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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DA COMISSÃO CENTRAL DE 
LICITAÇÃO - CCL DO SESI E SENAI. 

 

CONCORRÊNCIA Nº012/2021 

RECORRENTE: CACTOS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÕES 

LTDA 

 
 
 
 
 

CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÕES 

LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe, vem 

muito respeitosamente perante Vossa Senhoria, por meio de seu representante legal, 

apresentar com fundamento no art. 22, do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI, com as modificações da Resolução nº01/2011 c/c item 8.1 do edital,  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

face a não aceitação de sua proposta comercial pelo coordenador da comissão central 

de licitação do SESI/SENAI nos autos do processo licitatório na modalidade 

CONCORRÊNCIA Nº012/2021, cujo o objeto é a “Contratação de Empresa 

especializada em serviços de engenharia para a realização de reforma e 

ampliação da Unidade SESI Paragominas - Departamento Regional do Pará”, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos a serem abaixo apresentados. 

DA SÍNTESE PROCESSUAL E FÁTICA 

O SESI – SENAI, pessoa jurídica de direito privado, integrantes dos 

Serviços Sociais Autônomos (Sistema “S”), tornou público seu interesse na 

contratação de empresa para execução dos serviços especializados de engenharia, 

cujo objeto fora acima destacado, com fundamento no Regulamento de Licitações e 

Contratos - RLC do SESI e alterações promovidas pela Resolução nº01/2011. 

Após regular publicação do instrumento convocatório a empresa 

RECORRENTE tomou conhecimento e veio a participar do certame, sendo que a 

sessão de abertura do certame foi inicialmente designada para o dia 20.05.2021, 

consoante se infere das informações constantes no edital. 

No horário e dia designados (20.05.2021) na sede do SESI de 

Paragominas, ocorreu a sessão para recebimento dos documentos referentes a 

habilitação jurídica e as propostas, sendo que o Sr. Coordenador da Comissão Central 

de Licitação, entendeu por bem invocar o item 7.2.1 do edital e inverter a ordem do 

processo licitatório com fundamento no art. 16 do RLC, abrindo primeiramente as 

propostas apresentadas pelas empresas participantes. 
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Ato continuo, em face da complexidade do objeto, segundo o 

coordenador da CCL se fez necessária a análise técnica pelo setor competente, a 

Gerência de Engenharia do SESI e SENAI, sendo o processo suspenso para a 

respectiva análise das propostas das empresas.  

No dia 15.07.2021, foi encaminhado a Coordenação da Comissão 

Central de Licitações, a análise técnica das propostas, procedida pela Gerente de 

Engenharia Sra. Ana Karolina Gomes da Silva, Matricula nº0603 – Sistema FIEPA. 

Ocorre que houve vários equívocos na análise da proposta da empresa 

RECORRENTE que acabaram ensejando a sua inabilitação de forma arbitrária e 

ilegal, fundada em supostas divergências em itens isoladas da planilha de composição 

de custos e preços da empresa CACTUS CONSTROÇÕES, sem que a empresa 

pudesse apresentar quaisquer justificativa sobre os itens, senão vejamos: 
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Após tomar ciência da análise técnica de sua proposta a empresa 

RECORRENTE, no dia 08.07.2021, apresentou suas justificativas e deixou 

expressamente consignado quanto a todos os itens apontados no parecer da 

Gerencia de Engenharia que, mesmo inexistindo as divergências na planilha, caso 

fosse necessário ajustar tais itens, tal MEDIDA NÃO IMPORTARIA EM 

QUALQUER AUMENTO DE CUSTOS SOBRE O VALOR GLOBAL DE SUA 

PROPOSTA apresentada no certame.  

Ainda assim, mesmo após apresentar suas justificativas, em sessão de 

continuação do certame, ocorrida no dia 11.08.2021, desta vez na sede do SESI, 

situada na travessa Quintino Bocaiuva, em Belém, a CCL reuniu-se novamente 

para decidir quanto ao relatório técnica apresentado pela Engenheira Sra. Ana 

Karolina Gomes da Silva, sendo exarada a seguinte decisão: 

 

Após infundada e ilegal desclassificação das demais empresas 

participantes do certame, a empresa M S Vasconcelos Construções LTDA EPP, foi 

considerada classificada para a próxima fase do certame.  

Inconformada com está decisão arbitraria e manifestamente ilegal e sem 

fundamento, pois, é contrária ao Regulamento de Licitações e Contratos do SESI 

e a vários precedentes do Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, a empresa 

RECORRENTE vem apresentar suas razões recursais.  

É o breve relatório.  
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DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

O presente recurso administrativo, tem como fundamento legal o art. 22, 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, com as modificações da 

Resolução nº01/2011 cumulado com o item 8.1 do edital, in verbis: 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI: 

Art. 22. Dos resultados da fase de habilitação e do 

julgamento das propostas caberão recursos 

fundamentados, dirigidos à autoridade competente 

indicada no instrumento convocatório, por intermédio da 

comissão de licitação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis e, na modalidade convite, 2 (dois) dias úteis, 

pelo licitante que se julgar prejudicado. 

Edital – item 8.1: 

8.1 - Ao final da sessão, após a classificação da proposta 

comercial, definida a fase de habilitação ou declarada 

vencedora do certame, a(s) licitante(s) que 

pretender(em) interpor recurso administrativo 

deverá(ão), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar 

razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a 

oportunidade de apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos; 

O ato administrativo de desclassificação da RECORRENTE foi exarado 

na sessão do dia 11.08.2021, no SESI de Belém, sendo levado a conhecimento do 

representante da empresa no mesmo dia 11.08.2021, iniciando a contagem do prazo 

somente no dia 12.08.2021. 

Desta forma, resta patente não só a viabilidade jurídica quanto ao 

cabimento do recurso, mas também o prazo para sua interposição em âmbito 

administrativo, que esgota-se no dia 18.08.2021, após transcorrer os 05 (cinco) dias 

úteis para este fim, razão pela qual o presente recurso é TEMPESTIVO devendo 

ser regularmente processado para análise de suas razões recursais, em observância 

direta ao Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

Assim, feitas essas ponderações iniciais pertinentes a matéria em 

comento, convém adentrar nas razões recursais para com provar que a decisão 

exarada pelo Coordenador da CCL, está completamente equivocada e é 

manifestamente contrária aos mais diversos precedentes do Colendo Tribunal de 

Contas da União, conforme passaremos a expor.  
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DA VIOLAÇÃO AS NORMAS LEGAIS E EDITALÍCIAS 

Inicialmente, entende-se por bem analisar a legislação vigente pertinente 

a matéria, para ao fim verificar o total descumprimento dos preceitos legais por parte 

da decisão proferida pelo Coordenador da Comissão Central de Licitação – CCL, a 

partir das irregularidades e descumprimento do edital que levaram a desclassificação 

da empresa RECORRENTE, mesmo apresentando justificativas quanto a sua planilha 

de composição de custos. 

É sabido que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, sendo 

que esta norma-princípio encontra-se disposta no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93: 

"A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada”, pelo que ambas as partes participantes do certame 

devem fiel cumprimento a esse preceito legal.  

Assim, muito embora o SESI/SENAI tenha seu regulamento próprio, 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, com as modificações da Resolução 

nº01/2011, é perfeitamente aplicável de forma subsidiará a Lei nº8.666/93, por se 

tratar da lei geral de licitações que ainda encontra-se em vigor. 

O Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, ao tratar dos 

princípios aplicáveis aos processos licitatórios destaca que: 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais 
vantajosa para o SESI e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se 
critérios que frustrem seu caráter competitivo. [destaquei] 

Assim, em se tratando de regras constantes de instrumento 

convocatório, deve haver vinculação a elas, este inclusive é o entendimento que 

também se extrai do art. 3º, da Lei nº8.666/93, senão vejamos o citado dispositivo: 

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. [destaquei] 



          Cactus Construções Indústria e Incorporações Ltda                                       
__________________________________________________________________________________ 

 

            Rua Contorno, 779 Centro Paragominas/PA – fone (fax) 91 37292006 – E-mail: cactus@cactus.eng.br 
 PARA OBRAS.    CNPJ N° 83.317.529/0001-60 / IE N° 15.207.579-8 / IM N° 40.234 

6 

Acerca da vinculação ao instrumento convocatório, Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro1 traz um ponto muito importante: 

Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-
convite, as condições para participar da licitação e as 
cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados 
apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, 
se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às 
condições previamente estabelecidas, burlados estarão os 
princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os 
licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital 
poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por 
outro licitante que os desrespeitou. [grifos nossos] 

No que se refere a vinculação ao edital, prevista na legislação especial 

supramencionada, é importante reiterar que todos os certames licitatórios têm como 

princípio basilar a vinculação ao instrumento convocatório, na verdade trata-se de 

uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do 

procedimento formal, que determina ao SESI/SENAI observar as regras por ela 

própria lançadas no instrumento que convoca e rege os processos licitatórios.  

In casu, as regras fixadas e totalmente descumpridas pelo próprio 

SESI/SENAI, por meio das decisões proferidas pelo Coordenador da CCL ao 

contrariar o edital e desconsiderar a proposta da empresa RECORRENTE, mesmo 

sendo uma das mais vantajosas para a administração, deixando de considerar a 

possibilidade de realizar diligências para saneamento de possíveis dúvidas, 

quanto a planilha de composição de custos apresentada.   

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, o instrumento convocatório: 

é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 
administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é 
mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 
41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada.2 [destaquei] 

Corrobora com este entendimento o magistério do professor José dos 

Santos Carvalho Filho, acerca do referido princípio: 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 
administrador e dos administrados. Significa que as regras 
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas 
por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento 

 
1 - PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2001. 
2 - Lucas Rocha Furtado. Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416. 
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se torna inválido e suscetível de correção na via 
administrativa ou judicial. (CARVALHO FILHO, 2016, p. 340) 

Não é outro o entendimento jurisprudencial lançado pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal - STF: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM 
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO 
JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua 
proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta 
caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. 
Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação 
do licitante que não observou exigência prescrita no edital 
de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional 
da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder 
Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas 
apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na 
avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a 
assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob 
pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da 
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 
(STF - RMS: 23640 DF, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de 
Julgamento: 16/10/2001, Segunda Turma, Data de Publicação: 
DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-01268) 
[grifos nossos] 

A parti deste contexto, o presente recurso administrativo, além dos 

fundamentos legais a serem apresentados, tem amparo ainda, na impossibilidade 

de relativização de cláusulas do edital que obrigatoriamente deveriam ser 

observadas pelas empresas participantes do certame e, também, pelo próprio 

SESI/SENAI, uma vez que a minuta do edital, foi previamente aprovada pela 

assessoria jurídica, bem como não houve pedidos de esclarecimento e tampouco 

impugnação ao edital, passando o instrumento convocatório a fazer lei entre as 

partes.   

A vinculação ao edital é, portanto, um princípio inerente a todo 

procedimento licitatório, pois, estabelece as regras do certame, de modo a garantir, 

dentro da própria licitação, a justa competição entre os concorrentes com vista ao 

cumprimento da isonomia. Assim, a partir do momento em que as empresas se 

dispõem a participar de uma licitação, recebem as regras pelas quais estão 

submetidas e, em contrapartida se comprometem a cumprir a exigências 

estabelecidas.  

Ainda mais quando, o edital é claro ao fixar os critérios para 

apresentação da planilha de composição de custos e preços para execução dos 

serviços de engenharia objeto deste certame.   
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DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

Inicialmente convém analisar, em estrita observância ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, como deveriam ser apresentadas as 

propostas nos termos do edital publicado pelo SESI/SENAI:  

7.3 - Não serão consideradas para efeito de julgamento 

quaisquer ofertas ou vantagens não previstas no 

instrumento convocatório respectivo, assim como propostas 

que contenham redução de preços sobre a proposta de maior 

percentual de desconto, ou indicarem como referência preços de 

outras licitantes que mencionarem outras taxas, impostos, 

benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer 

natureza para serem computadas além do preço proposto, bem 

como as que estabelecerem condições outras, além das 

previstas; 

7.4- As propostas comerciais serão verificadas quanto à 
exatidão das operações aritméticas apresentadas que 
conduziram ao valor total orçado nas Planilhas Orçamentárias, 
procedendo-se à(s) correção(ões) correspondente(s) nos 
casos de eventuais erros encontrados, adotando-se o mesmo 
procedimento na constatação de preços unitários diferentes para 
o mesmo código de serviço, quando será adotado, para efeito 
de cálculo e de contratação, o de menor valor apresentado pela 
licitante. As correções efetuadas serão consideradas para a 
apuração do valor final da Proposta;  

7.5- Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste Edital e Anexos ou que 
apresentarem preços, sejam eles referentes aos unitários, 
etapas, fases ou subfases, simbólico, irrisório ou de valor zero 
para qualquer item, bem como aquelas que não contiverem 
elementos técnicos suficientes para sua apreciação;  

b) Incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos;  

c) Que não apresentar demonstração a composição de 
todos os valores que compõem os itens afetados com 
indicação dos encargos sociais e BDI utilizados pela 
licitante, exigido no item 6.6, alínea “a”, deste Instrumento 
Convocatório;  

7.6- A Comissão de Licitação poderá determinar, em qualquer 

fase da licitação, a realização de diligências que se destinem 

a esclarecer ou a complementar a instrução do 

procedimento licitatório, vedada neste caso a inclusão 

posterior de documento que deveria constar originalmente da 

proposta apresentada; 
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Ora senhor Coordenador, o próprio edital disciplina acerca das 

informações a constarem na proposta, sendo neste momento, importante destacar 

que o edital inclusive teve a preocupação de externa a possibilidade de saneamento 

de erros por meio de diligências.  

Assim, as normas editalícias seriam suficientes para comprovar que os 

valores constantes nas propostas das citadas empresas são iguais a zero, irrisório 

ou simbólico, seria suficiente para acarretar a desabilitação das supracitadas 

empresas, com fundamento no 7.5 do instrumento convocatório. 

A respeito da apresentação das propostas, o Regulamento de Licitações 

e Contratos do SESI, em seu art. 14, disciplina que: 

Art. 14. O procedimento licitatório será afeto a uma comissão de 
licitação, observando-se na modalidade pregão o disposto nos 
arts. 18 a 21, e nas demais modalidades, as seguintes fases: 

I) abertura, em dia e hora previamente designados, dos 
envelopes que contenham a documentação relativa à habilitação 
dos licitantes, com devolução aos inabilitados, de suas 
propostas fechadas de maneira inviolável, desde que não tenha 
havido recurso ou após sua denegação; 

II) abertura, em dia e hora previamente designados, dos 
envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, 
verificando-se sua conformidade com os requisitos do 
edital, desclassificando-se aquelas que não os tenham 
atendido; 

III) julgamento das propostas classificadas, com a escolha 
daquela mais vantajosa para o SESI, segundo os critérios 
estabelecidos no instrumento convocatório; 

IV) encaminhamento das conclusões da comissão de licitação à 
autoridade a que competir a homologação do resultado do 
julgamento e adjudicação do objeto ao licitante vencedor; 

V) comunicação do resultado conforme estabelecido no 
instrumento convocatório. 

