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Prefeitura Municipal de Canoinhas/SC 

Pregão Eletronico nº PMC  106/2021 

À Comissão de Licitações 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

A empresa Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Eireli, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 26.498.263/0001-66, inscrição 

estadual ISENTO sediada na Rua Olivio José Rossetti, 169, Bairro 

Tatuquara, na cidade de Curitiba/PR, CEP: 81470-270, neste ato 

representado pelo(a) Sr.(a) Wanderley Cardoso, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº 1.791.482, expedida pela (o) SSP-SC, e CPF nº 601.493.889.34, 

Sócio Proprietário, devidamente qualificado no processo licitatório em epígrafe, 

vem, tempestivamente, por meio de seu representante legal, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO, contra o julgamento que declarou a empresa 

INABILITADA, com fulcro no que prescreve o inciso XVIII, do art. 4º, da Lei nº 

10.520/2002, pelos fundamentos expostos a seguir. 

Requer-se, desde já, o recebimento das presentes razões de recurso, 

na forma prevista em lei, com seu encaminhamento à autoridade competente 

para a devida apreciação, requerendo a total e completa procedência. 

I –DA TEMPESTIVIDADE 

De pronto, urge registrar a tempestividade do presente recurso 

administrativo, mormente porque apresentado dentro do prazo legal fixado em 

ata do processo licitatório, porquanto, de acordo com o inciso XVIII do art. 4º da 

Lei n. 10.520/02, de 03 (três)dias úteis, com término no dia 26/10/2021. 
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II –DOS FATOS 

Trata-se de processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de 

Canoinhas, edital sob o número 106/2021, modalidade Pregão em sua forma 

eletronica. 

Aberta a sessão no dia 20/10/2021, realizadas as fases de aceitação 

de proposta e lances, a empresa  S. M. BUDNIAK & CIA LTDA ME, restou 

declarada vencedora. 

Diante do exposto, registrada a intenção de recurso e acatada referida 

manifestação, a empresa Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Eireli, 

ora Recorrente, vem apresentar suas alegações para ao final pleitear pela 

classificação e habilitação da mesma. 

Inconformada com a decisão de tal comissão admitiu tal empresa 

desclassificada, já que estava em conformidade com o edital em relação a sua 

proposta e documentação, a recorrente alega que houve os seguintes vícios 

que supostamente impossibilitam a habilitação da empresa em tal certame, 

como segue: 

III-DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ATO ADMINISTRATIVO 

III.I DO MÉRITO DA NECESSÁRIA REVISÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA 
RECORRENTE 
 

Do que se extrai da ata da sessão e de todos os documentos que 

compõe o processo licitatório a ora Recorrente restou desclassificada após a 

abertura da fase de lances, a qual fora declarada vencedora, mas fora 

inabilitada por não ter cumprido em sua totalidade o edital no que diz respeito 

aos documentos de habilitação. 

A justificativa para a desclassificação encontra fundamento na não 

entrega do seguinte item: 
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11.8.2 - Comprovação da existência em quadro permanente da licitante, na 
data da licitação, de profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico — 
CAT, expedido pelo respectivo conselho de classe, que comprove(m) ter 
o(s) profissional(is), sido responsável técnico pela execução de serviços 
prestados em características semelhantes 
ao do objeto do presente certame. 
11.8.2.1 - A relação de trabalho entre a empresa participante do processo 
licitatório e o profissional exigido no item 
11.8.2 deve ser demonstrada obrigatoriamente na fase de habilitação do 
processo licitatório por meio de: 
a) Contrato Social da empresa, em que conste o nome do profissional, ou; 
b) Carteira de Trabalho, contendo o registro funcional do profissional, ou; 
c) Contrato de Prestação de Serviço entre as partes, descriminando a função, a 
remuneração do(s) profissional (ais), a carga horária e duração do contrato. 

