
 

 

Nova Lima, 01 de março de 2020. 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Comunicamos a V. Sª. que o recurso interposto pela licitante PETREL ENGENHARIA LTDA foi 
julgado improcedente, conforme cópia da decisão em anexo.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Eliana Lúcia Santana 

Presidente da CPL 



 

 

RESPOSTA A RECURSO INTERPOSTO 

 

PREFEITURA DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 316/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 030/2019 

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE PETREL ENGENHARIA LTDA 

 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima, designada pelo Decreto nº 
9.962 de 23 de março de 2020, tempestivamente, julga e responde o recurso interposto pela licitante PETREL 
ENGENHARIA LTDA, com as seguintes razões de fato e de direito: 

Alega a recorrente, em síntese: 

 

Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto, momento em que a empresa 
Construcawa Engenharia apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que apresentou dentro do envelope 
de habilitação planilha de composição de custos conforme orientações da CPL, bem como, após realização do 
certame, atendendo a requerimento da administração, apresentou novamente a planilha com as informações 
complementares, não devendo ser declarada sua desclassificação, haja vista ter cumprido todas exigências 
editalícias. 

Face aos argumentos apresentados, faz-se as seguintes considerações: 

Consta no edital – Termo de Referência: 

“10.4 – A proposta de preços deverá também ser acompanhada, sob pena de 



 

 

desclassificação, das composições de custos unitários dos itens constantes da 
planilha e de demonstrativo de cálculo do BDI.” 

Ao verificarmos o envelope de proposta apresentada pela empresa Construcawa Engenheira 
identificamos que a referida empresa apresentou a planilha de composição de custos exigida na cláusula 
supracitada, contudo, a documentação estava incompleta, conforme consta na ata da sessão realizada em 
06.02.2020: 

 

Ressalta-se que ausência de informações relacionadas a alguns itens da planilha de composição 
de custos da recorrida é vício sanável, pois, a complementação da informação não macula a lisura do processo, 
já que a correção do vício não altera o preço final global da proposta.  

Deste modo, sanado o vício, não há que se falar em desclassificação da empresa recorrida. 

Assim sendo, para análise das informações foi aberta diligência com fundamento no art. 43, § 3º 
da Lei Federal nº 8.666/93, na qual foi requerido à recorrida que apresentasse documentação complementar à 
planilha inicialmente apresentada. 

Destaca-se que a realização de diligência para aclarar determinadas questões que se 
apresentam durante a realização do certame não é discricionariedade do pregoeiro, mas ato obrigatório e 
vinculado, não sendo possível deliberar sobre tais questões sem antes promover seu aclaramento: 

“Entendemos que a promoção de diligência não se trata de mera faculdade da Administração, 
mas de um dever-poder, ou seja, presentes os requisitos deve a Administração lançar mão da diligência.” 
(Márcio Berto Alexandrino de Oliveira – Forum de Contratação e Gestão Pública – ano 15, n. 169, p. 62 – jan. 
2016) (gn) 

Ressalta-se ainda que a documentação apresentada em sede de diligência não configura 
inclusão de documento novo, visto que, ao contrário do alegado pela recorrente, a recorrida apresentou 
planilha de custos dentro do envelope de proposta, sendo necessário apenas complementar as informações ali 
contidas, o que está respaldado pela Lei e pelo entendimento jurisprudencial. 

Corroborando com o exposto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao julgar o Mandado de 
Segurança nº 5.418/DF entendeu ser possível a juntada de documento meramente complementar, in verbis: 



 

 

“No procedimento, é juridicamente possível a juntada de documento meramente 
explicativo e complementar de outro preexistente ou para efeito de produzir contra 
prova e demonstração do equívoco do que foi decidido pela Administração, sem a 
quebra de princípios legais ou constitucionais.” Brasil, Superior Tribunal de Justiça. 
Mandado de Segurança nº 5.418/DF (GN) 

Diante da diligência realizada, o setor requisitante analisou as planilhas de custos da recorrida e 
emitiu o seguinte parecer técnico: 

 

Portanto, resta inconteste que a empresa recorrida cumpriu a exigência descrita na cláusula 
10.4 do Termo de Referencia, não havendo razão para desclassificar a proposta apresentada pela referida 
empresa, visto que, do contrário, a administração agiria com rigorismo exacerbado e eliminaria a proposta mais 
vantajosa para o interesse público. 