Segundo dispõe o edital o valor de referência estaria alçado, conforme o 

item 15.15, ex vi: 

15.15- O valor de referência desta Concorrência é de R$ 
3.029.804,39 (três milhões, vinte e nove mil, oitocentos e 
quatro reais e trinta e nove centavos); 

Por sua vez a Lei Federal nº8.666/93, subsidiariamente aplicável ao 

presente certame, em seu artigo 48, além de regulamentar de forma clara as devidas 

imposições de desclassificação de propostas comerciais, ainda impõe a rejeição a 
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toda e qualquer proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou 

com preços classificados como manifestamente inexequíveis. 

O artigo 48, I, II da Lei Nº 8.666/1993, impõe que serão desclassificadas 

as propostas que: 

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

II – Propostas com valor global superior ao limite estabelecido 
ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, 
condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação. 

O artigo 48, I, II da Lei Nº 8.666/1993 impõe o seguinte: 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, 
consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de 
licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, 
as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do 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. 

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior 
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) 
do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será 
exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, 
igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e 
o valor da correspondente proposta. [grifos nossos] 

O Professor Hely Lopes Meirelles, mestre do Direito Administrativo 

Brasileiro manifesta-se afirmando que: 

Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, 
simbólicos ou excessivamente baixos, nos prazos 
impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da 
execução diante da realidade do mercado, da situação efetiva 
do proponente e de outros fatores, preexistentes ou 
supervenientes verificados pela Administração. [grifei] 

Já o Prof. Jesse Torres assim assevera sobre o preço inexequível, ou 

inviável, como prefere denominar: 
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Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do 
produto, da obra ou do serviço. Inaceitável que empresa 
privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do 
custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora 
do certame, adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por 
incongruente com a razão de existir de todo 
empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz, 
necessariamente, à presunção de que a empresa que assim 
age está a abusar do poder econômico, com o fim de ganhar 
mercado ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de 
menor porte. São hipóteses previstas na Lei n° 4.137, de 
10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder 
econômico. (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 557-558). [destaquei] 

Segundo Renato Geraldo Mendes3, a Lei de Licitações, em seu art. 48, 

inciso II, prevê a desclassificação de propostas contendo preços inexequíveis, assim 

considerados aqueles que: não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma 

retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá 

de assumir contratualmente. 

Por sua vez, o renomado professor Marçal Justen Filho4, aduz que: 

Como é vedada licitação de preço-base, não pode admitir-se que 
70% do preço orçado seja o limite absoluto de validade das 
propostas. Tem de reputar-se, também por isso, que o licitante 
cuja proposta for inferior ao limite do § 1º disporá da faculdade 
de provar à Administração que dispõe de condições 
materiais para executar sua proposta. Haverá uma inversão 
do ônus da prova, no sentido de que se presume inexequível a 
proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o encargo de 
provar o oposto. [grifos nossos] 

Segue na mesma esteira o entendimento jurisprudencial lançado pelo 
TCU: 

TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário – “8.5.5. na contratação 
com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes 
àqueles praticados no mercado, em cumprimento ao art. 43, 
inciso IV, da Lei de Licitações”. 

Nesse sentido, ao analisar o contexto da proposta apresentada pela 

empresa RECORRENTE restou comprovado não se tratar de proposta inexequível 

ou de valor irrisório capaz de ensejar a desclassificação da empresa, ainda mais 

quando os erros indicados pela gerência de engenharia seriam itens isolados, cujo 

a empresa CACTUS Construções se dispôs a retificar sem qualquer ônus ou 

alteração do valor global da proposta apresentada.  

 
3 - O processo de contratação pública – Fases, etapas e atos. Curitiba: Zênite, 2012, p. 313. 
4 - Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª. ed. Dialética: São Paulo, 2010. 
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DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO UTILIZADO PELO COORDENADOR DA CCL. 

DO ESCLARECIMENTO POR MEIO DE MANIFESTAÇÃO DA CACTUS. DA 

ILEGALIDADE NA DECISÃO DO COORDENADOR. DO INDÍCIO DE 

DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO: 

É importante pontuar que o SES/SENAI como responsável pelo certame 

deve sempre avaliar o conjunto de concorrentes, evitando-se, a todo custo, 

inabilitações e/ou desclassificações manifestamente precipitadas, 

especialmente quando os motivos ensejadores possam ser facilmente sanados. É de 

se esperar que o Coordenador da CCL proceda com especial cautela na 

avaliação da documentação e da proposta disponibilizada, sendo-lhe vedado 

levar a cabo exclusões sumárias e desarrazoadas, como está ocorrendo no presente 

caso.  

Quanto a formulação da proposta e de seu teor, sabe-se que são de 

inteira responsabilidade da empresa licitante, não podendo ser imputada a esta 

administração, de forma alguma, a possibilidade ou intenção de buscar ou produzir 

erros; apenas exercemos, nesta fase, a função de diligenciar e opinar pela aceitação 

ou não da mesma, porém, muito se discute a respeito da possibilidade de correção da 

planilha após a fase de apresentação. 

De um lado se levantam as bandeiras do julgamento objetivo e do 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, de outro, a busca pela 

proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo 

moderado. Como regra, o Tribunal de Contas da União - TCU compreende possível 

permitir que a empresa ofertante da melhor proposta possa corrigir a planilha 

apresentada durante o certame. No entanto, essa possibilidade não pode resultar 

em aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os 

participantes. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o TCU já admite e até mesmo exija 

que os órgãos promovam diligência com vistas a corrigir erros de natureza 

meramente formal, de modo a priorizar o menor preço, conforme vasta 

recomendação da jurisprudência do Tribunal (acórdãos 79/2010 e 697/2006 e decisão 

45/1999, todos do Plenário). Essa retificação da planilha, por óbvio, não pode 

acarretar aumento no preço global da proposta, conforme Acórdão 830/2018 - 

Plenário: 

"9.4.1 As omissões nas planilhas de custos e preços das 
licitantes não ensejam necessariamente a antecipada 
desclassificação das respectivas propostas, devendo a 
administração pública promover as adequadas diligências 
junto às licitantes para a devida correção das eventuais 
falhas, sem a alteração, contudo, do valor global 
originalmente proposto, em consonância, por exemplo, com 
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os Acórdãos 2.546/2015, 1811/2014 e 187/2014, do Plenário do 
TCU." 

Nesse sentido, Joel de Menezes Niebuhr5 esclarece que: 

O que importa à Administração Pública é que a licitação e o 

contrato lhe propiciem no resultado concreto. Para tanto, é 

imprescindível avaliar se as propostas lançadas pelos 

licitantes possuem condições concretas de serem 

executadas (que são exequíveis). Não basta selecionar a 

proposta com o melhor preço ou com a melhor qualidade: é 

imperioso verificar-se se ela pode ser mantida, ou seja, se o 

licitante tem meios para adimplir a obrigação a ser assumida. 

[destaquei] 

Senhor Coordenador CCL, é pacífico na legislação, jurisprudência e 

doutrina que compete a Administração promover as diligências necessária para 

esclarecimento de possíveis dúvidas que possam surgir durante o andamento do 

certame, inclusive, quanto a juntada de documentos para complementação de alguma 

informação no processo licitatório. 

