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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Processo Licitatório nº 07/2021 

Pregão Presencial nº 07/2021 

Objeto: Locação de mão de obra – Serviços Gerais, Ascensorista, 

Zelador, Copeira, Garçom e Vigias. 

 

 

Relatório: As licitantes MP TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e 

CAMPOS E PIMENTEL SEGURANÇA LTDA, doravante denominadas recorrentes, 

inconformado com a decisão da pregoeira que declarou vencedora do presente 

certame licitatório a licitante proponente L.A.M.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

E REPAROS LTDA, doravante denominada recorrida, por ter ela apresentado o 

menor preço a este Poder Legislativo e atendido as condições de habilitação 

exigidas no edital, protocolaram suas respectivas razões recursais e ao 

final requereram a modificação da decisão então atacada. 

 

A primeira RECORRENTE fundamentou suas razões, em síntese: 

 

[...] 

Ultrapassada a preliminar de mérito, passa-se a apontar os vícios 

da proposta da Recorrente item por item, afim de demonstrar que ela é 

totalmente inexequível e, ainda, afronte o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual deve ser 

desclassificada. 

 

A recorrida incorreu em vários erros na formação do preço por ela 

ofertado, tendo inclusive zerado diversos itens e insumos sem qualquer 

justificativa. 

 

O Edital do Certame determina ser da licitante a responsabilidade 

pela proposta, não cabendo alegações de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

 

[...] 

 

 

Em seguida atacou os seguintes pontos da proposta comercial 

apresentada pela RECORRIDA. 

 

DA PLANILHA EM DESACORDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25/05/2017 

 

A Planilha detalhada de custos é item indispensável e obrigatória 

para a prestação de serviços. Assim, na etapa interna da contratação, 

na fase do planejamento, será obrigatório que a Administração elabore 

essa planilha. 

 

[...] 

 

Observe, portanto, que o custo estimado da contratação é sempre 

obrigatório nos autos do processo da contratação e, para isso, após a 
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Reforma trabalhista foi publicado a Instrução Normativa nº 05/2017, a 

qual tem o condão de balizar as regras e diretrizes do procedimento de 

contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública, prevendo suas normas como deve ser realizado as 

planilhas de formação de preço do serviço, de modo a demonstrar 

claramente a exequibilidade do serviço. 

 

DA VEDAÇÃO AOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 

 

Os optantes pelo Simples Nacional, via de regra, estão impedidos 

de prestar Serviços mediante cessão de mão de obra. Contudo, não há 

este impedimento no caso das atividades previstas no 5º-C do art. 18 

da LC 123/2006, quais sejam: [...]. 

 

[...]. 

 

Por estes e outros motivos, a RFB, através da Solução de Consulta 

Cosit nº 57/2015 em anexo, afirmou que o serviço de portaria/vigia e 

zeladoria não podem ser prestados por optantes do Simples Nacional por 

não enquadrar no conceito de vigilância, limpeza e conservação. 

 

[...]. 

 

DO VALOR DO TICKET ALIMENTAÇÃO COTADO A MENOR 

 

A Recorrida em mais uma tentativa desesperada para demonstrar 

falsamente a exequibilidade de sua proposta, reduz o custo a ser pago 

a título de Vale Alimentação. 

 

[...]. 

 

DO VALOR DO SEGURO GARANTIA DE VIDA E UNIFORME COTADO COM VALOR ÍNFIMO 

 

Em mais uma clara tentativa de tornar sua planilha exequível, a 

Recorrida reduz os valores, que já eram ínfimos na planilha de 

apresentação da proposta, previstos para custear o seguro de vida e 

uniformes exigidos pela Convenção Coletiva da categoria de 2021 e 

previsto no edital do certame. 

 

[...] 

 

DAS PORCENTAGENS A MENOR NO SUBMÓDULO 4.1 

 

Conforme demonstrado acima no item que tratou da vedação aos 

optantes pelo simples nacional, a Recorrida deveria ter mantido a 

cotação referente às Contribuições para Sistema “S”, o que já tinha 

feito na planilha de apresentação de sua proposta. 

 

[...] 

 

DAS PORCENTAGENS A MENOR NO SUBMÓDULO 4.2 

 

Nesse item, ainda que estivesse correto os Encargos Sociais e 

trabalhistas apresentados no submódulo 4.1 de sua Planilha, o que não 
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está, vez que faltou a cotação das Contribuições para Sistema “S”, o 

valor previsto no submódulo 4.2 para o item de incidência dos encargos 

do submódulo 4.1. sobre o 13º salário está insuficiente, pois esse 

item deveria ser o valor do 13º salário multiplicado pelo percentual 

do submódulo 4.1. 

 

[...] 

 

DAS PORCENTAGENS A MENOR NO SUBMÓDULO 4.3 

 

Do mesmo modo que o item anterior, o valor previsto no submódulo 

4.3 para o item de incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o 

afastamento Maternidade está insuficiente, pois esse item deveria ser 

o valor do Afastamento Maternidade multiplicado pelo percentual do 

submódulo 4.1. 