 

No caso, a Recorrente apresentou a documentação conforme o edital, 

ou seja, no item 11.8.2, tal documento solicita a comprovação da existência em 

quadro permanente da licitante responsável técnico, essa comprovação seria 

mediante contrato social, carteira de trabalho e/ou contrato de prestação de 

serviço. A empresa apresentou essa comprovação mediante apresentação de 

contrato de prestação de serviço, comprovando a existência de um responsável 

técnico. Em nenhum momento pediu-se Acervo Tecnico (Atestados 

registrados) da empresa ou do profissional. 

Não há, contudo, indicação de que o licitante deveria apresentar acervo 

técnico do profissional, e sim, comprovação de que há esse profissional 

vinculada a empresa, conforme apresentado: 
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Não há, conforme já dito, entretanto, OBRIGAÇÃO DE 

APRESENTAÇÃO DO ACERVO DO PROFISSIONAL, pois esse pressuposto 

serve para restringir a participação de empresas no certame, esse item não 

interferaria nas prerrogativas contratuais. 

Dessarte, a desclassificação da empresa Wanderley Cardoso 

Serviços Profissionais Eireli ocorreu à margem do que não previa o edital, o 

que por lógica consequência representa violação ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório (art. 41 da Lei 8.666/93), bem como violação ao 

princípio do julgamento objetivo (art. 44 da Lei 8.666/93), mormente porque a 

desclassificação se deu com base em interpretação extensiva do que prevê o 

edital: 

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

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 
quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 
esta Lei. 

§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.(grifo 
nosso). 

Não pode, contudo, utilizar esse pedido de acervo do profissional para 

a desclassificação de licitante, ao passo que o edital assim não exigia 

exclusivamente esse tipo de documento e sim comprovação do vinculo. 

Dessarte, não havendo resposta objetiva e atrelada ao edital, não pode 

o Pregoeiro exigir que os licitantes interpretem a exigência a eles impostas, sob 

pena de violação ao artigo 44 §1º da Lei 8.666/93 “É vedada a utilização de 

qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado 

que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes.” 

É indiscutível que o Administrador responsável deve sempre avaliar o 

conjunto de concorrentes, evitando-se, a todo custo, inabilitações e/ou 

desclassificações precipitadas, cujos motivos ensejadores possam ser 
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facilmente sanados. É de se esperar que aquele proceda com especial cautela 

na avaliação da documentação disponibilizada, já que lida com recursos 

públicos, sendo-lhe vedado levar a cabo exclusões sumárias e desarrazoadas. 

Embora tenha sido apontada falha na Ressalva na apresentação dessa 

documentação, informamos que isto em nada prejudica a qualificação da 

documentação da licitante, pois tal falha não comprometeu a lisura do processo 

e nem tampouco a empresa deixou de apresentar tais documentos, visto que 

tal edital a comprovação de vinculo de um responsável técnico. 

O erro formal não vicia e nem torna inválido o documento. Haverá um 

erro formal no documento quando for possível, pelo contexto e pelas 

circunstâncias, identificar a coisa e validar o ato. Se um documento é produzido 

de forma diferente da exigida, mas alcançou os objetivos pretendidos ou a 

finalidade essencial, reputar-se-á válido. 

É farta a jurisprudência do TCU no sentido de relevar falhas e 

impropriedades formais. Tal tem sido o entendimento do Tribunal, em diversas 

assentadas, no sentido de que ‘não se anula o procedimento diante de meras 

omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas desde 

que, por sua irrelevância, não causem prejuízo à Administração ou aos licitante’ 

(Decisão nº 178/96 – Plenário, Ata nº 14/96, Decisão nº 367/95 – Plenário – Ata 

nº 35/95, Decisão nº 681/2000 – Plenário, Ata nº 33/2000 e Decisão nº 17/2001 

– Plenário, Ata nº 02/2001). 

Esclarecemos que o pedido de acervoi técnico do profissional é exigido 

apenas como formalidade, a título de comprovação técnica (atestados), de 

modo a facilitar a análise dos documentos pelo pregoeiro. 