Essa inclusive é a disposição legal que se extrai do art. 43, §3º, da Lei 

nº8.666/93, in verbis: 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância 
dos seguintes procedimentos: 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta. [destaquei] 

O instrumento convocatório dispõe em seu item 15.7 que: 

15.7- É facultada à Comissão ou à autoridade competente, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, 
inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou 
informações que deveriam constar do ato de abertura da sessão 
pública; [destaquei] 

Sabe-se que a promoção de diligência deve ser realizada sempre que a 

comissão julgadora, ou autoridade competente em presidir o certame, venha a esbarra 

com alguma dúvida, deverá proceder com a realização de diligência como mecanismo 

necessário e viável para afastar imprecisões e confirmação de dados e informações 

contidos nas documentações apresentadas pelos participantes do processo licitatório. 

 
5 - NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 4. ed. Curitiba: Zênite,2006. p. 212. 
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O objetivo principal da prática de tal ato, é ampliar o universo de 

competição daqueles que efetivamente preencham os requisitos exigidos no 

edital ou, até mesmo, excluir do certame os competidores destituídos dos requisitos 

necessários. 

Outrossim, é importante reiterar que durante muito tempo era comum o 

questionamento no sentido de possibilitar a juntada de documentos no decorrer da 

realização da diligência, a partir da interpretação extraída da parte final do §3º, do art. 

43, acima transcrito. 

Contudo, a interpretação correta a ser dada ao presente dispositivo, 

refere-se tão somente a inclusão de documentos que deveriam ser entregues 

inicialmente, na fase de habilitação do certame. Assim, admite-se a inclusão de 

qualquer outro documento complementar e necessário a elucidação de dúvidas, 

contradições e obscuridades, e em última análise para comprovar a veracidade 

de documentos carreados ao certame como no caso das demais alterações 

contratuais, mesmo acreditando que a documentação apresentada pela 

CACTUS Construções seria suficiente, principalmente quanto aos itens da 

planilha.  

Ora Sr. Coordenador, tornou-se comum a inclusão de documentos para 

complementar documentação já existente nos autos, que visam esclarecer as 

informações já apresentadas na planilha de composição de custos e preços da 

empresa, assim como pelos esclarecimentos apresentados quanto aos itens indicados 

no parecer técnico da gerência de engenharia, no qual a empresa explicou cada 

item e ainda comprometeu-se a proceder as alterações que fossem necessárias 

sem haver qualquer custo adicional ou alteração no valor global de sua 

proposta.  

 Nesse contexto são precisas as lições do Professor Ivo Ferreira 

Oliveira6, ao tratar da finalidade da diligência: 

Oferecer meios para que a Comissão de Licitação ou a 
Autoridade Superior possa promover inquirições, vistorias, 
exames pertinentes a questões que eventualmente surjam e até 
autorizar a juntada de documentos, permitindo à Comissão 
ou à Autoridade julgar corretamente o certame, graças aos 
esclarecimentos que a diligência lhe propiciou, mas sem perder 
de vista os princípios constitucionais e legais que norteiam o 
processo licitatório. [destaquei] 

O texto legal extraído do §3º, do art. 43, da Lei nº8.666/93, induz 

inicialmente a conclusão que tal prerrogativa da administração na promoção de 

diligencias seria uma “faculdade”, mas em verdade, é pacifico na doutrina e 

 
6 - Ivo Ferreira de Oliveira, Diligências nas Licitações Públicas, Curitiba, JM Editora, 2001, p. 24. 
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jurisprudência que não há discricionariedade da autoridade em realizar ou não 

a diligência, pois, sempre que existir dúvidas a promoção da diligência torna-se 

OBRIGATÓRIA. 

Corrobora com este entendimento o magistério do Professor Marçal 

Justen Filho7. Veja-se: 

A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da 
Administração, a ser exercitada segundo juízo de 
conveniência e oportunidade. A relevância dos interesses 
envolvidos conduz à configuração da diligência como um poder-
dever da autoridade julgadora. Se houver dúvida ou 
controvérsia sobre fatos relevantes para a decisão, reputando-
se insuficiente a documentação apresentada, é dever da 
autoridade julgadora adotar as providências apropriadas para 
esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de 
diligência será obrigatória a sua realização. [grifos nossos] 

Conclui o citado autor, destacando que a ausência de cabimento da 

diligência ocorrerá em apenas duas hipóteses: 

A primeira consiste na inexistência de dúvida ou controvérsia 
sobre a documentação e os fatos relevantes para a decisão. A 
segunda é a impossibilidade de saneamento de defeito por 
meio da diligência. Em todos os demais casos, será cabível – 
e, por isso obrigatória – a diligência. 

Portanto, a promoção da diligência não está condicionada a autorização 

prévia no edital ou a qualquer pedido por parte das empresas participantes do 

certame, pois, deverá ser realizada de ofício visando salvaguardar sempre a 

Supremacia do Interesse Público e a obtenção da melhora proposta. Assim, nada 

impede que em caso de omissão do edital haja provocação por parte da empresa 

interessada, como no caso da RECORRENTE, tornando então obrigatório a 

realização de diligências. 

Segue na mesma esteira o entendimento jurisprudencial lançado pelo 
TCU, em períodos pretéritos e em decisões recentes, senão vejamos: 

É possível ao órgão licitante, antes de proceder à 
desclassificação do competidor, realizar diligências quanto 
ao atestado de capacitação técnica apresentado. Acórdão 
1899/2008-Plenário | Relator: UBIRATAN AGUIAR 

É adequada a diligência efetuada para esclarecimento de 
atestado de capacidade técnica. Acórdão 747/2011-Plenário | 
Relator: ANDRÉ DE CARVALHO 

As informações demandadas nos atestados a serem 
apresentados por licitantes, para o fim de comprovação de 
capacidade técnica, devem ser dotadas de clareza, sendo que, 

 
7 - Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 16ª ed, Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804/805. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/1/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/1/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/1/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/1/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
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no caso de dúvidas, cabe ao gestor público valer-se da 
faculdade contida no § 3º art. 43 da Lei 8.666/1993, 
promovendo diligências, para saneamento dos fatos, se 
necessário. Acórdão 1924/2011-Plenário | Relator: RAIMUNDO 
CARREIRO 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de 
disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas 
que envolvam critérios e atestados que objetivam 
comprovar a habilitação das empresas em disputa, o 
responsável pela condução do certame deve promover 
diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos 
documentos que servirão de base para a tomada de decisão 
da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993) . Acórdão 
2730/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS 

Não há previsão legal, para fins de qualificação técnica, da 
apresentação de notas fiscais para comprovação dos 
atestados de capacidade técnica. Contudo, é faculdade da 
comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências 
para verificar a fidedignidade dos documentos 
apresentados pela licitante. Acórdão 1385/2016-Plenário | 
Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO. [destaquei] 

Assim, resta claro e evidente que o Sra. Coordenador da CCL deveria 

ao menos realizar diligências afim de comprovar as informações já constantes 

na planilha de composição de custos e preços perante a empresa CACTUS 

Construções, tanto que a mesma apresentou voluntariamente informações quanto aos 

itens questionados pela engenheira do SESI/SENAI, comprometendo-se a sanar tais 

falhas sem qualquer ônus para o órgão contratante e, mesmo assim a RECORRENTE 

foi injustamente desclassificada. 

Não custa lembrar que, por trás dessa prerrogativa encontram-se como 

principal finalidade a busca da proposta mais vantajosa pela Administração, 

como ocorreu no presente caso em que a Cactus Construções ofertou as melhores 

propostas, sem deixar de levar em consideração a aplicação do formalismo moderado 

nos certames licitatórios ponderado com o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, conforme será demonstrado mais adiante. 