 

[...] 

 

DAS PORCENTAGENS A MENOR NO SUBMÓDULO 4.4 

 

No submódulo 4.4 os percentuais de incidência sobre a remuneração, 

assim como os itens anteriores, não atendem a exigência legal. 

 

Por determinação legal, a previsão do percentual do Aviso prévio 

indenizado deve abarcar 5% (cinco por cento) e do Aviso prévio 

trabalhado 95% (noventa e cinco por cento) do efetivo contratado, o 

que não foi realizado pela Recorrida. 

 

[...] 

 

DAS PORCENTAGENS A MENOR NO SUBMÓDULO 4.5 

 

Do mesmo modo que o item anterior, os percentuais de incidência 

sobre a remuneração, não atendem a exigência legal. 

 

Conforme previsão legal e estudos realizados pelo IBGE, a previsão 

do percentual para o pagamento de Ausência por doença deve abarcar a 

média de 3 (três) dias; Licença Paternidade – 5 (cinco) dias; 

Ausências Legais – 2,96 (dois, vírgula noventa e seis) dias; e 

Ausência por acidente de trabalho – 15 (quinze) dias. 

 

No entanto, o que se observa claramente na planilha da Recorrida é 

que os valores cotados para esses fins são totalmente insuficientes. 

 

[...] 

 

Por todos os pontos acima relembrados (fundamentados na peça 

recursal), a RECORRENTE constrói sua alegação de que o preço ofertado pela 

RECORRIDA é inexequível. 

 

Somado a isto, alega esta RECORRENTE que 
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Além da inexequibilidade acima demonstrada, a Recorrida foi 

declarada vencedora contrariando uma norma editalícia que não foi 

impugnada no prazo legal e por isso virou norma cogente, não podendo 

ser questionado excesso de formalismo após o prazo previsto no edital 

para apresentação de impugnação e questionamento sobre o edital. 

 

A declaração da Recorrida como vencedora, deixando de atender a, 

correta, impugnação de ilegalidade da certidão de falência por não ter 

observado o prazo de validade exigida no edital, ainda que a certidão 

tenha validade maior que a determinada, afronta visivelmente as leis 

de licitação pátria, sobretudo ao Princípio de Vinculação ao 

instrumento convocatório e ao Princípio da isonomia entre os 

licitantes, haja vista que a primeira colocada na fase de lances foi 

eliminada por contrariar justamente previsão editalícia. 

 

Sendo assim, a declaração da Recorrida como vencedora deve ser 

revista pela ilustre Pregoeira, sob pena de afrontar as normas 

licitatórias. 

 

Ao final faz considerações a respeito da finalidade do processo 

licitatório, citando doutrinas e jurisprudência da Corte de Contas da 

União, requerendo a revisão da decisão ora atacada. 

 

Já a segunda recorrente, em síntese, argumentou: 

[...] 

A empresa L.A.M.S SERVIÇOS CONTRUÇÕES E REPAROS LTDA, deixou de 

cumprir o item 1.4 do edital, o que acarreta a sua necessária 

desclassificação, como a seguir demonstrado. 

1.4 – Comprovação da Qualificação Econômica Financeira: Documento 01: 

certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Falência 

expedida pela Justiça Comum instalada na Comarca sede da licitante 

proponente, datada de no máximo 30 (trinta) dia anteriores à data de 

entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e documentação. 

[...] 

Neste item a empresa vencedora não atendeu na íntegra, a certidão 

apresentada não cumpre com o tempo que exige o edital, sendo que, a 

mesma apresentou a certidão com data maior que 30 (trinta) dia, não 

atendendo ao edital. A empresa L.A.M.S SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E REPAROS 

LTDA apresentou declaração declarando ciência dos comprimentos do 

edital. 

[...] 

O princípio de vinculação ao edital restaria violado pois o edital não 

impugnado vira regra intransponível. Assim, não é permitido a 

administração fechar os olhos a uma exigência ali contida. 

[...] 

Sendo assim, cabe à equipe licitatória reconhecer a inabilitação da 

empresa L.A.M.S SERVIÇOS CONTRUÇÕES E REPAROS LTDA pelas razões 

fático-jurídicas expostas. 

 

Intimadas, na sessão pública de julgamento, a RECORRIDA 

apresentou contrarrazões, tendo o prazo para as demais licitantes 

transcorrido em branco. 
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Resumidamente, em relação ao pedido de inabilitação a RECORRIDA 

aduziu o seguinte: 

 

[...] 

Alegam ambas as recorrentes, de forma equivocada, que a ilustre 

Pregoeira permitiu empresa vencedora do certame, ora recorrida, 

entregasse sua Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial e Falência com prazo superior ao previsto no Edital. 

Por certo, as duas recorrentes, mineiras, desconhecem as regras de 

emissão de certidão com foro no Estado do Rio de Janeiro, conforme 

demonstraremos, para que seja sanada a incultura sobre o tema. 