Portanto, segundo o princípio da instrumentalidade considerar-se-á 

válido um documento que, embora produzido de forma diferente da exigida, 

ainda assim, atingir a finalidade pretendida. 

O afastamento de uma contratação mais vantajosa pelo simples fato de 

existir um erro formal, no caso em tela, um erro de soma, CONSTITUI UMA 

VERDADEIRA VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICA, em especial aos princípios 
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da competitividade, da economicidade e da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como da eficiência, AFASTANDO-SE UMA 

CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA E ONERANDO OS COFRES 

PÚBLICOS SEM QUALQUER NECESSIDADE. 

Marçal Justem Filho, in Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos, 13. ed, p. 76, ao tratar do princípio da proporcionalidade 

ensina, in verbis: 

"O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das 

competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a 

salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao 

Estado adotar a medida menos danosa possível, através da 

compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se 

pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de 

severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse 

ângulo, as exigências da lei ou do Edital devem ser interpretadas 

como instrumentais." 

Temos, assim, que UM SIMPLES ERRO FORMAL, POR PARTE DA 

LICITANTE NÃO PODE SER MOTIVO SUFICIENTE DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

O ERRO FORMAL NÃO VICIA E NEM TORNA INVÁLIDO O 

DOCUMENTO. Haverá um erro formal no documento quando for possível, pelo 

contexto e pelas circunstâncias, identificar a coisa e validar o ato. SE UM 

DOCUMENTO É PRODUZIDO DE FORMA DIFERENTE DA EXIGIDA, MAS 

ALCANÇOU OS OBJETIVOS PRETENDIDOS OU A FINALIDADE 

ESSENCIAL, REPUTAR-SE-Á VÁLIDO,  pois o mesmo não alterou em nada 

os valores, o prazo de validade e o objeto da mesma. 

O Tribunal de Contas da União possui diversos Enunciados neste 

sentido: 
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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 no acórdão 357/2015-

Plenário) 

A EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS OU DE 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. Cabe à licitante 

suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração 

considerar exequível a proposta apresentada. (Acórdão 2546/2015-

Plenário) 

Licitação. Julgamento. Erros materiais. É POSSÍVEL O 

APROVEITAMENTO DE PROPOSTAS COM ERROS MATERIAIS 

SANÁVEIS, QUE NÃO PREJUDICAM O TEOR DAS OFERTAS, 

uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos 

princípios da isonomia e da razoabilidade. (Acórdão 187/2014 

Plenário Representação, Relator Ministro Valmir Campelo) 

Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, 

não se configura a nulidade do ato. ERRO NO PREENCHIMENTO 

DA PROPOSTA DO LICITANTE NÃO CONSTITUI MOTIVO 

SUFICIENTE PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, 

QUANDO A MESMA PUDER SER AJUSTADA SEM A 

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO PREÇO OFERTADO. 

(Acórdão 1811/2014-Plenário) Falhas meramente formais, sanáveis 

durante o processo licitatório, NÃO DEVEM LEVAR À 
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DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. (Acórdão 2872/2010-

Plenário) 

Evidente, portanto, que UM MERO ERRO FORMAL JAMAIS PODE 

SER ARGUMENTO PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DE UMA LICITANTE, 

desde que seja um erro passível de correção e que não traga prejuízo aos 

demais licitantes e nem à Administração Pública.  

