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.,_,., .. , SSTAOO DO PIAUI 

PREFEITORA MUNICIPAL DE $AO MIOOEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ. · 01. 612. 623/0001 · 88 

Vl!l. lor da Anulação 

02 ,Ol.05 - DBPARTo\.KBN'l'O M\lNICIPAl, DB OBRAS B SBRVIÇOS tl'RBANOS 
1S-452-0l0l 2.028 - MANUTBNÇ'ÃO DOS SERVIÇOS DB L I MPEZA PÚBLICA 

3.3.90.3i - OU.troa Serviços de Terceiros - Peaaoa Jurtdica 
15-451-0143 1.008 - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRlCA B:M RUAS E AVENIDAS 

4.4.90.51 - O:t::,u,c • In,t.aUçO.c. 
26-782- 0144 1.034 - CONSTRUÇÃO, MANWE'.NÇÃO e CONS&RVAÇÃO DE ESTRADAS VICINA.IS 

4 . 4.90.51 - Obras e Instalações 

02 .02.00 • PUNOBB 
12-361-0078 2.050 - ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EOUC.-FUNOEB 60\-

3.1.90.11 - Venciment os e Vantagens Pixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 • Obr1gaçõ,as Pat.ronais 

R$ 

RS 

RS 

R$ 

RS 
RS 

617. 700 , 00 

190 .000 ,00 

2l0.000,00 

61.100.oa 

80.000,00 

'º·ººº·ºº 
Art . J • ~ Eet.e DECRETO ent.rarã em v igor na da ta de sua publicação, ret.roagindc 

seus efeitos para 02/12/2019, revogada as disposições em contrario. 

SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, 01 de Dezembro de 2019 

Assinado. numerado e registrado o p r esente DECRETO no gabinete do PRBFIHTC 
MUNICIPAL de PRBFEIWRA MUNICIPAL OE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANO&, ao primeiro dia do mês 
de dezembro do ano de dois mil e dezenove (01/12/2019) , e publicado, por afixaçilo , nos 
termos da Lei Org3nica Municipal _ 

Estado do Piauí 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ (MF) Nº 01.612.623/0001-88 
Praça da matriz, nº 18 -Centro. 
CEP 64.378--000- São Miguel da Baixa Grande - PI . 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMJNISTRATIVO 

PROCESSO ADMJNISTRATIVO O 001/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 

Trata-se da análise do recurso administrativo interposto tempestivamente pela 

empresa JFSM EMPREE DIMENTOS por desclassificação da recorrente na licitação na 

modalidade Tomada de Preços nº 001/2020, na fase das propostas de preços, da Prefeitura 

Municipal de São Miguel da Baixa Grande/PI. 

1- DOSFATOS 

A abertura das propostas da Tomada de Preços nº 001/2020 foi realizada no dia 

14/02/2020 às 09h00min na sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de São 

Miguel da Baixa Grande/Pi Após análise das propostas apresentadas, a empresa BR 

COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi considerada classificada e vencedora do 

certame. A empresa JFSM EMPREENDIMENTOS manifestou intenção de interpor 

recurso. 

No dia 20/02/2020, a empresa JFSM EMPREENDIMENTOS apresentou seu 

recurso. 

Alega a Recorrente, em síntese, que: 

a) Que a desclassificação da sua proposta se de11 por 11111 ERRO FORMAL DE 
DIGITAÇÃO, 11111 simples equi11oco na digitação da proposta, pois constava a 
palavra 'SE ' sendo divergente da informação que consta na proposta 
apresentada, onde a proposta traz na sua descrição que o modelo do 11eic11lo 
possui CÂMBIO AUTOMÁTICO conforme solicitado 110 Edital de Licitação. 

b) Que A Comissão de Licitação não convocou a empresa JFSM 
FMPREENDIMENTOS para quaisquer esclarecimentos referentes ao produto 
ora cotado. 

c) Que a decisão de desclassificar a empresa RECORRENTE, é contrária ao 
interesse público: a um, porque a proposta apresentada atende ao exigido em 
edital; a dois, porque a proposta da RECORRENTE é a mais \/Qntajosa. 

d) Requer que a decisão seja reformada e que seja classificada a empresa 
RECORRENTE e em seguida que seja declarada VENCEDORA do certame, 
visto que esta ofereceu proposta mais vantajosa. 

