificação Licitante Valor 

4º Construtora Remo Ltda  R$ 1.169.328,36 

3º Sigma Engenharia Industria e Comércio Ltda R$ 1.090.364,13 

2º Quark Engenharia Eireli R$ 1.015.793,77 

1º Cantonale Serviços e Comércio Eireli         R$ 1.011.402,58 

 

Data a complexidade da documentação, a sessão foi suspensa, sendo a continuidade dos trabalhos 

designada para o dia 27 de agosto de 2020, as 14h.  

 

Dado continuidade nos trabalhos, após análise técnica, a Comissão de Licitação deliberou por: 

 

a) DESCLASSIFICAR a proposta da empresa QUARK ENGENHARIA EIRELI, tendo 

em vista a não apresentação do “detalhamento de encargos sociais” exigidos no item 

6.1.1.5 do Edital, bem como apresentou a “composição do custo unitário” sem inserir o 

item 1.1 da planilha orçamentária (braço de aço, curvo, pesado, galvanizado à fogo para 

iluminação pública, 1.80 mts c sapata.); 

 

b) CLASSIFICAR as propostas das empresas SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, CONSTRUTORA REMO LTDA e CANTONALE SERVIÇOS E 

COMÉRCIO EIRELI. 

 

Por fim, declarou a licitante CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI vencedora do certame pelo 

menor preço global, ficando a licitante SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA em 

segundo lugar e a licitante CONSTRUTORA REMO LTDA em terceiro.  

 

Em que pese o indiscutível conhecimento jurídico da Comissão de Licitação prolatora da decisão 

classificatória, d.m.v., a mesma não laborou com o costumeiro acerto ao deliberar pela CLASSIFICAÇÃO 

da licitante CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. 

 

No caso em questão, é de rigor a reforma parcial da decisão recorrida, pelos fatos e fundamentos 

alinhavados a seguir: 
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III – DO MÉRITO  

III.1 – DA CORRETA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE QUARK 

ENGENHARIA EIRELI 

 

Prima facie, reputa-se como correta a decisão que desclassificou o QUARK ENGENHARIA EIRELI. Como 

atentamente visualizado pela Comissão de Licitação, a licitante supramencionada NÃO apresentou o 

“detalhamento de encargos sociais” exigidos no item 6.1.1.5 do Edital, bem como apresentou a 

“composição do custo unitário” SEM inserir o item 1.1 da planilha orçamentária (braço de aço, curvo, 

pesado, galvanizado à fogo para iluminação pública, 1.80 mts c sapata.). 

 

O comando editalício contido no item 18.15 do Edital é taxativo ao dispor que o não atendimento de 

qualquer exigência ou condição deste edital quanto às condições de credenciamento, proposta de 

preços e habilitação, implicará na desclassificação ou inabilitação do licitante, conforme o caso. 

 

Além disso, quando apresentou sua proposta é certo que deveria ter o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, cujo item não foi motivo de impugnação 

pela mesma, aceitando assim as regras do certame.  

 

Embora tenha deixado de apresentar documentação indispensável à sua classificação no presente 

processo licitatório, em nenhum momento a empresa QUARK poderá alegar que era dever da d. 

Comissão em realizar “diligência esclarecedora” sobre o dito documento faltante. 

 

Ora, a diligência não pode ser utilizada para sanar os vícios da proposta apresentada pela QUARK. Nos 

termos do art. 43, §3º da Lei nº 8.666/1993, a realização de diligência para obtenção de 

documentos/informações novas é vedada. 

 

A Lei não permite que se inclua no procedimento documento ou informação novos, que deveriam 

constar originariamente do procedimento. Não há palavras inúteis na Lei. Ao proibir não só a juntada 

de documento novo, mas também de informação nova, a Lei quis evitar possível fraude ao comando 

legal. 

 

Quanto ao conteúdo do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, merecem transcrição as lições de Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro: 

 

“O §3º do artigo 43 permite 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. O 

dispositivo deixa claro (o que não ocorria no art. 35, §3º, do decreto-lei nº 

2.300/86) que as diligências referidas no dispositivo não podem ter por 

objetivo alterar ou complementar a documentação apresentada; o que se 

pretende é permitir a adoção de medidas para esclarecimentos da própria 
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comissão ou autoridade superior, como vistorias, laudos, pareceres 

técnicos ou jurídicos.”3  

 

Ou seja, a diligência não pode complementar ou alterar a documentação, serve para esclarecer a d. 

Comissão ou a Autoridade Superior, quando a avaliação da documentação recomende conhecimento 

técnico-especializado ou esclarecimento de dúvida fática que não importe em acrescentar qualquer 

informação ou documento novo ao processo. 

 

Justamente por isso é que Marçal Justen Filho, ao comentar o citado dispositivo legal, afirma que sua 

finalidade é propiciar à comissão valer-se do auxílio de terceiros, notadamente de assessoria técnica, no 

julgamento da habilitação e da classificação, advertindo, contudo, que: 

 

"Inexistirá a possibilidade de suprir defeitos imputáveis aos licitantes. O 

esclarecimento de dúvidas não significa eliminar a omissão dos licitantes. 

