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ILMº. PREGOEIRO - CONVITE Nº 017/2018 – SESI – DR/PA e SENAI – DR/PA. 

 

 

 

 

 

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E 

SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – EPP, CNPJ 04.615.616/0001-28, já devidamente 

qualificada perante este órgão, vem, apresentar as presentes RAZÕES RECURSAIS face a sua 

desclassificação, requerendo desde já, que seu pedido seja reconhecido, pelas razões de fato e direito 

que passa a expor: 

 

I – DOS FATOS 

Segundo ata do pregão eletrônico, foi expedido parecer técnico apontando que a ora 

recorrente teria infringido os itens 5.1. e 5.4 do Edital, pois segundo o parecer, a empresa apresentou, 

em sua proposta, erros no somatório, onde o valor total geral da proposta não corresponde ao real e 

que a empresa teria ainda deixado de apresentar a composição de preço unitário.  

Em razão de tais argumentos, a empresa ora recorrente foi desclassificada. 

 

II – DO DIREITO 

 

No caso em debate, as deficiências da proposta apresentada não alteravam o valor 

geral total da proposta de forma à admitir a sua desclassificação. 

Em verdade, pelo princípio da isonomia que rege o direito administrativo, deveria ter 

sido ofertada oportunidade para correção da planilha de modo a retificar os erros apontados, para 

então, após reajuste avaliar se tais vícios provocaram ou não a manutenção da proposta enviada. 

Tal não ocorreu. 

É imperioso a PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DA PROPOSTA 

MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO. Tais princípios devem prevalecer entre outros 

aspectos do Edital e do certame. 
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Como se observa do Parecer Técnico, foram simples erros de preenchimento da 

planilha, sem que isso, no entanto, afetasse o certame, ou que isso trouxesse vantagem indevida à 

recorrente. 

Ao contrário, a proposta mais vantajosa para a administração pública não foi acolhida. 

Está aqui diante de um excesso de formalidade que contamina a tão combatida 

burocratização do país e ainda os processos licitatórios. O TCU muito também já vem proferindo 

decisões no sentido de conferir o correto entendimento quanto a tal princípio. 

Com base no exposto, o caso atrairia, dentro do espírito da Lei de Licitações e 

Contratos, o princípio do formalismo moderado, que prescreve certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados (art. 2º, par. único, IX, Lei federal n. 9.784/99), de maneira que o conteúdo 

deve prevalecer sobre o formalismo extremo, respeitadas as formalidades essenciais à garantia dos 

direitos dos administrados (art. 2º, par. único, VIII, Lei Federal 9.784/99). Nesse sentido, a 

jurisprudência do TCU é pacífica, a exemplo do enunciado do Acórdão 357/2015-TCU-Plenário: 

“1. O intuito basilar dos regramentos que orientam as aquisições pela Administração 

Pública é a contratação da proposta que lhe seja mais vantajosa, obedecidos 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. 

2. 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.” 

 

O STF também já se manifestou em questão semelhante (RMS nº 23.714/DF, 1ª T, em 

5/9/2000) , tendo entendido que: 

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

gera nulidade [...] Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora a ela não 

trouxe vantagem, nem implicou em desvantagem para as demais participantes, 
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não resultando assim em ofensa à igualdade; se o vício apontado não interfere no 

julgamento objetivo da proposta, e se não se vislumbra ofensa aos demais 

princípios exigíveis na atuação da Administração Pública, correta é a 

adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta mais 

vantajosa, em prestígio do interesse público, escopo da atividade administrativa.” 

 

O interesse público precisa ser preservado, na medida em que se está diante da 

proposta mais vantajosa. 

O art. 3º da Lei de Licitação assim escreve: 

 

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. 

 

Abaixo se transcreve alguns Acórdãos do TCU em situações de erros meramente 

formais: 

ACÓRDÃO 2564/2009 – Plenário 

9.4.5. ao proceder ao julgamento de licitações na modalidade pregão eletrônico, 

observem o procedimento previsto no § 3° do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005, 

quando verificado, nas propostas dos licitantes, erros ou falhas formais que não 

alterem sua substância, devendo, nesse caso, sanar de ofício as impropriedades, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível aos demais licitantes, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 
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ACÓRDÃO 1734/2009 – PLENÁRIO 

A desclassificação de licitantes por conta de erro material na apresentação da 

proposta, fere os princípios da competitividade, proporcionalidade e razoabilidade, 

sendo medida de extremos rigor, que pode afastar do certame propostas mais 

vantajosas, com ofensa ao interesse público. 

 

ACÓRDÃO 1811/2014 – PLENÁRIO 

Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se configura a 

nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante 

não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha 

puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. 

 

ACÓRDÃO 2290/2019 – Plenário 

9.4.3. não-realização de diligências na documentação de habilitação técnica e na 

proposta da representante (segunda colocada no certame) , que possibilitassem 

sanear as falhas encontradas, em busca de preservar a possibilidade de contratar 

proposta mais vantajosa, ou possibilitassem melhor caracterizar o aspecto insanável 

dessas falhas e/ou a inexequibilidade dos preços e custos ofertados, sem demonstrar e 

explicitar a desnecessidade das diligências ou outra razão para sua não-realização, 

contrariando os princípios da economicidade e da transparência e a jurisprudência 

deste Tribunal (Acórdãos do Plenário 2.546/2015, 2.730/2015, 918/2014, 1.924/2011, 

e 1.899/2008) 

 

Dessa forma, por tudo que foi exposto, a desclassificação da empresa recorrente foi 

indevida e contrário aos princípios basilares da Lei de Licitações, na medida em que fere os 

princípios administrativos da supremacia do interesse público e da seleção da proposta mais 

vantajosa o ato que inabilitou a empresa recorrente. 

 

II – DO PEDIDO 

Assim sendo REQUER desde já o conhecimento da peça recursal ora apresentada 
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dando-lhe provimento, reformando a decisão proferida pelo Sr. pregoeiro que desclassificou esta 

empresa ora recorrente, restando assim vencedora do certame, a bem do interesse dessa entidade e do 

regular prosseguimento do feito.  

Belém/PA, 18 de agosto de 2021. 
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