O ART. 12, IV, DA LEI Nº 11.079 TEM O EFEITO DE DAR 

FUNDAMENTO LEGAL EXPRESSO AO SANEAMENTO DE DEFEITOS 

formais pela comissão ou pelo pregoeiro. NÃO OFENDE A ISONOMIA, POIS 

TODOS OS LICITANTES PODEM TER IGUAL ACESSO AO DIREITO DE 

VER SANEADOS OS SEUS EVENTUAIS DEFEITOS, SE HOUVER (nesse 

sentido, sobre norma similar, cf. Marçal Justen Filho, Pregão, cit., p. 148). SEU 

SENTIDO É O DE TORNAR OBRIGATÓRIO (NÃO FACULTATIVO, COMO 

PARECE INDICAR O TEXTO LEGAL) para a Administração assegurar 

oportunidade para saneamento de defeitos formais. ESTE SANEAMENTO 

PODE INCLUSIVE LEVAR À JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS, apesar 

do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666 e apenas não pode ser admitido quando 

conduzir à modificação da proposta ou quando não puder ser realizado em 

prazo razoável (fixado pelo edital ou, no mínimo, no prazo previsto para a 

interposição de recurso contra eventual decisão que tenha reconhecido o 

defeito) 

A ALUSÃO A “COMPLEMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIAS” 

ASSEGURA A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS, apesar da regra 

contrária do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93. O limite, para que se preserve a 

segurança jurídica e o caráter formal e preclusivo das etapas da licitação, 

assim como a eficiência e a efetividade do processo licitatório, é o prazo fixado 

pelo edital.  

Chega-se aí a um ponto de importância fundamental. A redação da Lei 

nº 11.079/2004 aponta que o edital “poderá prever” essa solução. PORÉM, A 

APLICAÇÃO DESSA REGRA NÃO É FACULTATIVA, MAS OBRIGATÓRIA. 
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Apesar da aparente contradição entre as recomendações acima citadas, 

especificamente quanto à correção de valores ou percentuais inseridos na 

proposta de preços, CONSTATA-SE QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO ENTENDE QUE O AJUSTE SEM A MAJORAÇÃO DO VALOR 

GLOBAL NÃO REPRESENTARIA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

OU DOCUMENTOS NOVOS, MAS APENAS O DETALHAMENTO DO 

PREÇO JÁ FIXADO NA DISPUTA DE LANCES OU COMPARAÇÃO DE 

PROPOSTAS. 

Além disso, aos órgãos e entidades subordinados à disciplina das 

instruções normativas editadas pelo Mpog, a IN nº 02/2008 dispõe 

expressamente, em seu art. 29-A, §2º, que “ERROS NA APRESENTAÇÃO 

DA HABILITAÇÃO NÃO SÃO MOTIVO SUFICIENTE PARA A 

DESCLASSIFICAÇÃO, QUANDO OS DOCUMENTOS PUDEREM SER 

AJUSTADOS 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”. Sem entrar 

no mérito de todos os argumentos, focando naqueles que afetam a 

apresentação das proposta de custos e sua documentação, as argumentações 

trazidas no contexto poderiam ser vistas como erros de excesso de formalismo.  

Aponta-se, também, julgado convergente do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal: 

“Direito Administrativo. Licitação. Tomada de preços. Erro material na 

proposta. Irrelevância. O ERRO MATERIAL CONSTANTE DA 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, 

FACILMENTE CONSTATÁVEL, NÃO É ÓBICE À CLASSIFICAÇÃO 

DA MESMA. (TJDFT 5043398 DF, Relator: ANGELO PASSARELI, 

Data de Julgamento: 18/11/1999, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: DJU 09/02/2000 Pág. : 17) 

No mesmo sentido, Acórdão nº 4.621/2009 – Segunda Câmara  
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“Voto  

Releva ainda saber o procedimento a ser adotado quando a 

Administração constata que há evidente equívoco em um ou mais dos 

itens indicados pelas licitantes.  

NÃO PENSO QUE O PROCEDIMENTO SEJA SIMPLESMENTE 

DESCLASSIFICAR O LICITANTE. Penso sim que deva ser avaliado 

o impacto financeiro da ocorrência e VERIFICAR SE A PROPOSTA, 

MESMO COM A FALHA, CONTINUARIA A PREENCHER OS 

REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO QUE REGE AS LICITAÇÕES 

PÚBLICAS PREÇOS EXEQUÍVEIS E COMPATÍVEIS COM OS DE 

MERCADO. 

Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, PARECE-ME 

QUE OFENDERIA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

ECONOMICIDADE DESCLASSIFICAR A PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA E EXEQUÍVEL POR UM ERRO QUE, ALÉM DE 

PODER SER CARACTERIZADO COMO FORMAL, TAMBÉM NÃO 

PREJUDICOU A ANÁLISE DO PREÇO GLOBAL DE ACORDO 

COM AS NORMAS PERTINENTES.” 

Ademais, é sabido de todos que os atos administrativos devem ser 

devidamente motivados, sob pena de invalidar aquilo que foi praticado. Assim, 

tendo em vista o caráter acessório da apresentação de acervo técnico do 

profissional, 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, EM TODAS AS MODALIDADES DE 

LICITAÇÃO, DESDE QUE NÃO HAJA MAJORAÇÃO DO VALOR GLOBAL 

DA PROPOSTA E ESSA SE MANTENHA EXEQUÍVEL. 

Sobre o excesso de formalismo, assim o TCU se propõe, ao "combate 

o formalismo exagerado do administrador, quando este aplica restritivamente 
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as cláusulas do edital, de modo a excluir indevidamente possíveis licitantes"in 

verbis: 

PRIMEIRA CÂMARA Desclassificação de proposta em razão de 

preços unitários inexequíveis Representação formulada ao TCU 

indicou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n.° 7/2009, do 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que teve por objeto a contratação 

de serviços de manutenção predial em unidades do banco. Os 

responsáveis pela condução do certame foram chamados em oitiva, 

para apresentar justificativas quanto à «desclassificação de 10 (dez) 

empresas, ofertantes dos menores preços, por motivos meramente 

formais, em desacordo com o princípio do julgamento objetivo das 

propostas, ao arrepio do art. 3° da Lei n° 8.666/93". Em seu voto, o 

relator reforçou a posição de que o Tribunal combate o formalismo 

exagerado do administrador, quando este aplica restritivamente as 

cláusulas do edital, de modo a excluir indevidamente possíveis 

licitantes. Defendeu como salutar a atuação do controle externo até 

no sentido de, ao apreciar casos concretos submetidos a seu crivo, 

afastar as próprias cláusulas do edital que se mostram desarrazoadas 

e prejudiquem a competitividade da licitação. Nesse mesmo sentido, 

mencionou o voto condutor do Acórdão n.° 3.046/2008-Plenário. No 

caso concreto, concluiu o relator que o BNB não procedeu ao arrepio 

do edital, nem se mostraram desarrazoados os critérios de 

julgamento observados pelo banco para a desclassificação das 

licitantes. Destacou que o representante do Ministério Público junto 

ao TCU, em seu parecer, «demonstrou com precisão que todas as 

propostas desclassificadas apresentaram alguma inconsistência no 

custo da mão de obra, notadamente pela falta de cotação dos 

adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade". E para o 

Parquet especializado, "essas irregularidades relativas ao custo de 

mão de obra são indícios de que as respectivas propostas podem ser 

inexequíveis, uma vez que os valores apresentados não são 

suficientes para cobrir as despesas a que se destinam. É verdade 

que, em princípio, é da empresa contratada o dever de arcar com os 

eventuais erros existentes na proposta que formulou. No entanto, se 

isso não ocorrer, esse ônus recai sobre a administração (..), conforme 
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a Súmula 331, IV, do TST (..)". E arrematou o relator: "a falta de 

segurança por parte da administração em conhecer especificamente 

como se compõem os itens de custo, tais como os mencionados, 

compromete o julgamento objetivo para a natureza do objeto 

pretendido, que cuida essencialmente de prestação de serviços 

terceirizados". Acompanhando a manifestação do relator, deliberou a 

Primeira Câmara no sentido de considerar improcedente a 

representação. Acórdão n.° 744/2010-1 a Câmara, TC-010.109/2009-

9, rel. Min. Valmir Campelo, 23.02.2010. 