Se o licitante dispunha de determinado documento, mas esqueceu de 

apresentá-lo, arcará com as consequências de sua própria conduta.4"  

 

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”): 

 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.ILEGALIDADES NO 

PROCESSO LICITATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO 

FÁTICOPROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO 

CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Hipótese em que o 

Tribunal local consignou (fls. 893-894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei n° 8.666/93 

quanto o edital não determinam nova expedição de certidão. A exigência 

contida no edital visa validar a certidão apresentada, isto é, verificar a sua 

autenticidade e não a expedição de outro documento. (...). Outrossim, a 

Administração e os interessados em participar da concorrência pública têm o 

dever de respeitar o que ficou consignado no edital, nada lhe acrescentando 

ou excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão Especial de 

Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, documento que deveria ser 

juntado, como o foi, no envelope de documentos para habilitação e 

adotou expediente não contemplado no instrumento convocatório, em 

violação aos princípios que norteiam a licitação, como o da vinculação ao 

edital e ampla concorrência". 2. Não se conhece de Recurso Especial em 

relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma 

clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 284/STF. 3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada 

de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os 

candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à 

observância do princípio da igualdade (Ag. Int. no RMS 50.936/BA, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 5. Para contrariar o 

                                                           
3 Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 337. 
4Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 7ª ed, São Paulo: Dialética, 2000. p. 429. 
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estatuído pelo Tribunal a quo, acatando os argumentos da parte recorrente, 

seria necessário examinar as regras contidas no edital, bem como o contexto 

fático-probatório dos autos, o que é impossível no Recurso Especial, ante os 

óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Nos termos do art. 43, § 3º, da 

Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao 

princípio da vinculação ao edital. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido 

e, nessa parte, não provido”. (STJ – Resp: 1.717.180, SP 2017/0285130-0, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 – SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (g.n.) 

 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE 

CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTAÇÃO 

CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. PROVAS DOS AUTOS. 

SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO 

CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO (...). 

Nota-se, assim, que a licitação é um procedimento administrativo cujo início 

ocorre com a publicação do edital, momento em que são fixadas as condições 

para o certame, devendo o administrado cuidar para a observância das regras 

fixadas naquele ato, sob pena de nulidade. Na hipótese dos autos, cumpre 

observar que ao participar do certame, a apelante tinha pleno conhecimento 

das regras constantes do edital, em especial de seus itens 4.1.4.1 e 4.1.4.2 (fl. 

31): 4. Documentos de Habilitação 4.1. A habilitação na licitação está 

condicionada à regularidade documental da licitante, a ser comprovada por 

meio dos seguintes documentos: (...) 4.1.4 Relativa a outras declarações 4.1.4.1 

Declarações indicando: I. Conhecimento do instrumento convocatório, 

inexistência de fato impeditivo para participar da licitação e atendimento ao art. 

27, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993 (ANEXO 6A) (...)4.1.4.2 O texto das 

declarações deverá observar o conteúdo dos modelos indicados nos ANEXOS 

6 Por sua vez, analisando o modelo de declaração previsto no Anexo 6, notasse 

que o item III previa: Declara, sob as penas da Lei: (...) III. ATENDIMENTO AO 

ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93: não empregar menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz () (Observação, em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

acima). Alega a apelante que, por problemas técnicos, no momento da 

impressão do documento, suprimiu a linha do texto que continha a supracitada 

ressalva, deixando, portanto, de assinalar o x no local destacado, razão pela 

qual foi considerada inabilitada, sendo desclassificada da concorrência. 

Destarte, a apelante apresentou recurso administrativo contra sua 

desclassificação (fl. 136/145), ao qual foi negado provimento, considerando a 

ausência de cumprimento de exigência expressamente prevista no edital (fl. 

147). Ora, o art. 27, IV da Lei n.º 8.666/93 é expresso ao determinar que para a 

habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados (...) documentação 

relativa a (...) regularidade fiscal e trabalhista. Acerca da fase de habilitação, 
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colho os ensinamentos de Marçal Justen Filho, in verbis: Na acepção semântica 

de fase procedimental, a habilitação sujeita-se ao disposto na lei e no ato 

convocatório. Enquanto ato decisório, a habilitação é ato vinculado. Não é 

informada por qualquer juízo de conveniência. Nem pode se fundar na 

vantajosidade de propostas. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 9ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2002, p. 294) Nota-se, assim, 

tratar-se de critério objetivo de exigência, de modo que não cabe ao Poder 

Judiciário, em respeito ao princípio da separação de Poderes e ao poder 

discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de 

oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se 

sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua 

legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de 

poder ou de ilegalidade nos atos em questão. Se não foi possível saber se a 

empresa emprega menores, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz, deixou de ser cumprido um requisito do edital, agindo bem o 

Presidente da Comissão Especial de Licitação ao inabilitar a concorrente 

em questão que agiu de forma negligente ao não conferir o documento 

impresso antes de entregá-lo à autoridade administrativa. Com efeito, o 

fundamento constitucional autônomo - respeito ao princípio da separação de 

Poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa -, este último, 

que a propósito, encontra fundamentação no próprio princípio da separação 

de Poderes (art. 2º da CF/88) e no princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88), 

não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, razão pela qual resta 

inviabilizado o seguimento do recurso especial ante a incidência insuperável da 

Súmula 126/STJ, haja vista que é imprescindível a comprovação da interposição 

do recurso extraordinário, quando o acórdão recorrido assentar suas razões em 

fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, cada um deles suficiente, 

por si só, para mantê-lo. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

ENSINO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. 

APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. ACÓRDÃO A QUO. FUNDAMENTOS 

CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. 1. O acórdão 

recorrido assentou que negar o direito de matrícula à recorrida ofende o 

princípio do direito de acesso à educação. Assim, incabível a análise do acerto 

da fundamentação do Tribunal de origem, uma vez que tal matéria, de ordem 

constitucional, não pode ser revista, mediante Recurso Especial, sob pena de 

usurpação de competência do STF. Ademais, o recorrente não atacou, via 

Recurso Extraordinário, o referido fundamento constitucional. Incidência da 

Súmula 126 do STJ. 2. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1660391/RN, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 

12/05/2017). Ademais, a revisão do entendimento adotado conforme a 

pretensão recursal demandaria revolvimento das premissas fático-probatórias 

estabelecidas pelo acórdão recorrido, providência vedada no âmbito do recurso 

especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. Por fim, o entendimento desta 

Corte Superior de Justiça é no sentido de que fica prejudicada a análise da 

divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada por óbice 

sumular no exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo 

constitucional. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. APONTADA OFENSA AOS ARTS. 4º E 5º DA LINDB, 126 E 127 
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DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NORMA 

LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. [...] 3. Prejudicada a análise da 

divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular 

por ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo 

constitucional. 4. Agravo Interno não Num. 9998217 - Pág. 10 provido. (AgInt 

no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). Ante o exposto, com fulcro no art. 

932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do 

agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília 

(DF), 14 de novembro de 2018”. (STJ - AREsp: 1383185 SP 2018/0272543-4, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 

19/11/2018) 

 

Na mesma linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

“Destarte, em que pese a previsão no artigo 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, de 

que a Comissão pode promover diligências para esclarecer ou complementar 

o processo de licitação, o mesmo dispositivo veda a "inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta", como ocorrido na espécie, visto que a impetrante não trouxe aos 

autos prova demonstrativa da impossibilidade de providenciar a 

complementação da certidão no tempo que lhe era exigido, ônus que lhe 

incumbia, mormente porque os processos licitatórios obedecem rigorosamente 

o que estabelece a Lei das Licitações e o Edital de convocação.  

Vale enfatizar que o formalismo está presente na licitação exatamente por 

se tratar de procedimento competitivo, de maneira que possa assegurar 

os princípios que regem o certame, mormente a isonomia, a probidade 

administrativa e o julgamento objetivo (...). 

Assim, uma vez que o edital vincula a administração, não pode ser 

considerado habilitado o licitante que deixou de demonstrar sua completa 

qualificação, de acordo com as exigências editalícias, inviabilizando a 

concessão da presente segurança.” (Apelação Cível n. 1.0000.04.405567-1, Rel. 

Des. Célio César Paduani, DJMG 13/08/2004) 

“EMENTA:  Mandado de Segurança - Licitação - Fornecimento de serviços de 

gêneros alimentícios destinados ao programa de merenda escolar do Estado - 

Inabilitação - Certidão negativa da Dívida Ativa da União - Prazo validade 

vencido.  

Diante dos princípios que regem o processo de licitação, não se pode obrigar 

a Comissão de Licitação a aceitar certidão com prazo de validade vencido. É 

vedada à comissão a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta, consoante previsto na parte 

final do § 3º, do art. 43 da Lei 8.666/93. A Administração Pública tem por 

obrigação observar o princípio da eficiência. A norma prevista no art. 29, III da 

Lei 8.666/93, exige a prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, para concorrer ao processo licitatório.” (Apelação Cível n. 

1.000.00.307413-5 de relatoria do Des. Jarbas Ladeira, DJMG 19/09/2003) 
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Dessa forma, a recorrente poderia ter juntado sua documentação mediante a observância das regras do 

Edital, mas se esqueceu de fazê-lo, deve arcar com as consequências de sua própria conduta. 

 

A administração pública não pode ficar à mercê da licitante que deixou de apresentar a documentação 

para classificação e habilitação exigida pelo Edital. 

 

Não há discricionariedade neste ponto que autoriza a administração pública ignorar erros na 

apresentação da documentação de classificação e habilitação privilegiando a recorrente, em detrimento 

das proponentes que efetivamente seguiram à risca todas as exigências de especificações contidas no 

Edital. 

 

Agir de outro modo, é privilegiar a QUARK em detrimento das demais licitantes, violando, assim, os 

princípios da isonomia, da impessoalidade, do julgamento objetivo e da violação ao instrumento 

convocatório. 

 

Como se observa os erros constantes das propostas apresentadas pela QUARK são substanciais e 

grosseiros, não sendo cabível corrigi-los por meio de diligência.  

 

Justamente por esses motivos, a QUARK ENGENHARIA EIRELI foi corretamente desclassificada 

e inabilitada pela Comissão de Licitação, pela inobservância da exigência contida no item 6.1.1.5 do 

Edital.  

 

 

III.2 – DA NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE 

CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 

  

Diante de uma análise minuciosa na proposta de preço da licitante CANTONALE SERVIÇOS E 

COMÉRCIO EIRELI pode-se verifica que a licitante não apresentou a proposta de preço conforme 

orienta o Edital.  Senão Vejamos: 

 

[...] 

6.1.1 As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, e entregues da seguinte 

forma: 

[...] 

6.1.1.2 A proposta deverá conter todas as informações relevantes referentes ao objeto, a descrição 

detalhada dos itens e respectivos preços em valor unitário e total para o item/objeto da licitação, 

conforme modelo constante do Anexo IX, observadas as instruções constantes dos itens 

seguintes: 

[...] 

6.1.1.2.3 Os preços deverão ser cotados em moeda nacional, incluídos os valores de quaisquer 

gastos ou despesas com impostos, encargos sociais, previdenciários, fiscais e trabalhistas, 

tributos, taxas, seguros, fornecimento de todo o material e mão-de-obra, equipamentos, 
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transporte e demais ônus incidentes sobre os serviços ora contratados, não podendo o 

proponente exercer pleitos de acréscimos posteriores, após a abertura da Proposta. 