Por fim, Senhor Coordenador da CCL, não custa lembrar a vossa 

senhoria que já entendimento pacifico na jurisprudência e doutrina pátria que, a 

existência de erros em itens isolados da planilha não são motivos suficientes 

para ensejar a desclassificação da empresa RECORRENTE, ainda mais quando 

esta manifesta expressamente que irá retificar a planilha sem quaisquer custos 

ao órgão licitante.  

Segue nessa mesma esteira o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

de Contas da União – TCU, senão vejamos: 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/atestado%2520dilig%25C3%25AAncia/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/5/sinonimos%253Dtrue?uuid=883bfc70-cb7b-11ea-aa14-212754dcf626
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GRUPO I – CLASSE VI – Segunda Câmara 
TC 030.774/2011-0.  
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. 
FALHAS PROCEDIMENTAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO 
ERÁRIO. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADO. CIÊNCIA.  
DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 
[....] 
6.9. Tendo por referência a exequibilidade e a legalidade da 
proposta oferecida pela licitante vencedora, admite-se também 
que a inexequibilidade, não da proposta de preço global, 
mas de itens parciais da planilha de custos e formação de 
preços, são passíveis de serem aceitos pela administração 
do certame licitatório, desde que não contrariem a 
legislação vigente e, como vimos, desde que a proponente 
assuma a responsabilidade por seus equívocos, haja vista o 
disposto no art. 29, § 2º, da IN/MP nº 2/2008: 
‘§ 2º A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados 
da planilha de custos, desde que não contrariem instrumentos 
legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação 
da proposta.’  [destaquei] 

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ é no 

sentido de que a interpretação do dispositivo não seja rígida, literal e absoluta. A 

presunção de erros em itens isolados, também para a jurisprudência pátria, deve 

ser relativa, oportunizando ao licitante à demonstração de exequibilidade da proposta 

e saneamento de erros, o que sequer é o caso dos autos.  

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ART. 48, I E II, § 1º, DA LEI 
8.666/93. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE 
COMPROVAÇÃO PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA 
PROPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 
questão controvertida consiste em saber se o não atendimento 
dos critérios objetivos previstos no art. 48, I e II, § 1º, a e b, da 
Lei 8.666/93 para fins de análise do caráter 
exequível/inexequível da proposta apresentada em 
procedimento licitatório gera presunção absoluta ou 
relativa de inexequibilidade. 2. A licitação visa a selecionar a 
proposta mais vantajosa à Administração Pública, de 
maneira que a inexequibilidade prevista no mencionado art. 48 
da Lei de Licitações e Contratos Administrativos não pode ser 
avaliada de forma absoluta e rígida. Ao contrário, deve ser 
examinada em cada caso, averiguando-se se a proposta 
apresentada, embora enquadrada em alguma das hipóteses 
de inexequibilidade, pode ser, concretamente, executada 
pelo proponente. […] (STJ – REsp: 965839 SP 2007/0152265-
0, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 
15/12/2009, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 02/02/2010). [grifos nossos] 



          Cactus Construções Indústria e Incorporações Ltda                                       
__________________________________________________________________________________ 

 

            Rua Contorno, 779 Centro Paragominas/PA – fone (fax) 91 37292006 – E-mail: cactus@cactus.eng.br 
 PARA OBRAS.    CNPJ N° 83.317.529/0001-60 / IE N° 15.207.579-8 / IM N° 40.234 

18 

Portanto, a doutrina, jurisprudência e a legislação estabelecem 

parâmetros de erros formais em itens isolados da planilha de preços, devendo ser 

oportunizado ao licitante a possibilidade de comprovação da ausência de 

irregularidades na proposta, o que sequer é o caso dos presentes autos, uma vez 

que o recurso funda-se unicamente na suposta ausência de equívocos/erros 

formais em item isolados na planilha, devidamente justificados pela 

RECORRENTE, não sendo motivo suficiente para considerar a proposta da 

CACTUS CONSTRUÇÕES como passível de desclassificação. 

DOS ERROS INSANÁVEIS E INCONSISTÊNCIAS NO BDI DAS EMPRESAS 

PARTICIPANTES 

Senhor Coordenador da CCL, após proceder a análise minuciosa da 

planilha de composição de custos e preços das demais empresas que vieram a 

participar do certame, verificou-se que ambas fizeram o chamado jogo de planilha, 

uma vez que o BDI apresentado nas respectivas propostas são totalmente 

incompatíveis, senão vejamos: 

 

Em verdade fica claro que o BDI apresentado pelas empresas, está 

longe de ser aquele indicado nas propostas, pois, o BDI calculado não confere com 

aquele apresentado, conforme demonstra a planilha que segue em anexo. 
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Nesse sentido, indaga-se: Por que a Gerência de Engenharia não 

constatou tais irregularidades insanáveis no BDI das empresas participantes do 

certame??? 

É importante salientar que segundo o TCU, a empresa pode apresentar 

o BDI que lhe convir, contudo, situação totalmente diversa é apresentar um BDI 

que não é compatível com aquele apresentando, manifestando como nítido jogo 

de planilha, como foi feito pelas empresas participantes do certame, inclusive, 

pela MS Vasconcellos. 

No tocante ao valor total do BDI, já decidiu o Plenário do Tribunal de 

Contas da União: 

“O licitante pode apresentar a taxa de BDI que melhor lhe 

convier, desde que o preço proposto para cada item 

da planilha e, por consequência, o preço global não estejam em 

limites superiores aos preços de referência”. (Acórdão 

2738/2015 – Plenário. Embargos de Declaração, Relator 

Ministro Vital do Rêgo) 

Outrossim, a própria Gerente de Engenharia Sra. Ana Karolina Gomes 

da Silva, Matricula nº0603 – Sistema FIEPA, destacou que a proposta da empresa 

considerada vencedora do certame, também tinha inconformidades, veja-se: 

 

Pasmem, mesmo a empresa M. S. Vasconcellos não apresentado 

quaisquer justificativa quanto as informações lançadas no parecer técnica da 

Gerência de Engenharia, a mesmo ainda foi considerada classificada pelo 

Coordenador da CCL contrariando seu próprio entendimento, decisão está totalmente 

infundada, pois, além da proposta possuir erros insanáveis no BDI a proposta da 

MS Vasconcellos é uma das mais caras para o SESI/SENAI. 
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EMPRESAS E VALORES DE PROPOSTA 

Empresa Valor Resultado 

Classic Construções e serviços R$ 2.578.356,60 desclassificada 

Continental Service de Construção R$ 2.542.010,87 desclassificada 

Cactus Construções  R$ 2.656.370,20 desclassificada 

M S Vasconsellos Construções R$ 2.755.266,80 classificada 

Stylus Construção Civil R$ 2.846.778,87 desclassificada 

Assim, ao procedermos a subtração entre os valores da planilha da 

empresa M S Vasconsellos Construções (R$2.755.266,80) com aquele apresentado 

pela empresa CACTUS Construções (R$ 2.656.370,20), verificou-se uma diferença 

de R$ 98.869,60 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa seis reais e sessenta 

centavos), no qual o SESI/SENAI estaria tendo de prejuízos, uma vez que estaria 

contratando uma proposta menos vantajosa ao órgãos, isso sem levar em 

consideração a possível necessidade de aditamento do contrato para conclusão dos 

serviços de engenharia objetos deste certame.  