Licitação para contratação de bens e serviços: 2 - As exigências para 

o fim de habilitação devem ser compatíveis com o objeto da licitação, 

evitando-se o formalismo desnecessário Ainda nas tomadas de 

contas anuais do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e 

Controle de Tráfego - (Cindacta III), referentes aos exercícios de 2003 

e 2004, julgadas pelo TCU, respectivamente, regulares e regulares 

com ressalva, outra irregularidade apurada foi a inabilitação de uma 

empresa em uma licitação por não ter acrescido à declaração exigida 

pelo inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/ 1993 a expressão "exceto na 

condição de menor aprendiz". Ao examinar o assunto, a unidade 

técnica considerou que a inabilitação, pela razão apontada, denotaria 

excesso de rigor formal, pois a declaração da empresa eliminada 

afirmava não haver menores trabalhando em seus quadros. Assim, 

ainda para a unidade responsável pelo processo, "a partir dessa 

declaração, o gestor público somente poderia concluir pela 

inexistência de menores aprendizes. Afinãl, menores aprendizes são 

menores. E como havia sido informada a inexistência de menores 

trabalhando, não era razoável se depreender que a empresa 

empregasse menores aprendizes". Caberia, no máximo, por parte da 

instituição promotora da licitação "promover diligência destinada a 

esclarecer a questão, indagando da empresa a utilização ou não de 

menores aprendizes", o que não configuraria irregularidade, qualquer 

que fosse a resposta obtida. Por conseguinte, votou pelo provimento 

dos recursos de revisão intentados, e, no ponto, pela rejeição das 

justificativas apresentadas pelos responsáveis envolvidos, levando o 

fato em consideração para votar, ainda, pela irregularidade das 
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contas correspondentes, sem prejuízo de aplicação de multa, o que 

foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: Acórdão no 7334/2009 

- 2a Câmara. Acórdão n.° 2003/2011-Plenário, TC-008.284/2005-9, 

rel. Min. Augusto Nardes, 03.08.2011. 

Ademais, a inabilitação do participante devido a um mero vício 

formal, escusável e sanável confronta-se com o próprio interesse público, 

fundado na ampla participação de todos os interessados - que, evidentemente, 

preencham os requisitos básicos exigidos - para oportunizar à Administração a 

escolha da proposta mais vantajosa, além de ferir o direito de participação do 

licitante que preencheu as exigências básicas exigidas no certame. 

Nesse sentido, acosto a seguinte jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. 

FINALIDADE DA EXIGÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. 

ILEGALIDADE. Apesar da Administração estar vinculada às 

condições do Edital, configura-se excesso de formalismo excluir 

empresa que demonstra, de forma diversa da prevista no Edital, 

preencher os requisitos à finalidade da exigência editalícia. (AMS 

2007.72.00.000303-8/ SC, Relator Des. Federal EDGARD ANTÔNIO 

LIPPMANN JÚNIOR, D.E. 13-5-2008) MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO. FALTA DE INSTRUMENTO DE 

MANDATO NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA FORMAL SANÁVEL. Filio-me ao 

entendimento já proferido por esta Corte no sentido de que a 

inabilitação do participante devido a um mero vício formal e sanável 

confronta-se com o próprio interesse público, fundado na ampla 

participação de todos os interessados - que, evidentemente, 

preencham os requisitos básicos exigidos – para oportunizar à 

Administração a escolha da proposta mais vantajosa, além de ferir o 

direito de participação do licitante que preencheu as exigências 

básicas exigidas no certame. (TRF4, APELREEX 2007.70.00.011319-

8, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, D.E. 19/ 

11/ 2008) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE 
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FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO 

ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. 1. A interpretação dos termos do Edital não pode 

conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do 

procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e 

prejudicando a escolha da melhor proposta. 2. O ato coator foi 

desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não 

houve falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas 

fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a 

proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 3. 