 6.1.1.2.4 A proposta apresentará preço unitário e preço global, de conformidade com os 

requisitos estabelecidos no edital, onde a licitante DEVERÁ OS ITENS DA PLANILHA 

DETALHADAMENTE, observando-se os valores unitários e total porquanto os preços 

consignados na planilha orçamentária correspondem ao teto máximo de preços a que a 

Administração Pública poderá pagar pela obra. 

6.1.1.5 Deverá acompanhar a proposta de preços as composições de custos unitário se o 

detalhamento de encargos sociais e do BDI nos termos da súmula nº 258 do TCU, que 

poderá ser grafado em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original 

devidamente assinada; 

[...] 

 

Para melhor visualização, segue abaixo a tabela de composição de BDI nos moldes do Edital: 

 

 

 

Ao comparar a tabela fixada acima, com a tabela apresentada pela licitante CANTONALE SERVIÇOS E 

COMÉRCIO EIRELI facilmente se verifica a divergência entre elas, O QUE É INACEITÁVEL.  

 

A de se destacar que a empresa além de não apresentar de forma correta suas composições de custos, 

indicou inda 2 (DOIS) valores de BDI, inclusive utilizando em sua proposta um percentual de 37,85% 

(TRINTA E SETE VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) – MARK-UP 0,6215. Este percentual é muito 

superior aos parâmetros indicados no Edital e nas recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), 

acórdão 2622/2013. 
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Indicado na Proposta: 17,49% 

 

 

Indicado na Composição de Custos 

 

 

Outrossim, de forma perceptível, verifica-se que a licitante em sua proposta de preço NÃO apresentou 

de forma discriminada os custos com EQUIPAMENTOS e MÃO DE OBRA na indicação do respectivo 

cálculo de produtividade.  

 

A Composição de Preços Unitários (CPU) está relacionada à engenharia de custos. Ela é utilizada na 

composição de preços para obras e serviços. 

 

As composições devem conter os índices de produtividade da mão de obra e consumo de materiais e 

equipamentos para execução de cada uma unidade. 

 

Com a correta elaboração da Composição de Preços Unitários a Administração pode analisar de forma 

precisa os insumos propostos e os custos diretos e indiretos de cada serviço. 

 

Incumbe ao proponente discriminar detalhadamente os custos com MATERIAIS, EQUIPAMENTOS e 

MÃO DE OBRA E SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE. 

 

Para tanto, o enunciado da Súmula 258 – Tribunal de Contas da União dispensa maiores digressões: 

 

Súmula 258 – TCU 
 

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 

orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos 

anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicada mediante o 

uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

 

Deve-se levar em conta que a licitante CANTONALE deixou de apresentar ainda, dados importantes na 

composição dos seus custos como Garantia e Seguros, Riscos, Despesas Financeiras e ISSQN. 
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III.3 – INDICAÇÃO DE LUMINÁRIA QUE NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS 

TÉCNICAS MÍNIMAS 

 

A CONTONALE apresentou documentação de dois fabricantes/modelos de luminárias, indicando em 

sua proposta a marca IDL (MAGNETISCH), porém não apresentou os laudos de certificação em 

conformidade com a Portaria 20 do INMETRO. 

 

Além do mais, a luminária indicada não atende às especificações determinadas no Projeto Básico do 

Edital, cujo PRODUTO MUITO INFERIOR ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E PADRÕES DE MERCADO.  

 

Listamos a seguir alguns pontos cruciais: 

 

LUMINÁRIA DE 50W 

Descrição Exigência Edital Luminária Indicada 

Fluxo Luminoso 6.250 lumens 5.750 lumens 

Eficiência mínima 140 lm/w 115 lm/w 

Base para relé Com base para acoplamento de 

fotocélula 

Não possui 

 

LUMINÁRIA DE 100W 

Descrição Exigência Edital Luminária Indicada 

Fluxo Luminoso 14.000 lumens 11.500 lumens 

Eficiência mínima 140 lm/w 115 lm/w 

Base para relé Com base para acoplamento de 

fotocélula 

Não possui 

 

 

LUMINÁRIA DE 150W 

Descrição Exigência Edital Luminária Indicada 

Fluxo Luminoso 21.000 lumens 17.250 lumens 

Eficiência mínima 140 lm/w 115 lm/w 

Base para relé Com base para acoplamento de 

fotocélula 

Não possui 
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Luminária INDICADA NA PROPOSTA 

 

 

 

Luminária EXIGIDA NO EDITAL 
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Por fim, mas não menos importante, ao se verificar o cumprimento dos itens 6.1.1.6 e seus subitens, 

constatou-se que fora apresentado laudo de iluminância de marca distinta da constante na proposta, o 

que contraria a redação dos subitens 6.1.1.6.2 e do 6.1.1.6.3 do Edital. 

 

Uma vez demonstrado o descumprimento das regras editalícias, outro caminho não resta, senão 

DESCLASSIFICAR CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI em obediência plena ao princípio da 

isonomia. 

 

III.4 - DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO (PRINCÍPIO DA LEGALIDADE)  

 

Os artigos 41, 44 e 48 da Lei 8.666/93, assim dispõem: 

 

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993: 

[...] 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

[...] 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os  critérios objetivos 

definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por esta Lei. 

 

§ 1º  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes. 