 

[...] 

 

Entretanto, a certidão, emitida em 05 de fevereiro de 2021 pelo TJRJ 

está em sua plena eficácia – de 90(noventa) dias – nos termos legais 

da legislação vigente no Estado, estando disponível para consulta com 

essa informação no seu rodapé. 

 

[...] 

 

Quanto a tese de proposta inexequível, aduziu a RECORRIDA. 

 

2.3. DAS ALEGAÇÕES DE UMA DAS RECORRENTES QUANTO À PLANILHA DE 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS APRESENTADA X MODELO INEXISTENTE NO EDITAL 

 

[...] 

 

A recorrente alega que a recorrida “incorreu em vários erros na 

formação do preço por ela ofertado” e, discorre solitária sobre vários 

apontamentos como se o edital tivesse modelo de Planilha de Composição 

de Custos – o que diga-se de passagem não é obrigatório em edital de 

Pregão – além de tentar vincular uma Instrução Normativa com 

aplicabilidade no âmbito federal, IN MPOG nº 05/2017, que sequer é 

mencionada nos ditames do Edital. 

 

[...] 

 

A citada Instrução Normativa MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017, citada 

pelo recorrente, estabelece 

 

“Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de 

serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração 

Pública federal direta, autárquica e fundacional.” 

 

Logo, para que a referida IN MPOG nº 05 fosse “válida” na licitação no 

âmbito de Sete Lagoas, seria necessário, minimamente, que a mesma 

estivesse vinculada no Edital em comento, o que não é o caso, já que o 

edital em questão não faz menção da exigência de sua utilização para 

base de cálculo ou mesmo de modelo para a referida apresentação. 

 

[...] 
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Entretanto, o edital não traz nenhum anexo o modelo de planilha de 

composição de custos para que fossem definidos parâmetros objetivos de 

julgamento. [...]. 

 

Concluindo suas alegações, a recorrida faz pedido de manutenção 

da decisão proferida anteriormente pela pregoeira que a declarou vencedora 

do presente certame. 

 

A pregoeira limitou a manifestar pelo recebimento dos recursos 

porque preenchido os pressupostos de admissibilidade, sem, contudo, 

adentrar no mérito das razões, mantendo a sua decisão. 

 

Antes dos autos chegarem a esta autoridade, a Assessoria 

Jurídica, lotada no Setor de Licitações e Compras, ratificou a posição da 

pregoeira de receber o recurso e no mérito manifestou pela manutenção da 

decisão originária. 

 

Em suma é o relatório. PASSO A DECIDIR 

 

Fundamentação: Assim como decidiu a Pregoeira, entendo, no mesmo 

sentido, que realmente as razões recursais, apresentadas pelas recorrentes 

devem ser recebidas. Acolho aquela decisão e com ela comungo porque as 

recorrentes atenderam na íntegra os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade. 

 

Inicio esta decisão deixando evidente que todas as questões 

suscitadas nas razões recursais quanto nas contrarrazões de recurso serão 

analisadas sobre a égide da legislação aplicada à espécie e, sobretudo, 

pelos princípios basilares que norteiam a Administração Pública, dentre 

eles, o princípio de legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, 

da razoabilidade e, notadamente, o princípio do interesse público sobre o 

particular e o princípio da vantajosidade. 

 

Duas são as questões que envolvem a decisão primeva: 

 

a uma, inexequibilidade do preço ofertado, pois, entende a 

recorrente MP TERCEIRIZAÇÃO que as omissões na planilha de custo da 

recorrida leva a esta afirmativa; 

 

a duas, que a habilitação da recorrida contrariou exigência do 

edital no que tange a data de emissão da certidão de recuperação judicial 

ou extrajudicial ou falência, ou seja, emitida a mais de trinta dias 

anteriores a data designada para entrega dos envelopes. 

 

Pois bem. A respeito do PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, é sabido que este princípio reza que os licitantes 

proponentes e o órgão promotor do certame, não podem deixar de considerar 

aquilo que está exigido no edital regente do processo. 
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Referido princípio está inserido nos artigos 3º e 41 da lei 

geral das licitações, in verbis, respectivamente: 

 

““AA  lliicciittaaççããoo  ddeessttiinnaa--ssee  aa  ggaarraannttiirr  aa  oobbsseerrvvâânncciiaa  ddoo  pprriinnccííppiioo  

ccoonnssttiittuucciioonnaall  ddaa  iissoonnoommiiaa  ee  aa  sseelleecciioonnaarr  aa  pprrooppoossttaa  mmaaiiss  vvaannttaajjoossaa  

ppaarraa  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ee  sseerráá  pprroocceessssaaddaa  ee  jjuullggaaddaa  eemm  eessttrriittaa  

ccoonnffoorrmmiiddaaddee  ccoomm  ooss  pprriinnccííppiiooss  bbáássiiccooss  ddaa  lleeggaalliiddaaddee,,  ddaa  

iimmppeessssooaalliiddaaddee,,  ddaa  mmoorraalliiddaaddee,,  ddaa  iigguuaallddaaddee,,  ddaa  ppuubblliicciiddaaddee,,  ddaa  

pprroobbiiddaaddee  aaddmmiinniissttrraattiivvoo,,  ddaa  vviinnccuullaaççããoo  aaoo  iinnssttrruummeennttoo  ccoonnvvooccaattóórriioo,,  

ddoo  jjuullggaammeennttoo  oobbjjeettiivvoo  ee  ooss  qquuee  llhheess  ssããoo  ccoorrrreellaattooss..” Grifei. 