 

 

Observa-se que a decisão de classificar a proposta da recorrida pauta-se no princípio da 
razoabilidade e segue a orientação da melhor doutrina e a jurisprudência: 

“Evidente que exigências decorrentes do contraditório e ampla defesa, tais como 
motivação, prazo para alegações, notificação dos sujeitos, não podem ser consideradas 
“filigranas” ou formalidades dispensáveis, como por vezes é invocado ao se pretender 
ocultar razões pessoais subjacentes. Portanto, o princípio do formalismo moderado não 
há de ser chamado para sanar nulidades ou para escusar o cumprimento da lei. Visa 
impedir que minúcias e pormenores não essenciais afastem a compreensão da 
verdadeira finalidade da atuação. Exemplo de formalismo exacerbado, destoante 
desse princípio, encontra-se no processo licitatório, ao se inabilitar ou desclassificar 
participantes por lapsos em documentos não essenciais, passíveis de serem supridos ou 
esclarecidos em diligências; assim agindo, deixa-se em segundo plano a verdadeira 
finalidade do processo, que é o confronto do maior número possível de propostas para 
aumentar, em decorrência, a possibilidade de celebrar contrato adequado ao interesse 
público. O apego excessivo a minúcias, no caso, pode até ensejar a suspeita de 
alijamento propositado de certos licitantes, para beneficiar outros.” (MEDUAR Odete.  A 
processualidade no direito administrativo, p. 133) (gn) 
“3. Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real finalidade da 
licitação, ou seja, a escolha da melhor proposta para a Administração em prol dos 
administrados.” STJ – Acórdão em RESP nº 1190793-SC – Ministro Castro Meira – 
Segunda Turma. 24.08.2010. (gn) 

Pelo exposto, recebemos o recurso interposto para no mérito negar-lhe provimento. 

 

Submetemos a decisão a autoridade superior. 

 

Nova Lima 01 de abril de 2020. 

 

 

Eliana Lúcia Santana    Júlio César de Souza 
Presidente da CPL    Vice-Presidente da CPL 
 
 
 
Roberto da Silva Santos   Cleice Cristina Gualberto 
Membro da CPL    Membro da CPL 

 



 

 

PREFEITURA DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 316/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 030/2019 

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE PETREL ENGENHARIA LTDA 

 

1– A empresa Petrel Engenharia Ltda interpôs recurso contra decisão que declarou a 
classificação da proposta apresentada pela empresa Construcawa Engenheira sob o argumento que de a 
referida empresa não apresentou a planilha de composição de custos, descumprindo a exigência contida na 
cláusula 10.4 Termo de Referência. 

2 – Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto, momento em que a empresa 
Construcawa Engenharia apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que apresentou dentro do envelope a 
planilha de composição de custos conforme orientações da CPL, bem como, após realização do certame, 
atendendo a requerimento da administração, apresentou novamente a planilha com as informações 
complementares, não devendo ser declarada sua desclassificação, haja vista ter cumprido todas exigências 
editalícias. 

3 – Pela documentação acostada aos autos do processo resta evidente que, ao contrário do 
alegado pela recorrente, a recorrida apresentou a planilha de composição de custos dentro do envelope, 
contudo, o referido documento estava incompleto. 

Neste diapasão, a CPL suspendeu o certame e abriu diligência determinando que a recorrida 
apresentasse planilha de composição de custos completa. 

A referida documentação foi encaminhada para o setor requisitante que emitiu parecer 
afirmando que a planilha de custos atendia a norma editalícia contida na cláusula 10.4 do Termo de Referência. 

Considerando que o art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 prevê a abertura de diligência para 
sanar vícios e elucidar questões, bem como a documentação apresentada pela recorrida em sede de diligência 
trata-se de documentação complementar, resta evidente que desclassificar a proposta de menor valor pelas 
justificativas alegadas pela recorrente configuraria formalismo exacerbado, conduta vedada pela melhor 
doutrina e jurisprudência: 

“A comissão de licitação, através de seu poder discricionário, pode relevar falhas 
puramente formais, que não prejudiquem a lisura do certame, a fim de não prejudicar 
um dos fins basilares da licitação pública, que é o caráter competitivo. 
Entende-se como falhas formais “aquelas decorrentes de atos impróprios, ilegais, 
praticados pela Administração ou por parte de quem com ela se relaciona, mas que não 
afetem ou digam respeito ao seu conteúdo, isto é, como o próprio nome diz, são de mera 
forma. Não maculam a essência do ato praticado ou da manifestação realizada. Podem, 
dependendo da situação, ser relevada. Uma falha formal identificada na documentação 
ou na proposta dos licitantes, por exemplo, não significa que o licitante deva ser 



 

 

inabilitado ou a sua proposta desclassificada.”  Parecer da Auditoria do Ministério 
Público Federal publicado no Informativo/AUDIN nº 109, de maio/1998 (gn) 

Destarte, não há razões para desclassificar a proposta apresentada pela empresa Construcawa 
Engenheira e deixar de contratar proposta mais vantajosa para o interesse público. 

 DECISÃO: Isto posto, acolho as razões da Comissão de Licitação e julgo improcedente o recurso 
interposto. 

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes. 

 

Nova Lima, 01 de abril de 2020. 

 

 

Vitor Penido de Barros 
Prefeito 

 

 

 

 

 