 

§ 2º  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes. 

 

§  3º  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos,  ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

 [...] 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

[...] 
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Em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, cumpre destacar o que dispõe 

O EDITAL EM COMENTO: 

[...] 

6.1.1 As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, e entregues da seguinte 

forma: 

 

6.1.1.1 A “Proposta” deverá ser impressa em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, 

e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, 

rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à 

administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo; 

6.1.1.2 A proposta deverá conter todas as informações relevantes referentes ao objeto, a descrição 

detalhada dos itens e respectivos preços em valor unitário e total para o item/objeto da licitação, 

conforme modelo constante do Anexo IX, observadas as instruções constantes dos itens 

seguintes: 

 

6.1.1.2.1 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a partir 

da abertura da mesma. 

 

6.1.1.2.2 O nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância do licitante;  

 

6.1.1.2.3 Os preços deverão ser cotados em moeda nacional, incluídos os valores de 

quaisquer gastos ou despesas com impostos, encargos sociais, previdenciários, fiscais e 

trabalhistas, tributos, taxas, seguros, fornecimento de todo o material e mão-de-obra, 

equipamentos, transporte e demais ônus incidentes sobre os serviços ora contratados, não 

podendo o proponente exercer pleitos de acréscimos posteriores, após a abertura da 

Proposta. 

 

 6.1.1.2.4 A proposta apresentará preço unitário e preço global, de conformidade com os 

requisitos estabelecidos no edital, onde a licitante DEVERÁ OS ITENS DA PLANILHA 

DETALHADAMENTE, observando-se os valores unitários e total porquanto os preços 

consignados na planilha orçamentária correspondem ao teto máximo de preços a que a 

Administração Pública poderá pagar pela obra. 

 

6.1.1.3 Deverá acompanhar a proposta de preços impressa uma Planilha de Quantitativos e Preços 

Unitários (composição unitária dos custos de todos os itens da planilha), com preços em real, que 

poderá ser grafada em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original 

devidamente assinada, respeitado o teto máximo de preços unitários e totais; 

 

6.1.1.5 Deverá acompanhar a proposta de preços as composições de custos unitário se o 

detalhamento de encargos sociais e do BDI nos termos da súmula nº 258 do TCU, que 

poderá ser grafado em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original 

devidamente assinada; 

 

6.1.1.6 Deverá acompanhar a proposta de preços, obrigatoriamente, os Laudos de 

Iluminância/certificação das lâmpadas, nos termos da Portaria INMETRO 20/2017, obedecendo 

ao que segue: 
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6.1.1.6.1 Os laudos deverão estar identificados com etiqueta contendo: Razão Social da Licitante; 

Relação e Marca do Item; 

6.1.1.6.2 A marca constante do laudo, deverá ser a mesma marca constante de sua proposta. 

Caso seja omitida alguma das informações exigidas, a proposta poderá ser desclassificada 

por impossibilidade de sua associação com o objeto;  

 

6.1.1.6.3 As licitantes que não entregarem os laudos solicitados, ou apresentá-los de modo 

que não atenda as especificações técnicas descritas neste Edital, serão desclassificadas do 

processo. 

[...] 

6.1.1.6.5 A marca do produto apresentado nos laudos deverá ser a mesma fornecida durante a 

execução do objeto, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste Edital; 

[...] 

18.15 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste edital quanto às 

condições de credenciamento, proposta de preços e habilitação, implicará na 

desclassificação ou inabilitação do licitante, conforme o caso. 

[...] 

 

Com absoluta certeza, o fim principal da licitação só será alcançado verdadeiramente se o vencedor do 

certame demonstrar, POR MEIO DO ESTRITO ATENDIMENTO AOS COMANDOS EDITALÍCIOS, que a 

proposta ali ofertada atendeu todas as regras editalícias. 

 

O Administrador Público, ao desenvolver o seu trabalho, deve pautar-se pelos princípios e normas legais, 

devendo fazer o que a lei manda, podendo deixar de fazer desde que não proibido pela lei, conforme 

norma prevista no inciso II, do art. 5º da Constituição Federal/88.  

 

Estando a Administração Pública e licitantes vinculados a exigências editalícias, (Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório), torna-se importante aqui assevera os ensinamentos de 

Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães. Vejamos: 

 

A vinculação ao instrumento convocatório pode ser entendida como princípio de limitação 

material e procedimental: a partir de sua divulgação, a Administração Pública e os particulares 

estão subordinados a ele. Devem estrito cumprimento aos termos e estão proibidos de o 

inovar (não só durante o processo licitatório, mas também quando da execução do contrato). 

Será este instrumento que instalará o interesse das pessoas privadas e os respectivos custos para 

a elaboração da proposta. Ele não pode ser substancialmente alterado (caso isto se dê, necessárias 

se fazem sua republicação e a reabertura de todos os prazos), mas somente convalidados os vícios 

formais de menor impacto no certame. Se na fase anterior a discricionariedade era plena 

(orientada pela política pública e raciocínios argumentativos), ela é praticamente eliminada depois 

da publicação do instrumento convocatório: trata-se de ato administrativo autovinculante, a 

ser obedecido e eficazmente executado pela Administração. 