 

““AA  AAddmmiinniissttrraaççããoo  nnããoo  ppooddee  ddeessccuummpprriirr  aass  nnoorrmmaass  ee  ccoonnddiiççõõeess  ddoo  eeddiittaall,,  

aaoo  qquuaall  ssee  aacchhaa  eessttrriittaammeennttee  vviinnccuullaaddaa..” Original sem grifo. 

 

O Saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES, doutrinador dos mais 

respeitados na interpretação da matéria licitatória, in “Licitações e 

Contrato Administrativo”, 7ª. Edição, página 14, Editora Revista dos 

Tribunais, é categórico ao comungar com o referido princípio, veja: 

 

AA  vviinnccuullaaççããoo  aaoo  eeddiittaall  éé  pprriinnccííppiioo  bbáássiiccoo  ddee  ttooddaa  lliicciittaaççããoo..  NNeemm  ssee  

ccoommpprreeeennddeerriiaa  qquuee  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ffiixxaassssee  nnoo  eeddiittaall  oo  mmooddoo  ee  ffoorrmmaa  ddee  

ppaarrttiicciippaaççããoo  ddooss  lliicciittaanntteess  ee  nnoo  ddeeccoorrrreerr  ddoo  pprroocceeddiimmeennttoo  oouu  nnaa  

rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  jjuullggaammeennttoo  oouu  nnoo  ccoonnttrraattoo  ssee  aaffaassttaassssee  ddoo  eessttaabbeelleecciiddoo,,  

ee  aaddmmiittiissssee  ddooccuummeennttaaççããoo  ee  pprrooppoossttaa  eemm  ddeessaaccoorrddoo  ccoomm  oo  ssoolliicciittaaddoo..  OO  

eeddiittaall  éé  aa  lleeii  iinntteerrnnaa  ddaa  lliicciittaaççããoo,,  ee,,  ccoommoo  ttaall,,  vviinnccuullaa  aaooss  sseeuuss  

tteerrmmooss  ttaannttoo  ooss  lliicciittaanntteess  qquuaannttoo  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  qquuee  oo  eexxppeeddiiuu..  ÉÉ  

iimmppoossiittiivvoo  ppaarraa  aammbbaass  aass  ppaarrtteess  ee  ppaarraa  ttooddooss  ooss  iinntteerreessssaaddooss..  ......”” 

Original sem grifo. 

 

Não é diferente o ensinamento do também renomado MARÇAL JUSTEN 

FILHO1, vejamos: 

 

AAoo  ddeessccuummpprriirr  nnoorrmmaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  eeddiittaall,,  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  PPúúbblliiccaa  

ffrruussttrraa  aa  pprróópprriiaa  rraazzããoo  ddee  sseerr  ddaa  lliicciittaaççããoo..  VViioollaa  ooss  pprriinnccííppiiooss  

nnoorrtteeaaddoorreess  ddaa  aattiivviiddaaddee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  ttaaiiss  ccoommoo  aa  lleeggaalliiddaaddee,,  aa  

mmoorraalliiddaaddee,,  aa  iissoonnoommiiaa..  OO  ddeessccuummpprriimmeennttoo  aa  qquuaallqquueerr  rreeggrraa  ddoo  eeddiittaall  

ddeevveerráá  sseerr  rreepprriimmiiddoo,,  iinncclluussiivvee  aattrraavvééss  ddooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  ccoonnttrroollee  

iinntteerrnnoo  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  PPúúbblliiccaa..  

 

Por fim, vale aqui destacar as palavras do Desembargador do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. JOSÉ FERNANDES FILHO, citado pelo 

doutrinador RENATO GERALDO MENDES2, vejamos: 

 

AA  úúnniiccaa  ssuurrpprreessaa  qquuee  oo  lliicciittaannttee  ddeevvee  tteerr,,  aa  mmeeuu  vveerr,,  nnoo  pprroocceeddiimmeennttoo  

lliicciittaattóórriioo,,  éé  aaqquueellaa  qquuee  eellee  ddeevvee,,  nneecceessssaarriiaammeennttee,,  eexxppeerriimmeennttaarr,,  

ddiiaannttee  ddaa  mmoorraalliiddaaddee  ddoo  pprroocceeddiimmeennttoo,,  qquuaannddoo  ssee  aabbrreemm  aass  pprrooppoossttaass  ddooss  

oouuttrrooss  ccoonnccoorrrreenntteess.. Grifei. 