Portanto, a decisão de classificação da proposta da empresa M S 

Vasconsellos Construções (R$2.755.266,80), além de ser menos vantajosa para 

o SESI/SENAI, ainda pode acarretar ilegalidade manifesta consistente no possível 

direcionamento da licitação, uma vez que a empresa também apresentou erros em 

sua planilha, assim como não apresentou quaisquer justificativa quanto a análise 

técnica da gerência de engenharia e, mesmo assim, ainda foi classificada.  

Tais fatos nos levam novamente a indagar:  

Quais foram os critérios de julgamento e aceitação das 

propostas utilizados por esta Coordenação da CCL?  

Por que a empresa M S Vasconsellos Construções, 

mesmo apresento erros na sua proposta identificados 

pelo setor técnico e também irregularidades 

insaneáveis no BDI e, sem apresentar quaisquer 

justificativa, fora considerada classificada? 

Assim, esperamos que a Coordenação da CCL possa rever seus atos 

de modo a evitar maiores repercussões quanto a decisão ilegal emanada deste órgão 

decorrente da desclassificação da RECORRENTE e classificação da M. S. 

Vasconsellos Construções, pois, totalmente contrária a todos os precedentes legais 

e jurisprudências acima citados alhures. 
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Está claro que o julgamento está sendo tendencioso e ferindo de morte 

o princípio do julgamento objetivo e igualdade entre os licitantes de que trata o 

art. 2º, do Regulamento de Licitações e Contrato do SESI/SENIA. Veja-se: 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais 
vantajosa para o SESI e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-
se critérios que frustrem seu caráter competitivo. [destaquei] 

Segundo esse princípio o processo licitatório deve observar critérios 

objetivos definidos no ato convocatório, para o julgamento das propostas 

apresentadas, de modo a evitar julgamentos tendenciosos e direcionados nos 

certames, conforme está ocorrendo no presente caso, no qual a empresa 

RECORRENTE sequer teve sua proposta comercial considerada, mesmo sendo a 

mais vantajosa para a administração e mesmo apresentando as devidas 

justificativas. 

Com fundamento neste princípio o SESI/SENAI deve observar critérios 

objetivos definidos no ato convocatório para o julgamento das propostas. Afasta a 

possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos 

no ato convocatório, mesmo que em benefício do próprio órgão contratante. 

Nesse sentido, a importância de tal princípio é enorme, vez que impede 

que a Administração e demais órgãos utilizem, a seu bel-prazer, critérios subjetivos 

criados de última hora, no curso dos procedimentos das contratações de 

determinados serviços, como está ocorrendo mediante análise da proposta da 

empresa RECORRENTE. 

O professor Jessé Torres Pereira Júnior, na obra, salienta justamente 

essa importância do citado princípio: 

O (princípio) do julgamento objetivo atrela a administração, na 
apreciação das propostas, aos critérios de aferição 
previamente definidos no edital ou carta-convite, com o fim 
de evitar que o julgamento se faça segundo critérios 
desconhecidos pelos licitantes, ao alvedrio da subjetividade 
pessoal do julgador; o art. 45 ilustra o propósito do princípio ao 
estatuir que “O julgamento das propostas será objetivo, devendo 
a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo 
em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com 
os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle”. 

Assim, sem a aplicação deste princípio, conforme ocorreu no presente 

caso, seria impossível garantir a observância do princípio constitucional da 
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isonomia, objetivo expressamente constante no art. 2º, do Regulamento de Licitações 

e Contrato do SESI/SENAI, deste modo, não poderia em hipótese alguma o Sr. 

Coordenador desconsiderar totalmente a proposta da empresa CACTUS 

CONSTRUÇÕES, principalmente por ser a mais vantajosa para o SESI/SENAI. 

O professor Hely Lopes8 acentua que “Nem se compreenderia que a 

Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes 

e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do 

estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o 

solicitado”. (Hely Lopes, 1997, p. 249). 

Por sua vez o professor Celso Antônio9, destaca que “impedir que a 

licitação seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, 

impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora”. 

(Celso Antônio, 1998, p. 338). 

Por fim, vejamos o magistério do professor Marçal Justen Filho (2012) 

ao explica, ainda, que a objetividade significa imparcialidade mais finalidade: 

O julgamento objetivo exclui a parcialidade (tomada de 
posição segundo o ponto de vista de uma parte). Mas isso é 
insuficiente. Além da imparcialidade, o julgamento tem de ser 
formulado à luz dos valores protegidos pelo Direito (...). Não se 
admite que, a pretexto de selecionar a melhor proposta, 
sejam amesquinhadas as garantias e os interesses dos 
licitantes e ignorado o disposto no ato convocatório. 
[destaquei] 

Frisa-se que há inúmeros julgados nos quais os Tribunais vêm anulando 

editais e julgamentos que demonstram a preferência a determinadas empresas, 

objetos dos respectivos editais, ferindo assim o princípio da isonomia entre os 

Licitantes, como está ocorrendo neste certame.  

Portanto, não poderia o Sr. Coordenador descumprir o citado princípio, 

em descompasso a todas as disposições legais e doutrinarias alhures demonstrada, 

pois, evidentemente está afastada a melhor proposta para a administração; que 

seria aquela apresentada pela CACTUS CONSTRUÇÕES, gerando um prejuízo para 

o SESI/SENAI de R$98.869,60 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa seis reais 

e sessenta centavos). 

Em tempo, cumpre salientar ainda quanto a fixação das propostas, os 

ensinamentos doutrinários de Marçal Justen Filho10: 

 
8 - MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª ed. Malheiros: São Paulo, 1997. 
9 - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 3a ed. Malheiros: São 
Paulo, 1992. 
10 - FILHO, Marçal Junten. Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos. Ed. Dialética, 
8ª Edição, ano 2002, p. 471. 
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A licitação sempre visa obter a melhor proposta pelo menor 
custo possível. Esse fato (menor custo possível) é ponto 
comum em toda e qualquer licitação. As exigências quanto à 
qualidade, prazo etc, pode várias caso a caso. Porém, isso 
incorrerá no tocante ao preço. A Administração Pública tem o 
dever de buscar o menor desembolso de recursos, a fazer-
se nas melhores condições possíveis. Qualquer outra solução 
ofenderia aos princípios basilares da coisa pública. 

Quando instituir a licitação de menor preço, a 
Administração selecionará como vencedora a proposta de 
melhor preço. Na lei anterior, estabelecia-se uma presunção 
relativa, no sentido de que a oferta do menor preço seria a mais 
vantajosa para a Administração Pública. A supressão da regra 
expressa não elimina a presunção. Preenchidos os requisitos 
contidos no edital, a regra é a vitória da proposta de menor 
preço. Apenas quando o ato convocatório estabelecer que a 
Administração necessite do objeto de melhor qualidade é que se 
admitirá afastar de consideração o fator “preço”. “excluída essa 
hipótese, o preço será fator decisivo na seleção da proposta 
mais vantajosa”. [grifos nossos] 

Nesse sentido, invocamos o entendimento jurisprudencial do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça citado pelo doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 

a respeito da observância ao princípio da isonomia e seleção da proposta mais 

vantajosa, prevista no caput do art. 2º, do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI: 

O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente 
possível, a fim de possibilitar o maior número possível de 
concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais 
vantajosa. (STJ. 1ª Seção. MS nº 5631/DF. Registro nº 
199800056246/DF. DJ 17 de agosto 1998. P 00007).11 [grifei] 

Portanto, resta patente os fundamentos jurídicos apto e suficiente para 

classificar a empresa Cactus Construções, dadas a inexistência de inconsistências 

na planilha de composição de custos da empresa, devendo o recurso ser jugado 

procedente, principalmente porque a proposta mais vantajosa fora a da empresa 

Cactus Construções, que sequer fora levada em consideração pelo Sr. 