 

Mas esta vinculação não é apenas sendo administrativa, pois produz efeitos ao exterior da entidade 

promotora da licitação: todos os interessados, terceiros e mesmo os demais Poderes 

constituídos (Judiciário, Legislativo, Ministério Público) devem obediência aos termos do 

instrumento convocatório. Quem dispõe de competência gerencial para definir licitação é a 

Administração a quem a lei atribuiu tal título. A legitimidade democrática para a escolha pública de 
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contratação e elaboração do ato convocatório é normativamente atribuída ao órgão ou entidade 

competente. Legitimidade, esta, que toma substância concreta (legal) quando da divulgação pública 

do instrumento. Por isso ele não pode ser alterado por quem quer que seja, pois estampa a 

configuração do interesse público primário posto em jogo. O instrumento convocatório assume 

natureza de ato regulamentar vinculante. Ele se desdobra no tempo e disciplina a relação jurídico 

processual que se desenvolverá entre Administração Pública, interessados e terceiros. O 

instrumento regulamenta, em termos específicos, como se dará aquela determinada licitação e a 

relação administrativa material que surgirá quando da assinatura do futuro contrato. Por isto não 

pode ser alterado e muito menos desrespeitado: uma vez publicado, cogente é o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório.  

 

Já Marcos Juruena Villela Souto revela que:  

 

"Sendo o Edital a lei interna da licitação, no qual se expressa o desejo da Administração em 

relação aos seus proponentes, não se pode fugir aos termos e condições ali propostos; nada 

se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital; ali estão fixadas as condições em que 

devem ser elaboradas as propostas, cabendo, portanto, julgá-las em estrita conformidade 

com tais condições.  

 

Se a Administração não observa o edital, enseja a correção da anomalia através de recurso 

hierárquico, ou mesmo a invalidação do procedimento através do controle externo, via ‘Tribunal 

de Contas ou Poder Judiciário.  

 

(...) É no edital que vai se buscar o julgamento objetivo, isto é, impessoal e criterioso, isento de 

qualquer subjetivismo; um dos princípios da licitação é propiciar igualdade nas 

oportunidades de contratar com o Poder Público, o que significa não só o conhecimento 

prévio e completo do desejo da Administração e das condições de participação no certame...” 

(Direito Administrativo Contratual, p.199/200, Lumem Júris, Rio de Janeiro – 2004.)  

 

Nesta matéria, destaca-se o entendimento do mais preclaro de todos os autores desta matéria, o 

saudoso Prof. Dr. Hely Lopes Meirelles, que assim nos ensina sobre a vinculação ao Edital: 

 

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos 

aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer 

quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, as propostas, ao julgamento e ao 

contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias 

para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, 

inclusive para o órgão ou entidade licitadora.” “Nem se compreenderia que a Administração 

fixasse no edital o modo e forma de participação dos licitantes, bem como as condições para a 

elaboração das ofertas, e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no 

contrato se afastasse do estabelecido, e admitisse documentação e propostas em desacordo com 

o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal vincula aos seus termos tanto os 

licitantes quanto a Administração que o expediu. É impositivo para ambas as partes e para 

todos os interessados na licitação.”  

 

Interessante, também, é reproduzir o que diz o respeitadíssimo Prof. Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello: 
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[...]  

“13. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração a respeitar 

estritamente as regras que haja previamente estabelecido para disciplinar o certame, como 

aliás, está consignado no art. 41 da lei 8.666.”  

“14. O princípio do julgamento objetivo, almeja como é evidente, impedir que a licitação seja 

decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou PROPÓSITOS PESSOAIS 

dos membros da comissão julgadora.” (G.N) 

[...] 

 

A jurisprudência pátria entende que deve ser mantida a proposta de preços classificada em primeiro 

lugar por sua aparente vantajosidade para a Administração, DESDE QUE TAL MANUTENÇÃO NÃO 

IMPLIQUE NA VIOLAÇÃO AOS DEMAIS DITAMES DO EDITAL: 

 

ADMINISTRAÇÃO – LICITAÇÃO – PROPOSTAS INCOMPLETAS –DESCLASSIFICAÇÃO DA 

PROPONENTE – LEGALIDADE (...) A proposta mais vantajosa também NÃO autoriza a 

Administração Pública a ignorar os seus vícios formais e o descumprimento de exigências 

constantes do Edital, notadamente quando, como in casu foram apresentadas de forma 

absolutamente claras, com modelos para preenchimento dos anexos.” (TJSC, MS 158408 SC 

2002.015840-8, da Capital. Rel. Des. Newton Trisotto) 

 

O Ministro do Tribunal de Contas da União, Relator Weder de Oliveira, no Acórdão 3.043/2010, em 

sessão plenária realizada no dia 10/11/2010, assim se pronunciou: 

 

“O procedimento licitatório legitima a presunção de que a proposta selecionada no certame 

representa a proposta mais vantajosa que poderia ser obtida pela Administração Pública. A 

ausência de procedimento licitatório representa exposição da Administração ao risco 

potencial de não escolher a proposta mais vantajosa, de agir de modo antieconômico. O 

descumprimento da regra de licitar configura não apenas prática de ato ilegal, mas também 

prática presumidamente ilegítima ou antieconômica, exceto quando demonstrado 

inequivocamente que o procedimento não era cabível, nos termos permitidos pela lei” 

(Acórdão 3.043/2010, Plenário, rel. Min. Weder de Oliveira). 

 

Considerando que a concepção de vantajosidade ultrapassa a perspectiva quantitativa, deve-se observar 

as exigências editalícias para declarar a desclassificação da licitante CANTONALE SERVIÇOS E 

COMÉRCIO EIRELI. 