 

                                                 
1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª edição, Dialética, 1998, página 382. 
2 -Lei de Licitações e Contratos Anotada, 3ª. Edição, ZNT Editora, Dez./98, pág. 33 
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Essa observação do ilustre magistrado mineiro sintetiza, de 

forma brilhante, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o 

qual a pregoeira observou na íntegra. 

 

Pela redação legal quanto pelos ensinamentos doutrinários, a 

conclusão lógica que se chega é de que a vinculação às normas do 

instrumento convocatório, imposta à Administração Pública quanto aos 

licitantes, é a regra. 

 

Entretanto, a ciência jurídica não é uma ciência exata, assim 

como é a física e a matemática. A ciência jurídica se evolui no tempo para 

acompanhar o avanço da sociedade civil, tanto é verdade que constantemente 

os aplicadores do Direito vêm alterando decisões que a décadas passadas se 

decidiam de uma forma e na atualidade se decide de outra. 

 

Exemplo clássico foi manifestação do ilustre Conselheiro 

Wanderley Ávila, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

nos autos da Denúncia nº 876401, no sentido de aliar o princípio de 

vinculação ao instrumento convocatório com os demais princípios que 

norteiam a Administração Pública. 

 

Neste sentido a ementa: 

DDEENNÚÚNNCCIIAA..  PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL..  VVIINNCCUULLAAÇÇÃÃOO  AAOO  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  CCOONNVVOOCCAATTÓÓRRIIOO..  

AAMMPPLLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  AALLCCAANNCCEE  DDAASS  PPRREEVVIISSÕÕEESS  EEDDIITTAALLÍÍCCIIAASS..  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  

PPRRIINNCCÍÍPPOOSS  DDAA  PPRROOPPOORRCCIIOONNAALLIIDDAADDEE,,  RRAAZZOOAABBIILLIIDDAADDEE,,  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADDEE  EE  

VVAANNTTAAJJOOSSIIDDAADDEE  EESSCCOOIIMMAANNDDOO  OO  EEXXCCEESSSSIIVVOO  RRIIGGOORR..  RREEGGUULLAARRIIDDAADDEE..  

RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÃÃOO..  

  

JJuullggaa--ssee  nneecceessssáárriioo  aalliiaarr  aa  aapplliiccaaççããoo  ddoo  pprriinnccííppiioo  ddaa  vviinnccuullaaççããoo  aaoo  

iinnssttrruummeennttoo  ccoonnvvooccaattóórriioo,,  pprreevviissttoo  nnoo  aarrtt..  4411  ddaa  LLeeii  nn..  88..666666//9933,,  uummaa  

vveezz  qquuee  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  nnããoo  ppooddee  ddeessccuummpprriirr  aass  nnoorrmmaass  ee  ccoonnddiiççõõeess  ddoo  

eeddiittaall,,  aaoo  qquuaall  ssee  aacchhaa  eessttrriittaammeennttee  vviinnccuullaaddaa,,  aaooss  ddeemmaaiiss  pprriinnccííppiiooss  

qquuee  rreeggeemm  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  PPúúbblliiccaa,,  iinn  ccaassuu,,  pprrooppoorrcciioonnaalliiddaaddee,,  

rraazzooaabbiilliiddaaddee,,  ccoommppeettiittiivviiddaaddee  ee  vvaannttaajjoossiiddaaddee,,  ccoomm  eessppeeqquuee  nnoo  aarrtt..  3377  

ddaa  CCRR//8888  ee  nnoo  aarrtt..  33ºº  ddaa  LLeeii  nnºº  88..666666//9933,,  nnããoo  pprriioorriizzaannddoo  aappeennaass  oo  

ffoorrmmaalliissmmoo,,  oo  qquuee  ppooddeerriiaa  eennsseejjaarr  aa  rreessttrriiççããoo  àà  ccoommppeettiittiivviiddaaddee  ee  aa  

ccoonnttrraattaaççããoo  ppoorr  pprreeççooss  ddeessvvaannttaajjoossooss..  

  

OOrriiggiinnaall  sseemm  ggrriiffoo.. 

 

Do voto do Relator, extraio o seguinte excerto: 

 

[[......]]  

DDee  ffaattoo,,  ddeevvee--ssee  tteerr  eemm  mmeennttee  qquuee  aa  ffiinnaalliiddaaddee  pprreeccííppuuaa  ddaa  lliicciittaaççããoo  éé  

aa  oobbtteennççããoo  ddee  pprrooppoossttaa  vvaannttaajjoossaa,,  aalliiaannddoo--ssee  mmeennoorr  pprreeççoo  ee  qquuaalliiddaaddee  

ddooss  pprroodduuttooss,,  mmaatteerriiaaiiss  ee  sseerrvviiççooss..  EE  iissssoo  eemm  rraazzããoo  ddee  qquuee  oo  iinntteerreessssee  

ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  nnããoo  éé  oouuttrroo  sseennããoo  eessssee..  PPoorr  eessssee  mmoottiivvoo  nnããoo  ssee  ddeevvee  

pprriivviilleeggiiaarr  eexxiiggêênncciiaass  ddeessaarrrraazzooaaddaass,,  eexxaacceerrbbaaddaass,,  ddeesspprroovviiddaass  ddee  

rraazzooaabbiilliiddaaddee  ee  pprrooppoorrcciioonnaalliiddaaddee,,  ddeeiixxaannddoo--ssee  aaoo  llaarrggoo  oo  pprriinnccííppiioo  ddaa  

aammppllaa  ccoommppeettiittiivviiddaaddee  ppaarraa  oo  aallccaannccee  ddoo  iinntteerreessssee  ppúúbblliiccoo..  