Coordenador, em desrespeito a sua própria decisão constantes nestes autos, pois 

classificou a M. S. Vasconcellos, mesmo sem esta ter apresentado justificativas e BDI 

incompatível.  

Deste modo, não resta outra medida senão o acatamento deste recurso 

para reforma total da decisão desta Comissão Central de Licitação do SESI/SENAI, 

com vistas a resguarda a segurança jurídica deste certame. 

 
11 - FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Vade-mécum de licitações e contratos: legislação selecionada 
e organizada com jurisprudência, notas e índices, 3ª Ed. 2. Tiragem, Ed. Fórum, Belo Horizonte, 2007, 
p. 108. 
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DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE EM AFRONTA O PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS 
LICITANTES 

Conforme se depreende dos argumentos acima lançados, a decisão de 

desclassificação da proposta da empresa RECORRENTE, além de ser ilegal e 

arbitrária, afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois, a 

RECORRENTE foi desclassificada porque teria apresentado alguns itens com 

inconsistência em sua planilha de composição de custos e preços.  

Deste modo, verifica-se que o preceptivo e a definição dos princípios 

regentes da atividade administrativa em matéria de licitação pública já são objeto de 

farta interpretação doutrinária. A partir deste contexto, vislumbra-se que o princípio da 

razoabilidade recomenda, em linhas gerais, a corresponde ponderação dos valores 

jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato em análise.  

Nesse sentido, convém trazes à baila os ensinamentos de Marçal Justen 

Filho: 

O princípio da proporcionalidade, prestigia a “instrumentalidade 
das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e 
“exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) 
buscada(s) pela norma”.12 [destaquei] 

Assim, o deslinde da questão, portanto, se encontra exatamente no 

princípio da proporcionalidade. logo, tal princípio estabelece, em suma, que os meios 

devem ser adequados aos fins.  

O professor José dos Santos Carvalho Filho leciona que: 

O grande fundamento do princípio da proporcionalidade é o 
excesso de poder, e o fim a que se destina é exatamente o de 
conter atos, decisões e condutas de agentes públicos que 
ultrapassem os limites adequados, com vistas ao objetivo 
colimado pela Administração, ou até mesmo pelos Poderes 
representativos do Estado. Significa que o Poder Público, 
quando intervém nas atividades sob seu controle, deve atuar 
porque a situação reclama realmente a intervenção, e esta 
deve processar-se com equilíbrio, sem excessos e 
proporcionalmente ao fim a ser atingido13. [destaquei] 

Destarte, a razoabilidade é comumente invocada para deixar de 

inabilitar ou de desclassificar concorrentes em certames licitatórios, ainda 

quando presentes motivos reais e suficientes para as suas exclusões das 

licitações, o que sequer foi o caso dos autos, pois, os erros formais em alguns 

 
12 - JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São 
Paulo: Dialética, 2002, p. 66- 67 
13 - CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2013, p. 42. 
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itens da palinha foram devidamente justificados pela CACTUS CONSTRUÇÕES, 

além disso, inconsistências em itens isolados não são suficientes para ensejar 

a desclassificação da RECORRENTE, na forma dos precedentes acima citados. 

Em muitos casos, o princípio da razoabilidade fundamenta decisões de 

caráter subjetivo mais que espraia finalidade contundente a gestão efetiva, como no 

presente caso em que onde os itens isolados da planilha não poderia acarretar a 

desclassificação da RECORRENTE, bem como restou comprovada a 

possibilidade de realização de diligência para esclarecimento dos itens da 

planilha, na qual a empresa esclareceu os itens e deixou expressamente consignado 

que qualquer alteração não iria gerar aumento na proposta global da empresa.  

De igual modo, a decisão de classificação da proposta da empresa M. 

S. Vasconsellos Construções, com erros elencado no parecer da Gerência de 

Engenharia, diga-se de passagem, não justificado pela empresa, e a existência de 

irregularidades insanáveis no BDI, afronta o princípio da isonomia, entre os 

licitantes. 

Acerca do princípio da igualdade, ou isonomia, este tem sua origem no 

art. 5º da CF, como direito fundamental, e indica que a Administração e demais 

órgãos como o SESI/SENAI devem dispensar idêntico tratamento a todos os 

administrados que se encontre na mesma situação jurídica. Ao tratar da 

obrigatoriedade da licitação, a CF/88, de forma expressa assegurou no art. 37, inciso 

XXI, a “igualdade de condições a todos os concorrentes”, logo, resta claro que se trata 

de um preceito constitucional irrenunciável. 

O princípio da isonomia defende a igualdade entre todos os participantes 

do certame. Esse princípio é fundamental na licitação, porque não pode ocorrer 

procedimento seletivo com discriminação entre participantes do processo, ou 

com cláusula no instrumento convocatório que afaste potenciais licitantes qualificados 

e habilitados para participar do pleito, conforme ocorreu no presente caso. 

A ISONOMIA PROÍBE cláusulas discriminatórias ou julgamento 

tendencioso que desiguala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo a uns 

e desfavorecendo a outros, com exigências inúteis para o serviço público, mas com 

destino certo a determinados candidatos, data vênia, o que acreditamos não ser o 

caso dos presentes autos, vez que está patente o equívoco do Sr. Coordenador da 

CCL quanto a análise da proposta da empresa RECORRENTE, comprovando a 

regularidade da planilho orçamentária e financeira da Cactus Construções. 

Esta inclusive é a lição que se extrai do art. 3º, da Lei Federal nº8.666/93 

que assim dispõe “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia”. 

Assim o princípio da isonomia tem fundamento no art. 5º, da Constituição 

Federal e está preceituado no art. 3º. da Lei nº8.666/93, princípio este de extrema 
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importância para a licitação pública, significando, segundo José dos Santos 

Carvalho Filho, "que todos os interessados em contratar com a Administração devem 

competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não 

extensiva a outro." 

Portanto, tais fundamentos são suficientes para dar ensejo ao 

provimento do presente recurso, com a consequente classificação da proposta da 

empresa Cactus Construções, vez que está escoimada de irregularidades 

insanáveis, na forma da fundamentação jurídica acima lançada.  

DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA QUE CONFIGURA 
FORMALISMO EXACERBADO E AFASTAMENTO DA OBTENÇÃO DA MELHOR 
PROPOSTA E DO ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DO SESI/SENAI: 

A Constituição Federal prevê que os procedimentos licitatórios deverão 

exigir somente os documentos e apresentação da proposta indispensáveis a 

garantia das obrigações, a serem adquiridas após a assinatura do contrato, na forma 

da parte final, do inciso XXI, do art. 37, da CF/88, in vi: 

Art. 37. – omissis -  

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.  