No dia 27/02/2020, a empresa BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi 

convocada para exercer o seu pleno direito as Contrarrazões (Art. 109, §3° da Lei 8.666/93) 

ao Recurso Administrativo apresentado pela empresa JFSM EMPRENDIMENTOS. 

A empresa BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI apresentou contrarrazões 

tempestivamente no dia 02/03/2020. 

II- DA ANÁLISE 

A comissão de Licitação após abertura e analise das propostas das empresas 

habilitadas, as empresas foram classificadas da seguinte fonna : 

EMPRESA VALOR APRESENTADO 

JFSM EMPREENDIMENTOS RS 159.990,00 

BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI RS 165.900,00 

DIFAP - J. A. OLIVEIRA COMERCIO RS 169.990,00 

A empresa BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi considerada vencedora,. 

pois a proposta apresentada pela empresa DIFAP - J. A. OLIVEIRA COMERCIO 

apresentou divergência no valor da proposta, sendo apresentados dois valores para o objeto 

licitado e a empresa JFSM EMPREENDIMENTOS apresentou proposta com modelo 

divergente do que foi solicitado no Edital de Licitação. 

Dessa fonna, a empresa JFSM EMPREE DIMENTOS alegou em seu recurso que 

a Comissão de Licitação não convocou a RECORRENTE para quaisquer esclarecimentos 

referentes ao produto ora cotado, tal esclarecimento poderia ser solicitado pela comissão, 

porém isso não ocorreu. 

Invoca em sua defesa o art. 43 da lei nº 8.666/93 que preveem a possibilidade de 

correção de vícios que não se revelarem insanáveis, e ressalta que o ato de desclassificação de 

sua proposta macula o bom andamento do certame e traz prejuíw ao erário. 

Bem como algumas decisões para fundamentar seu recurso. 

II - DO MERITO 

"Erro no preenchimento da planilha de fonnação de preço do licitante 
não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta,. 
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração 
do preço ofertado. (Acórdão 1.8 11/2014 - Plenário)." 

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e 
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das 
respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar 
diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde 
que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 
Plenário). 

Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausenc1a de 
infonnações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada 
pelo art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de 
documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. 
(Acórdão2873/2014- PI enário )". 

Quanto ao mérito, entende esta Comissão que as alegações trazidas trazem novas 

informações constantes do processo administrativo, portanto. elementos para se entender e 

concluir, convencendo, que a revisão do julgamento das propostas de preços, como feito, feriu 

o disposto na Lei 8.666/93, e ainda aos critérios e princípios da licitação. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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Estado do Piauí 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ (MF) Nº 0l.612.623/0001-88 
Praça da matriz, nº IS-Centro. 
CEP 64.378-000 - São Miguel da Baixa Grande - PI. 

Assim, havendo inovações nas questões já postas em julgamento, cabe a esta 

Comissão retificar as razões do julgamento emitido em 14/02/2020> posto que o julgamento 

foi realizado em desobediência aos princípios públicos que regem a licitação, não cabendo 

outra interpretação. 

Todavia. é pacífica na jurisprudência do Tribunal de Contas da União(I) que a 

planilha de custos e formação de preços possui caráter acessório, subsidiário, numa licitação 

em que o critério de avaliação das propostas é o de me111or valor global. 

Por sua vez, preconiza o § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, que é possível que a: 

comissão de licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promova 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada, contudo., 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta_ 

A ssim, tendo em vista o caráter acessório das planilhas orçamentárias,. 

harmonizando-se os princípios do julgamento objetivo e do princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório com a busca pela proposta mais vantajosa e a necessidade de 

utilização do formalismo moderado. entende-se possível a correção de erros formais e 

materiais de fácil constatação nas planilhas de custos, em todas as modalidades de licitação,. 

desde que não haja alteração do valor global da proposta e essa se mantenha exequível. 

Ademai s, corrobor"ando o entendimento acima exposto, tem-se que as nonnas que 

regem o processo licitatório devem(rão) sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

final idade e a segurança da contratação. 