GGrriiffeeii..  
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Disse mais. 

 

ÉÉ  pprreecciissoo  ccoonncciilliiaarr  oo  pprriinnccííppiioo  ddoo  ffoorrmmaalliissmmoo  qquuee  rreeggee  oo  pprroocceeddiimmeennttoo  

lliicciittaattóórriioo  ccoomm  ddeecciissõõeess  ffoorrmmaalliissttaass,,  iinnúútteeiiss  oouu  ddeessnneecceessssáárriiaass,,  qquuee  

ccaauusseemm  pprreejjuuíízzooss  àà  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ee  aaooss  ccoonnccoorrrreenntteess  ddoo  cceerrttaammee,,  ppooiiss  

nnããoo  ssee  ddeevvee  aappeeggaarr  aa  rreeggrraa  eeddiittaallíícciiaa  eemm  pprreejjuuíízzoo  aaooss  pprriinnccííppiiooss  qquuee  

nnoorrtteeiiaamm  aass  ccoonnttrraattaaççõõeess  ppúúbblliiccaass..  [[......]]..  

  

GGrriiffeeii..  

 

Sábias as palavras de Sundfeld3, a acerca da licitação, quando 

diz que “AA  AAddmmiinniissttrraaççããoo  eessttáá  oobbrriiggaaddaa  aa  eennsseejjáá--llaa,,  ffaavvoorreeccee--llaa,,  eessttiimmuulláá--

llaa,,  jjaammaaiiss  ppooddeennddoo  ooppoorr--llhhee  lliimmiitteess,,  bbaarrrreeiirraass  oouu  ddiiffiiccuullddaaddeess  

ddeessaarrrraazzooaaddaass..  OO  ccaarráátteerr  ccoommppeettiittiivvoo  éé  ddaa  eessssêênncciiaa  ddaa  lliicciittaaççããoo””..  

 

Não é diferente a posição do Egrégio Tribunal de Contas da 

União, ao julgar o processo nº 000.392/2018-9, assentando entendimento de 

observar o formalismo moderado, conforme trecho que ora se transcreve. 

 

2299..  [[......]]..  OO  pprriinnccííppiioo  ddee  vviinnccuullaaççããoo  aaoo  iinnssttrruummeennttoo  ccoonnvvooccaattóórriioo,,  eemm  

qquuee  ssee  ffuunnddaammeennttaa  aa  ppoossiiççããoo  ddoo  SSeebbrraaee//PPAA,,  ddeevvee  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  eemm  

eeqquuiillííbbrriioo  ccoomm  pprriinnccííppiiooss  mmaaiioorreess,,  ccoommoo  oo  ddoo  iinntteerreessssee  ppúúbblliiccoo  ee  oo  ddaa  

sseelleeççããoo  ddaa  pprrooppoossttaa  mmaaiiss  vvaannttaajjoossaa,,  eessttee  úúllttiimmoo  ccoonnssaaggrraaddoo  nnoo  aarrtt..  33ºº  

ddaa  LLeeii  ddee  LLiicciittaaççõõeess..  OO  ffoorrmmaalliissmmoo  mmooddeerraaddoo  nnooss  cceerrttaammeess  lliicciittaattóórriiooss  

éé  ffoorrtteemmeennttee  iinncceennttiivvaaddoo  ppeelloo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddaa  UUnniiããoo,,  qquuee  

ccoommpprreeeennddee  sseerr  aa  ddiilliiggêênncciiaa  ““mmeeddiiddaa  ssiimmpplleess  qquuee  pprriivviilleeggiiaa  aa  oobbtteennççããoo  

ddaa  pprrooppoossttaa  mmaaiiss  vvaannttaajjoossaa  ee  eevviittaa  aa  ddeessccllaassssiiffiiccaaççããoo  iinnddeevviiddaa  ddee  

pprrooppoossttaass´́  ((AAccóórrddããoo--TTCCUU--22115599//22001166--PPlleennáárriioo,,  rreellaattaaddoo  ppeelloo  mmiinniissttrroo  

AAuugguussttoo  NNaarrddeess))..  ((AAccóórrddããoo  nnºº  22223399//22001188,,  PPlleennáárriioo,,  RReell..  MMiinn..  AAnnaa  

AArrrraaeess,,  jjuullggaammeennttoo  eemm  2266//0099//22001188))..  

