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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALIIIIEWAies 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — aa----

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

TOMADA DE PREÇOS: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE 
ENTRELADEIRAS NO MUNICiPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

DATA DE ABERTURA: 31 de agosto de 2021 

RECORRENTE: J B EMPREENDIMENTOS EIRELI 

DA TEMPESTIVMADE 

0 resultado da análise do julgamento da fase de propostas de pregos do certame foi Publicado em 
14/09/2021. A Recorrente apresentou seu recurso em 21/09/2021. Na forma do  art.  109, I da Lei 
n° 8.666/93, o prazo para apresentação de recurso contra decisão da fase de habilitação é de 5 
(cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. Igualmente, na data de 
28/09/2021 foi solicitado a licitante EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI que 
apresentasse contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias uteis, na forma do  art.  109, §3° da Lei 
8.666/93. 

RESUMO DOS FATOS 

Alega a Recorrente; 
Conforme se extrai da análise da PROPOSTA DE PREÇO na sessão ocorrida em 10 

de setembro de 2021, a empresa EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no 
CNPJ n° 27.904.81.0001/95 que tem por nome fantasia ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, 
apresentou documentação com ausência de informações, fora das normas e com falta de 
documentação que são de obrigatoriedade em uma proposta de preços para prestação de serviços 
públicos. Normas e princípios legais que são amparados pelo TCE e TCU, observa-se que a 
licitação não obedeceu aos ditames legais, não se observou as exigências contidas na lei 8.666/93, 
no tocante à modalidade e ao procedimento da fase da proposta de preço. A empresa EVALDO 
DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ n° 27.904.81.0001/95 apresentou sua 
PROPOSTA DE PREÇO com apenas uma planilha simples contendo seus pregos como se fosse o 
resumo da proposta, e sem data de validade conforme pede no edital item 6.12; 

1. AUSENCIA DA DATA DE VALIDADE DA PROPOSTA, conforme o artigo 64 da lei 
8.666/93 e o acordão 1351/2004. 

2. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, informações estas que estão ausentes, nessas condições não 
temos como jugar os valores aplicados no material a se utilizado, com: cimento, areia e pedra. 

3. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, informação indispensável em qualquer obra 
pública, pôs a mesma defme tempo de contrato e incide sobre o pagamento. 

4. ENCARGO SOCIAIS, 'onde trata-se dos impostos e serviços de mão de obra e tributos pagos 
pela empresa. 

5. TABELA DO BDI, que mostra a probabilidade da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE MM EI 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeid'iNIAes  

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

6. AUSENCIA DA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, 

Apesar dos vícios insanáveis, ao arrepio da Lei, a empresa EVALDO DA SILVA 
CONSTRUÇÕES EIRELI teve sua proposta analisada pelo setor de engenharia da Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida — MA ainda assim foi classifica, razão ela qual fez-se 
necessário a interposição do presente recurso a fim de reverter a referida decisão eivada de 
ilegalidade e vícios de direcionamento, 

DO JULGAMENTO 

No que se referem especificamente as pretensões recursais, temos que não merecem ser 
acolhidas, pois, como iremos demonstrar, a Recorrente requereu da Comissão de licitação do 
Município de Magalhães de Almeida/MA, a adoção de uma postura excessivamente formal, que 
não condiz com os objetivos licitatórios. Para que seja alcançado o interesse público, é 
imprescindível o desapego a formalismos desnecessários. Nesse sentido decidem os tribunais 
brasileiros, sendo vejamos os exemplos: 

"A licitação consiste em processo administrativo que visa d. 
escolha do futuro contratante que apresente a melhor proposta. 
Não se constitui em corrida de obstáculos cujo vencedor é o 
participante mais veloz. Acima do interesse privado dos 
participantes em vencer o certame, sobrepaira o interesse público 
a ser perseguido pela Administração Pública. Dai que há de ser 
assegurado tanto quanto possível a maior competitividade do 
certame. Neste quadro, a exclusão de licitante apenas por razão 
de mera irregularidade formal é medida que põe o interesse 
privado dos demais licitantes acima do interesse público." 
Recurso provido. (APELAÇÃO CiVEL N° 70001115245, 2a  

CÂMARA CiVEL, TJ/RS, RELATOR: MARIA ISABEL DE 
AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM 28/06/2000) 

"É cediço que o formalismo 
constitui principio inerente a todo procedimento licitatório, no 
entanto, a rigidez do procedimento não pode ser excessiva a ponto 
de prejudicar o interesse público. Ademais, em matéria de 
licitação, como o objetivo é o de atrair o maior número de 
interessados, deve-se adotar interpretação que favoreça a 
consecução desse objetivo, tirando-se qualquer margem de 
discricionariedade da Administração Pública no que diz respeito 
rejeitar possíveis licitantes." (TJSC — AC em MS —2002.015898-0 
— Dês. Relator Vanderlei  Romer  — Julgado em 21/11/2002.) 

"a Administração Pública deve pautar-se pelo principio 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" (Acórdão 
357/2015 — Plenário) 

No mesmo sentido, definem os itens 8.2.2. e 8.2.5. do edital da TP 005/2021, 
verbis: 
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8.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a 
Comissão convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer 
natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na 
fase de julgamento. 

8.2.5. 0 julgamento das propostas será efetuado pela  
CPL  e será considerada vencedora a licitante que apresentar o 
MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem 
integralmente as exigências contidas neste edital. 

Ressalta-se, portanto, que a licitação tem por objetivo inafastável a contratação da 
proposta mais vantajosa. Para isso, deve seguir um procedimento formal definido no edital e, 
principalmente, na Lei de Licitações, sem, contudo, permitir que a referida formalidade que visa 
atribuir segurança jurídica ao certame se confunda com os rigorismos desnecessários que ora 
pretende ver prevalecer a Recorrente, pois colocam em xeque a razoabilidade, a proporcionalidade 
e o interesse público. E importante ressaltar que a Recorrida apresentou todos os documentos 
exigidos até a fase de habilitação e como de praxe nas licitações do município, costuma-se 
promover a diligência para sanar qualquer duvida sobre os documentos apresentados ao contrário 
do que quer impor a Recorrente, não há que se falar em inadequação da providências adotadas 
pela Comissão na fase de proposta de pregos, principalmente porque a analise foi feita com 
critérios técnicos e assessorada pelo setor de engenharia da PMMA, A Proposta apresentada pela 
Licitante vencedora está de acordo com o solicitado no edital. 0 certame, cujo critério é o menor 
preço global, foi julgado em face do valor total da MENOR PROPOSTA das licitantes, cabendo A. 
conferência dos custos unitários estarem claros para os órgãos fiscalizadores. 

Dessa forma, com a estrita observância do conteúdo do edital e do entendimento 
jurisprudencial dominante, adotando todos os cuidados necessários para obtenção do resultado 
correto, justo e isonômico, portanto não deverá ser acolhido o recurso da Recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a  Sec.  Mun. de Administração através do seu secretario, fundamentada nos 
termos do edital, e com base no principio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor 
doutrina, na jurisprudência dominante e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer do 
recurso interposto pela licitante J B EMPREENDIMENTOS EIRELI, para no mérito: 

1 — NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 
normas que regem a licitação, manter todos os ato praticados até então no bojo da TOMADA DE 
PREÇOS NI' 005/2020. . 

Ma lhães de Almeida/MA, 15 de Outubro de 2021 
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