Segurança concedida. (STJ, MS 5.869/DF, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11.09.2002, DJ 07.10.2002 p. 

163) 

DIREITO PUBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCEDIMENTO LICITATORIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS DO INSTRUMENTO 

CONVOCATORIO PELO JUDICIARIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E 

O ALCANCE DE CADA UMA DELAS E ESCOIMANDO EXIGENCIAS 

DESNECESSARIAS E DE EXCESSIVO RIGOR PREJUDICIAIS AO 

INTERESSE PUBLICO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO 

MANDADO DE SEGURANÇA PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO. O 

"EDITAL" NO SISTEMA JURIDICO-CONSTITUCIONAL VIGENTE, 

CONSTITUINDO LEI ENTRE AS PARTES, E NORMA 

FUNDAMENTAL DA CONCORRENCIA, CUJO OBJETIVO E 

DETERMINAR O "OBJETO DA LICITAÇÃO", DISCRIMINAR OS 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES E O PODER 

PUBLICO E DISCIPLINAR O PROCEDIMENTO ADEQUADO AO 

ESTUDO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. CONSOANTE 

ENSINAM OS JURISTAS, O PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL NÃO E 'ABSOLUTO, DE TAL FORMA QUE IMPEÇA O 

JUDICIARIO DE INTERPRETAR-LHE, BUSCANDO-LHE O 

SENTIDO E A COMPREENSÃO E ESCOIMANDO-0 DE 

CLAUSULAS DESNECESSARIAS OU QUE EXTRAPOLEM OS 

DITAMES DA LEI DE REGENCIA E CUJO EXCESSIVO RIGOR 

POSSA AFASTAR, DA CONCORRENCIA, POSSIVEIS 



WANDERLEY CARDOSO 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

EIRELI 
 

Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Eireli – CNPJ: 26.498.263/0001-66 
Rua Olivio José Rossetti, 169, Bairro Tatuquara, Curitiba-PR 

cardoso@dinamicacuritiba.com.br – (41)32655403 – (41)991982345 

 
      

PROPONENTES, OU QUE O TRANSMUDE DE UM INSTRUMENTO 

DE DEFESA DO INTERESSE PUBLICO EM CONJUNTO DE REGRAS 

PREJUDICIAIS AO QUE, COM ELE, OBJETIVA A ADMINISTRAÇÃO. (...) O 

FORMALISMO NO PROCEDIMENTO LICITATORIO NÃO SIGNIFICA QUE 

SE POSSA DESCLASSIFICAR PROPOSTAS EIVADAS DE SIMPLES 

OMISSÕES OU DEFEITOS IRRELEVANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

VOTO VENCIDO. (MS 5.418/DF, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25.03.1998, DJ 01.06.1998 p. 24). 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI N° 8.666/ 93. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA. INOBSERVÂNCIA DAS 

NORMAS DO EDITAL. NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE. 

INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. . As obras, serviços, compras e 

alienações serão contratadas 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 (ex-vi do 

artigo 37, XXI, da CRFB); . Ainda que eventualmente subsista dúvida 

sobre a interpretação conferida às normas do edital, ressalta-se que 

deve prevalecer a interpretação que favoreça a ampliação de disputa 

entre os interessados, de modo a não comprometer o interesse da 

Administração Pública, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. (TRF4, AC 5034392-15.2013.404.7100, 

QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, 

juntado aos autos em 11/12/2015) 

Destaque-se que, apesar do dever de obediência ao princípio da 

legalidade, não se pode admitir o formalismo em excesso, que acaba por 
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prejudicar a administração pública. Nas palavras do professor Marçal Justen 

Filho 

'Não é incomum constar do edital que o descumprimento a qualquer 

exigência formal acarretará a nulidade da proposta. A aplicação 

dessa regra tem de ser temperada pelo princípio da razoabilidade. É 

necessário ponderar os interesses existentes e evitar resultados que, 

a pretexto de tutelar o interesse público de cumprir o edital, produzam 

a eliminação de propostas vantajosas para os cofres públicos. 