 

IV - DO REAL SENTIDO DO PRINCÍPIO DA VANTAJOSIDADE  

 

Sobre o princípio da vantajosidade o ilustre Prof. Marçal Justen Filho, discorre: 

 

“A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública 

(COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA). A vantagem caracteriza-se como a 

adequação e satisfação do interesse coletivo por via da execução do contrato. A maior 

vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação 

menos onerosa e o particular se brigar a realizar a melhor e mais completa prestação. 
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Configura-se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à 

situação de menor custo e maior benefício para a Administração”  

(...) 

“De modo geral, a vantagem buscada pela Administração deriva da conjugação dos 

aspectos da qualidade e da onerosidade. Significa dizer que a Administração busca a maior 

qualidade da prestação e o maior benefício econômico. As circunstâncias determinam a 

preponderância de um ou outro aspecto”. 

 

Neste sentido, pode-se afirmar ser a vantajosidade um dos fins a ser alcançado nas licitações, mas que 

NÃO SE RELACIONA APENAS E EXCLUSIVAMENTE COM VALORES, POIS A ADMINISTRAÇÃO 

TAMBÉM NECESSITA RECEBER PRESTAÇÕES ADEQUADAS E SATISFATÓRIAS PARA ATENDER O 

INTERESSE PÚBLICO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DO EDITAL.  

 

Dúvidas não podem subsistir quanto ao entendimento de que o fim primevo da licitação só será 

alcançado verdadeiramente se o ganhador do certame demonstrar, por meio do estrito atendimento 

aos comandos editalícios,  QUE A PROPOSTA ALI OFERTADA ATENDEU TODAS AS REGRAS 

EDITALÍCIAS. 

 

REITERA-SE, assim, que o princípio da vantajosidade NÃO SE LIMITA APENAS A MENOR OFERTA 

FINANCEIRA GLOBAL no certame, mas sim à observância das regras do edital, o que não restou 

preenchido pela CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI.  

 

Também, cumpre-se destacar que não é facultado à Administração Pública subverter as regras do 

Edital ao alcance exclusivo de melhor valor financeiro, DEVENDO-SE, PRINCIPALMENTE, ATER-SE 

À VINCULAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL. 

 

Neste sentido, entende-se que a vantajosidade não se exaure no menor dispêndio financeiro pela 

Administração, mas sim na coexistência da economicidade e na qualidade das propostas de forma a 

atingir o interesse público.   

 

E PARA ATINGIR O INTERESSE PÚBLICO TODAS AS REGRAS EDITALÍCIAS DEVEM SER 

CUMPRIDAS.  

 

Não obstante, o valor da proposta seja crucial para a classificação dos participantes, O PREÇO GLOBAL 

NÃO PODE SER A ÚNICA MEDIDA NA ESCOLHA DO GANHADOR, cabendo à Administração o dever 

de buscar o correto detalhamento dos custos, condição que lhe assegurará que as propostas oferecidas 

não contêm vícios insanáveis.  

 

Indubitavelmente, o a Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória deve buscar o melhor preço 

em razão da conjugação da melhor contratação em decorrência do atendimento e respeito aos 

princípios que regem a Administração Pública e seus atos (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência). 
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Demonstrado que o Princípio da Vantajosidade não se limita apenas a menor oferta financeira no 

certame, mas sim a observância das regras da Lei e do Edital, o que NÃO foi cumprido pela CANTONALE 

SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI., requer que seja a mesma desclassificada do certame.  

 

V - DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

A Constituição Federal prevê, no seu art. 37, inciso XXI, a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a todos os concorrentes 

a igualdade de condições.  

 

A obrigatoriedade da aplicação do princípio é reiterada no art. 3º da lei 8.666/93, podendo o mesmo 

ser considerado como um instrumento regulador das normas, para que todos os destinatários de 

determinada lei recebam tratamento parificado. 

 

Assim é obrigação da Administração Pública não somente buscar a proposta mais vantajosa, mas 

também demonstrar que concedeu à todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade. 

 

A isonomia deve ser pilar de todo o processo licitatório tanto durante o ato convocatório, que é aberto 

a todos, dentre os quais serão selecionados os que se enquadram nas características necessárias, exceto 

aqueles que por ato anterior estejam impossibilitados de participar ,e na fase seguinte do processo, 

sendo que o julgamento das propostas deve ser feito baseado nos critérios objetivos delimitados no 

ato convocatório, sem qualquer influência subjetiva, ou preferência dos julgadores também nessa fase. 

 

A eventual hipótese de permitir a classificação da licitante CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO 

EIRELI. se configurará em total desrespeito ao PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA no 

tratamento para com os demais licitantes, posto que a Constituição da República e a Lei 8.666/93, 

asseguram aos licitantes o tratamento ISONÔMICO E IGUALITÁRIO. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998 

 

[...] 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

[...] 

 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

 

[...] 
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Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,  

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 

§§ 5º a 12º deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;  

[...] 

 

Por princípios constitucionais, as contratações públicas serão promovidas de modo a assegurar a 

IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE TODOS OS CONCORRENTES. 

 

A Administração Pública está subordinada constitucionalmente à observância do Princípio da Isonomia, 

cuja relevância está prevista em diversos dispositivos constitucionais. 

 

Desta feita, a Comissão de Licitação vem agindo acertadamente, com plena obediência à Lei, tudo 

levando-se em conta que o desatendimento a esse princípio constitui a forma mais insidiosa de desvio 

de Poder, com qual a Administração QUEBRA A ISONOMIA entre os licitantes, motivo pelo qual o 

judiciário tem anulado editais e julgamentos em que se descobre a perseguição ou favoritismo 

administrativo, sem nenhum objetivo ou vantagem de interesse público. 