No mesmo sentido, colhem-se deci sões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

e Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PLANILHA D E CUSTOS 
E FORMAÇÃO DE PREÇO. CORREÇÃO DE 
IRREGULARIDADE . VALOR DA PROPOSTA NÃO 
ATINGIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO 

(I) Decisões n• 577/2001 e n• 11112002 e nos Acórdãos n• 1.02812001 . n• 96312004, n• 

1.791/2006, todos do Plenário. 

E, ainda: 

FORMALISMO MODERADO. - O deferimento de medida 
liminar em mandado de segurança exige a presença dos 
requisitos do inciso III do art. 7° da Lei nº 12.016 /2009, com as 
ressalvas do § 2º. - O equívoco constante da planilha de custos e 
formação de preço não interferiu na proposta, nem causou, 
prejuizo à administração ou aos demais licitantes. - Observância, 
do princípio do formalismo moderado, considerando a, 
inexi stência de irregularidade que macule as condições de 
habilitação da impetrante. AGRAVO D B INSTRUMENTO 
PROVIDO, DE PLANO." TJRS. Agravo de Instrumento Nº 
70062996012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Marilene Bon~anini , Julgado em 
12/1212014. Data de publicação: 17/1212014 

.. Agravo de Instrumento". Mandado de Segurança .. Licitação. 
Pregão Presencial. Fornecimento de mão de obra capacitada 
para prestação de serviços de jardinagem. Empresa inicialmente 
desclassificada do certame, mas que comprovou por intermédio 
de recurso administrativo o cumprimento das disposições: 
editalicias. Apresentação de planilha de custos de despesas 
médico-hospitalares em local diverso do estabelecido. 
Reavaliação da proposta apresentada. Possibilidade. Ausênci11 
de majoração do preço global apresentado. Manutenção da, 
decisão interlocutória proferida no primeiro grau . 

"Não é cabivel excluir propostas vantajosas ou potencialmente 
satisfatórias apenas por apresentarem defeitos i rrelevantes ou 
porque o 'principio da isonomia' imporia tratamento de extremo 
rigor". A isonomia não obriga adoção de formalismo irracional 
(Ma rçal Justen Filho) 

"Não se pode perder de vista que a finalidade precípua da, 
licitação é a escol ha da contratação mais vantajosa para a, 
Administração Pública e, para atingi-la, não pode o 
administrador ater-se à rigorismos formai s exacerbados, a ponto 
de afastar possíveis interessados do certame. o que l imitaria ai 

competição e, por conseguinte, reduz.iria as oportunidades de 
escolha para a contratação"(2]. 

[2] TJSC. Processo nº 0018382-42.2016.8 .24.0000 (Acórdão) Des. Sérgio Roberto Baasch, 
Luz. Julgado em 22/11/2016. 

Dessa fonna a Comissão de Licitação entendeu que a empresa JFSM 

EMPREENDIMENTOS atendeu o que a Administração Pública busca que é a melhor 

oferta, uma vez que a empresa BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI apresentou uml!l 

proposta com valor de R$ 165.900,00 (cento e sessenta e cinco mil e novecentos reais). 

apresentando um valor de R$ 5.910,00 (cinco mil novecentos e dez reais) superior a proposta 

da RECORRENTE. 

ill- DO DIREITO 

O recurso foi apresentado no prazo previsto nos tennos do art. I 09 da Lei 8.666/93. 

A decisão fundamenta-se nos artigos 3°, 41 e 43, V, e §3° da Lei nº 8.666/93, assim 

dispõem: 

IV - DA DECISÃO 

Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada em estrilai 
confonnidade com os princípios bãsicos da legalidade, dai 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, dl!l 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as nonnas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

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

[ ... ] 

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os 
critérios de avaliação constantes do edital 

[ ... ] 

§ 3° 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 infonnação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

Considerando os fatos narrados acima e em atenção ao recurso impetrado pela 

recorrente, decidiu-se pelo DEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa JFSMi 

EMPREENDIMENTOS, sendo assim a RECORRENTE declarada vencedora da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 001/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020. 

São Miguel da Baixa Grande/PI, 11 de março de 2020. 

Maria Gesane de Moura- Presidente CPL 

José Alves de Castro Filho - Membro CPL 

Maria Gorete Gomes da Silva - Membro CPL 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