  

OOrriiggiinnaall  sseemm  ggrriiffoo.. 

 

Por fim, trago à baila entendimento igualitário do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vejamos: 

 

EEMMEENNTTAA::  AAPPEELLAAÇÇÃÃOO..  DDIIRREEIITTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO..  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO..  VVIINNCCUULLAAÇÇÃÃOO  AAOO  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  CCOONNVVOOCCAATTÓÓRRIIOO..  DDIIRREEIITTOO  NNÃÃOO  AABBSSOOLLUUTTOO..  PPOONNDDEERRAAÇÇÃÃOO  PPEELLOOSS  

PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS  DDAA  RRAAZZOOAABBIILLIIDDAADDEE  EE  PPRROOPPOORRCCIIOONNAALLIIDDAADDEE..  CCAASSOO  CCOONNCCRREETTOO..  

RREECCUURRSSOO  NNÃÃOO  PPRROOVVIIDDOO..  

  

--  NNooss  tteerrmmooss  ddoo  aarrtt..  4411,,  ““ccaappuutt””,,  ddaa  LLeeii  nnºº  88..666666//9933,,  oo  eeddiittaall  éé  aa  lleeii  

ddaa  lliicciittaaççããoo,,  ee  ddeevvee  sseerr  oobbsseerrvvaaddoo  ttaannttoo  ppeelloo  PPooddeerr  PPúúbblliiccoo  qquuaannttoo  

ppeellooss  lliicciittaanntteess,,  ddee  mmooddoo  qquuee  ssuuaa  iinnoobbsseerrvvâânncciiaa  iimmpplliiccaarráá  aa  

iilleeggaalliiddaaddee  ddoo  cceerrttaammee..  

  

--EEmmbboorraa  ddee  iimmpprreesscciinnddíívveell  oobbsseerrvvâânncciiaa  ppeelloo  PPooddeerr  PPúúbblliiccoo,,  oo  pprriinnccííppiioo  

ddaa  vviinnccuullaaççããoo  aaoo  iinnssttrruummeennttoo  ccoonnvvooccaattóórriioo  nnããoo  éé  aabbssoolluuttoo,,  ddee  mmooddoo  qquuee  

                                                 
3 SUNDFELD, CARLOS ARI. “Licitação e Contrato Administrativo”, Ed. Malheiros, 1994, p. 16. 
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ccoommppoorrttaa  ppoonnddeerraaççããoo  ccoomm  oouuttrrooss  pprriinnccííppiiooss,,  ccoommoo  oo  ddaa  rraazzooaabbiilliiddaaddee  ee  

pprrooppoorrcciioonnaalliiddaaddee..  

  

[[......]]  

  

--  RReeccuurrssoo  nnããoo  pprroovviiddoo..  ((TTJJMMGG  ––  AAppeellaaççããoo  CCíívveell  11..00668877..1144..000022992200--22//000022,,  

RReellaattoorr((aa))  DDeess..((aa))  WWaannddeerr  MMaarroottttaa,,  55ªª  CCââmmaarraa  CCíívveell,,  jjuullggaammeennttoo  eemm  

2288//0066//22001188,,  ppuubblliiccaaççããoo  ddaa  ssúúmmuullaa  eemm  0044//0077//22001188))  

  

GGrriiffeeii..  

 

Pelo exposto acima, fácil concluir que o princípio de vinculação 

ao edital não é absoluto, mostrando-se necessário observar, 

primordialmente, o atendimento do interesse público aliado à obtenção da 

proposta que seja mais favorável a esta Casa Legislativa, sendo possível 

averiguar que a RECORRIDA apresentou proposta mais vantajosa, razão pela 

qual não seria cabível desclassifica-la do processo pela mera inobservância 

de parcelas que deveriam constar na planilha de composição de custo. 

 

Não vislumbro a alegada inexequibilidade da proposta. Pelo 

contrário. Vejo uma paridade nas três primeiras propostas apresentadas no 

certame que foram classificadas para a fase de lance, iniciando a primeira 

fase com os seguintes valores: 1ª) R$ 57.550,00 (-); 2ª) R$ 57.600,00 (-) e 

3ª) R$ 57.662,50 (-). 

 

Erros no preenchimento da planilha de composição de custo não 

são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a 

planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 

ofertado e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos 

os custos da contratação. 

 

A RECORRIDA apresentou a planilha de composição de custo 

readequada ao último valor lançado no certame, sem alterar o valor lançado, 

o que leva à confirmação que o preço ofertado será suficiente para cumprir 

as obrigações inerentes à execução do objeto ora licitado, sob as penas da 

lei, estando, inclusive, garantido o cumprimento das obrigações contratuais 

através de uma das modalidades constantes no § 1º do art. 56 da lei geral. 

 

Deparo que não constou como anexo do edital um modelo 

determinado de planilha, o que leva a conclusão da ausência de pertinência 

e relevância. Exigiu-se de cada licitante que fosse aberto as parcelas 

principais que compunham o preço global ofertado, mas, sem que isso fosse 

preponderante para o critério de julgamento. 