Por meio desta disposição legal, verifica-se que o procedimento 

licitatório é vinculado às prescrições legais que o regem, em todos os seus atos e 

fases. Nesse sentido, são precisas as lições de José dos Santos Carvalho Filho: 

O “princípio do formalismo procedimental” passa a noção de que 
as regras procedimentais adotadas para a licitação devem 
seguir parâmetros estabelecidos na lei, não sendo lícito aos 
administradores subvertê-los a seu juízo.14 [destaquei] 

Segue nessa mesma esteira o entendimento do Professor Hely Lopes 

Meirelles, veja-se: 

NÃO SE PODE ADMITIR QUE SEJAM FEITAS EXIGÊNCIAS 
INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS À LICITAÇÃO; que se anule 
procedimento ou fase de julgamento; inabilite licitantes ou 
desclassifique propostas, QUANDO DIANTE DE SIMPLES 
OMISSÕES OU IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO 
OU PROPOSTA que, por sua irrelevância, não causem 

 
14 - CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª Ed. rev. ampl. atual.; 
Atlas, São Paulo, 2012, pg.246. 
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prejuízo à Administração ou aos licitantes.15 [destaquei e 
grifei] 

Corrobora com este entendimento os comentários precisos do ilustre 

professor Marçal Justen Filho16, ao citar o entendimento do STF: 

Em direito público, só se declara nulidade de ato ou de processo 
quando da inobservância de formalidade legal resulta 
prejuízo. [grifos nossos] 

Vejamos o entendimento lançado pelo Excelso Supremo Tribunal 

Federal – STF: 

Mandado de Segurança. - Em direito público, só se declara 
nulidade de ato ou de processo quando da inobservância de 
formalidade legal resulta prejuízo. – No caso, a preterição de 
formalidade legal, se existente, não acarretou prejuízo ao 
impetrante, pois a conclusão incriminadora do inquérito se 
baseou decisivamente em elementos de prova outros, a respeito 
dos quais não se pode alegar cerceamento de defesa por 
preterição de formalidade legal. Mandado de segurança 
indeferido. (MS22.050, rel. min. Moreira Alves, DJ 15.09.1995). 
[grifos nossos] 

Contudo, é importante destacar que no cumprimento desse princípio, 

não se pode pecar pelo “FORMALISMO EXAGERADO”, consistente no apego 

exacerbado à forma e à formalidade, a implicar à absoluta frustração da finalidade 

precípua do certame, que é SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

PARA O SESI/SENAI, como ocorreu no presente caso, vez que a planilha de 

composição de custos e preços, mesmo apresentando erros formais 

devidamente justificados, chegou a sua finalidade. 

Como é sabido o erro formal não vicia e nem torna inválido o documento 

vez que este chegou a sua finalidade. Logo, haverá um erro formal no documento 

quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias, identificar a sua 

finalidade de modo validar o ato administrativo praticado, no presente caso, o 

intuito era verificar a compatibilidade da planilha de composição de custos e preços 

com o valor de referencia do edital e com os valores praticados no mercado, o que 

está sobejamente comprovado nos autos deste processo, independentemente de 

possíveis erros formais na proposta, ainda mais quando inexiste obrigação legal 

para apresentação de planilha sem existência de erros, e sem levar em 

consideração os últimos precedentes do TCU que garante o saneamento de 

falhas e o afastamento de rigor formal quanto a aceitação das propostas.  

 
15 - MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed.; Malheiros. São Paulo. 2008, pg. 
276. 
16 - JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários... 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005, citando MS nº22.050-
3, T. Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. 4.5.95, v.u. DJ de 15.9.95. 
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O apego exacerbado ao formalismo certamente iria inviabilizar a 

realização do certame, e consequentemente a obtenção da melhor proposta 

apresentada pela empresa RECORRENTE, isto é, a Cactus Construções.  

Nesse contexto, QUE FIQUE CLARO, muito embora não exista no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e no entendimento 

jurisprudencial emanado do TCU, quaisquer exigências referentes a não 

aceitação da planilha com erros formais, conforme solicitado pelo Sr. Coordenador 

da CCL, o SESI/SENAI deveria prestigiar a utilização do princípio do formalismo 

moderado e a possibilidade de saneamento de supostas falhas no decorrer do 

processo licitatório, conforme demonstrado alhures, inclusive, por meio de 

diligências, fundada no 7.6 do edital e, no §3º, do art. 43 da lei de licitações. 

Deste modo, o princípio do formalismo moderado, está estreitamento 

ligado a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, tendo 

importante função no cumprimento dos objetivos vinculados no art. 2º, do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, em especial, a busca pela proposta 

mais vantajosa para a Administração, garantindo a isonomia entre as empresas 

participantes. 

O TCU já sedimentou este entendimento. Veja-se: 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 
Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 
moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 
e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, 
respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 
prerrogativas dos administrados. (TCU. Acórdão nº357/2015). 
[destaquei] 

Destarte, ao analisamos um possível conflito ou incompatibilidade entre 

os princípios da vinculação ao edital versus obtenção da proposta mais 

vantajosa, a utilização de um dos princípios não irá acarretar a inutilização do outro.  

A título de exemplo do que ora citamos, convém colacionar os seguintes 

julgados do TCU. Veja-se: 

O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a 
Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser 
aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que 
norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da 
proposta mais vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1ª Câmara). 
[destaquei] 

E mais: 
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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). [destaquei] 

Oportunas são as lições do Professor Adilson Dallari “a licitação não é 

um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor do edital”. 

Assim, o processo licitatório não apresentar um fim em si mesmo, mas um meio 

para satisfazer o atendimento do interesse público. 

Portanto, a utilização de rigor formal (ainda mais quando inexistente no 

Regulamento de Licitações do SESI/SENAI e nos precedentes do TCU), no exame da 

planilha de composição de custos e preços da empresa não pode ser utilizado 

de forma exagerada ou tampouco absoluto, sob pena de desvirtuamento das 

finalidades precípuos do certame e, principalmente a desclassificação de proposta 

mais vantajosa, como neste caso. 

Assim, resta patente a ausência de fundamento jurídico apto e suficiente 

para desclassificar a empresa RECORRENTE, supostamente porque a não teria 

apresentado a planilha de composição de custos e preços dentro das exigências 

do edital, ante a ausência de fundamento legal para este fim, devendo a decisão do 

Sr. Coordenador da CCL ser revista, em virtude da ausência de fundamento jurídico 

suficiente para desclassificar a CACTUS CONSTRUÇÕES, que inclusive 

apresentou umas das propostas mais vantajosas ao SESI/SENAI. 

DA CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, a empresa RECORRENTE, vem perante vossa senhoria 

requerer o recebimento do presente recurso, uma vez que é TEMPESTIVO, para que 

no mérito, julgue TOTALMENTE PROCEDENTE as irresignações da empresa, diante 

da ausência de irregularidades insanáveis em sua planilha de composição de 

custos e preços e cumprimento de todas as normas editalícias, em absoluto 

cumprimento aos preceitos legais descritos ao teor do art. 2º, do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI/SENAI, além de fundamentação na doutrinários e na 

jurisprudência acima colacionados, conforme fundamentação fática e jurídica acima 

lançada.  

Em tempo, a RECORRENTE vem requerer ainda, a concessão de efeito 

suspensivo ao certame, com fundamento no art. 2417, do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SESI, até julgamento definitivo do presente recurso administrativo. 

 
17 - Art. 24. Os recursos terão efeito suspensivo. 
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Por derradeiro, em não sendo este, o entendimento de Vossa Senhoria, 

que proceda com DILIGÊNCIAS fundada nos itens 15.7 e 7.6 do Edital, de modo a 

requerer informações a licitante, no sentido de comprovar a regularidade de sua 

planilha de composição de custos e preços.  

Em não sendo este o entendimento, que seja o presente recurso 

submetido a autoridade hierarquicamente superior para análise e decisão final 

nos termos do art. 2318, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, por tudo 

exposto acima.  

Termos em que,  

Pede e espera deferimento. 

 
 

Paragominas/PA, 16 agosto de 2021. 

 

 

CACTUS CONST. IND. E INCORP. LTDA 
CNPJ n° 83.317.529/0001-60 

Normino Fernandes Alves 
CPF n° 100.610.965-04 - Sócio Diretor 

 

 
18 - Art. 23. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar 
competência no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição ou, 
quando for o caso, daquela prevista para a manifestação do § 3º do art. 22. 

Parágrafo único. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
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