Segundo esses dispositivos, NÃO pode haver licitação com discriminações entre participantes, seja 

favorecendo determinados proponentes, seja afastando outros ou desvinculando-os no julgamento. A 

IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES É PRINCÍPIO IRREVOGÁVEL NA LICITAÇÃO. 

 

O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que: 

 

“O PRINCÍPIO DA IGUALDADE consiste em assegurar regramento uniforme às pessoas que não 

sejam entre si diferenciáveis pôr razões lógicas e substancialmente (isto é, a face da constituição) 

afinadas com eventual disparidade de tratamento”. 

 

Atrelado ao Princípio da Isonomia, o Princípio da Impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento 

que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. 

 

Para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o 

interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns 

indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros.  
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Assim, qualquer diferenciação de condições impostas aos licitantes representa a violação aos direitos 

preconizados na Lei 8.666/93 e na própria Constituição da República. 

 

Portanto, a questão primordial situa-se no fato de que a r. decisão ora objeto guerreada por esse 

recurso, beneficia uma única empresa (CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI.), em detrimento 

das demais. 

 

Certo é, conforme já exaustivamente exposto no presente recurso, havendo alguma falha formal, 

omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na proposta há um poder-dever por parte 

da Comissão de Licitação em realizar a diligência, superando-se o dogma do formalismo excessivo e 

prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência, ampliação da competitividade e a proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

 

Porém, como os erros apontados são substanciais, considerando que os mesmos se refere à natureza 

do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais (art. 139 do 

Código Civil), não existe nenhuma possibilidade de juntada ou apresentação de nova documentação, 

uma vez que se trata de vício insanável, posto que relacionado à substância do documento. A eventual 

correção acarretaria na substituição de informações essenciais ou, ainda, na inclusão posterior de 

documento que não se refira a mera complementação ou esclarecimento. 

 

Note-se, portanto, que a realização de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do procedimento licitatório independente de previsão em edital[4], sendo decorrente dos princípios da 

Administração Pública e da própria disposição legal contida no art. 43, §3º, da Lei de Licitações. 

 

Assim sendo, REPITA-SE, outro caminho não resta, senão DESCLASSIFICAR CANTONALE SERVIÇOS E 

COMÉRCIO EIRELI em obediência plena ao princípio da isonomia. 

 

 

VI – CONCLUSÃO E PEDIDO 

 

Tendo em vista as razões amplamente expostas ao longo deste Recurso Administrativo, a fim de garantir 

que o certame – de inequívoca importância ao povo brasileiro – discorra em plena observância às 

normas e princípios que regem a atividade licitatória, notadamente a vinculação ao Instrumento 

Convocatório, bem como de modo a evitar a contratação de proposta com vários vícios além de não 

atender as exigências e expectativas disponibilizadas pela Administração, necessária a desclassificação 

da Proposta da empresa CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, com risco de PREJUÍZOS 

SUPERIORES ao erário. 

 

REQUER seja o presente Recurso Administrativo processado, recebido e conhecido; seja a Decisão 

proferida em 27/08/2020 RETIFICADA, classificando-se em primeiro lugar a licitante SIGMA 

ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e DESCLASSIFICANDO a empresa CANTONALE e 

mantendo a desclassificação da empresa QUARK, em vista dos inúmeros vícios insanáveis.  
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Senão vejamos: 

 

1) A EMPRESA QUARK ENGENHARIA EIRELI DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTO QUE 

OBRIGATORIAMENTE DEVERIA CONSTAR NO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS  

(DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS) , VEDADO SUA INCLUSÃO POSTERIOR EM 

SEDE DE DILIGÊNCIA. 

2) A EMPRESA CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI INDICOU LUMINÁRIA EM SUA 

PROPOSTA QUE NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS . 

3) A EMPRESA CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI APRESENTOU COMPOSIÇÕES 

DE PREÇOS UNITÁRIOS INCOMPLETAS, SEM DETERMINAR AS PARCELAS DE MATERIAIS, 

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE OS RESPECTIVOS COEFICIENTES DE 

PRODUÇÃO. 

4) A EMPRESA CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI APRESENTO U DIVERGÊNCIA 

NA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI EXIGIDA , INCLUSIVE COM INDICAÇÃO DE DOIS 

BDI’s DISTINTOS, ONDE O ADOTADO NAS COMPOSIÇÕES APRESENTADAS É SUPERIOR 

AO ESTIPULADO NO EDITAL E OS DETERMINADOS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE. 

 

Certo que a classificação da licitante CANTONALE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. fere os princípios 

que regem o processo licitatório, sendo este ato SUSCETÍVEL DE CORREÇÃO na via administrativa 

(Recurso Hierárquico – Denúncia/Representação na Corte de Contas do Estado de Minas Gerais), bem 

como no Poder Judiciário Mineiro. 

 

Não sendo acatado o presente recurso, requer que sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, 

remetendo-as ao colendo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com o fim de apurar a 

necessidade de uma Tomada de Contas Especiais quanto ao objeto licitado, previsto no artigo 2º da 

Instrução Normativa nº 03/2013, que disciplina o § 3º do art. 47 da Lei Complementar Estadual nº 102, 

de 17/01/2008, e regulamenta, no âmbito dos órgãos e entidades das Administrações Diretas e Indiretas, 

estaduais e municipais, os procedimentos relativos à tomada de contas especial. 

 

É o que se requer. 

 

Pede Deferimento. 

 

Contagem/MG, 03 de setembro de 2020. 
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