 

A ausência de planilha padronizada permitiu que as licitantes 

optassem que os custos indiretos e a margem de lucro eram matéria de 

natureza privada. Incumbia ao licitante produzir estimativa acerca dessas 

verbas, mas por sua conta e risco exclusivos. 
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Vale registrar que o edital regente do certame não deixa nenhuma 

dúvida no sentido de que a licitante deverá computar, em sua proposta 

comercial, todos os encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras 

despesas incidentes sobre a execução do objeto licitado, sendo que 

quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na 

elaboração da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados 

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse 

ou a qualquer título. Exata redação da Seção VII, subitem 2.1.4. 

 

Ademais, o valor médio mensal da contratação, conforme noticiado 

às licitantes proponentes através das “Respostas aos Questionamentos nº 

02/2021” é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), estando o valor 

ofertado (R$ 56.000,00) bem próximo ao valor estimado, auferido através de 

consulta ao mercado nos termos dos orçamentos inseridos ao processo. 

 

Ademais, não se perca de vista que a Instrução Normativa nº 5, 

de 26 de maio de 2017, citada pela RECORRENTE, que “Dispõe sobre as regras 

e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de 

execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal, Autárquica e 

Fundacional”, tem aplicabilidade somente nesta esfera de governo (União), 

não se aplicando aos demais entes da federação. 

 

Trata-se de uma norma específica e não geral. 

 

Extrapolado a fronteira da inexequibilidade da proposta de 

preço, adentro na questão levantada pelas RECORRENTES no sentido de que a 

pregoeira se equivocou ao promover a habilitação da RECORRIDA não obstante 

haver ela descumprido norma constante no edital no que tange a data da 

emissão da certidão de recuperação judicial ou extrajudicial e falência. 

 

Voltando ao edital regente, deparo na Seção X, Item 1.4, 

Documento 01, a seguinte exigência: 

 

Documento 01: Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial e Falência expedida pela Justiça Comum instalada na 

Comarca sede da licitante proponente, datada de no máximo 30 (trinta) 

dias anteriores à data de entrega dos envelopes contendo a proposta 

comercial e documentação. É admitida a certidão extraída do site 

oficial do Tribunal de Justiça de Minas – www.tjmg.gov.br - ou do 

Tribunal do Estado da sede da licitante proponente para as ações de 

natureza cível.  

  

Original negritado. Sem sublinhado.. 

 

É certo que a RECORRIDA apresentou certidão de recuperação 

judicial ou extrajudicial e falência, emitida pelo Distribuidor do Foro do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 05/02/2021, portanto, a 

mais de 30 (trinta) dias anteriores à data de entrega dos envelopes na 

sessão pública, designada para o dia 12/03/2021, ou seja, 35 (trinta e 

cinco) dias. 

http://www.tjmg.gov.br/
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Entretanto, como reconhecido acima que a vinculação ao 

instrumento convocatório não é um ato absoluto, devendo aliar a outros 

princípios, entendeu corretamente a pregoeira que este fato (emissão 

superior a 30 dias da data de entrega dos envelopes) não é suficiente para 

inabilitar a RECORRIDA, até porque constatado, no bojo da referida 

certidão, que a sua validade é de 90 dias, contados da data de emissão, com 

vencimento em 05/05/2021, portanto, vigente à data da sessão pública. 

 

Por fim, acatar o inconformismo das RECORRENTES seria perder a 

oferta apresentada pela RECORRIDA considerada vantajosa para esta Casa 

Legislativa, devendo o agente público, acima de tudo, zelar pela coisa 

pública evitando prejuízo ao erário, sob pena de responsabilidade. 

 

Conclusão: Recurso administrativo capaz de formar o 

convencimento do julgador não só deve ser plenamente fundamentado, mas, que 

seja capaz de formar o convencimento do julgador para alterar a decisão 

subjugada, o que não vislumbro nos recursos aviados, parecendo-me 

insuficientes as justificativas apresentadas pelas RECORRENTES para 

demonstrar a inexequibilidade da proposta e irregularidade da documentação 

da RECORRIDA. 

 

Destarte, escorado nas linhas pretéritas e considerando que a 

decisão da pregoeira escorou não só na legislação aplicada à espécie, bem 

como, nos princípios norteadores da Administração Pública, sobretudo, o 

princípio do interesse público, e ainda, considerando os entendimentos 

jurisprudenciais correlatos e a doutrina pátria, hei por bem NEGAR 

PROVIMENTO aos recursos mantendo incólume a decisão atacada. 

 

Intime-se as recorrentes a respeito desta decisão, através de 

publicação no Diário Oficial do Legislativo e ainda inseri no site oficial 

deste Poder Legislativo. 

 

Sete Lagoas, 30 de março de 2021. 

 

 

VEREADOR ALCIDES LONGO DE BARROS 

Presidente do Poder legislativo 

 