Certamente, não haveria conflito se o ato convocatório reservasse a 

sanção de nulidade apenas para as desconformidades efetivamente 

relevantes. Mas nem sempre é assim. Quando o defeito é irrelevante, 

tem de interpretar-se a regra do edital com atenuação.' (JUSTEN 

FILHO,Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 9° edição. São Paulo: Dialética, 2002. p. 428). 

Assim, após tão esclarecedores argumentos sobre o assunto, resta-se, 

apenas, em reforço ao já explicitado, ressaltar que a forma prescrita no edital 

não pode ser encarada com excesso de formalismo pela Administração a ponto 

de excluir do certame concorrente que possa oferecer condições mais 

vantajosas na execução do objeto licitado, haja vista que demostrou-se 

preencher os requisitos exigidos, sendo contrário aos princípios do ato 

administrativo o excesso formal desarrazoado. 

Outro ponto que merece destaque são decisões do Tribunal de Contas 

da União que prestigiam a adoção do princípio do formalismo moderado e a 

possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório.  

Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação 

entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante 

função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações: 

busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da 

isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: No curso 

de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se 
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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, conforme Acórdão 357/2015 - TCU - PLENÁRIO.  

Ainda, no Acórdão 2302/2012-Plenário TCU, 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. 

 

 
A licitação não é um fim em si mesmo, tendo em vista que o 

procedimento licitatório, embora de natureza formal, deve transcender ao 

burocratismo exacerbado e inútil, até mesmo porque o procedimento deve 

estar voltado para a eficácia da máquina administrativa e orientado pelos 

princípios norteadores. 

Assim, procedimento formal não se confunde com formalismo, 

consubstanciando este por exigências inúteis e desnecessárias, que podem 

extrapolar ou não as fronteiras da lei e, nesse caso, poder-ser-ia classificá-lo de 

exacerbado. 

Deixamos claro que a empresa não descumpriu o que o edital 

exigiu,pois apresentou a comprovação de um responsável técnico pelo serviço, 

sendo que tal comissão não excitou em desclassificar a empresa. 

Ademais, corroborando o entendimento acima exposto, tem-se QUE 

AS NORMAS QUE REGEM O PROCESSO LICITATÓRIO DEVEM SEMPRE 

SER INTERPRETADAS EM FAVOR DA AMPLIAÇÃO DA DISPUTA ENTRE 
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OS PARTICIPANTES, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

IV –DO PEDIDO 

Em face do exposto e tendo na devida conta que os preços ofertados 

pela vencedora são efetivamente maiores do que as que a empresa obtinha e, 

por conseguinte, os mais vantajosos para a Administração, que os motivos 

apontados para a inabilitação da recorrente tratam-se de erros formais a qual 

podem ser sanados, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito 

para: 

Com fundamento do art. 49, da Lei n° 8666/93, declarar-se nulo o 

julgamento das propostas em todos os seus termos, classificação e 

adjudicação;  

Determinar-se à Comissão de Licitação que profira tal julgamento, 

considerando a proposta da recorrente para alcançar o competente resultado 

classificatório, o qual, por certo, resultará na ampla e maior concorrência entre 

os licitantes. 

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa 

Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada 

disso não ocorrer, faça este subir à autoridade superior em consonância com o 

previsto no § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, comunicando-se aos demais 

licitantes para as devidas impugnações, se assim o desejarem, conforme 

previsto no § 3°, do mesmo artigo do Estatuto. 

Por todo exposto, para que não se consolide uma decisão equivocada, 

lembrando o próprio dever de evitar-se o ônus de eventual demanda judicial, a 

empresa Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Eireli, requer: 

 

a) O recebimento e provimento do presente recurso administrativo 
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b) Pelo encaminhamento do presente recurso administrativo para instância 

superior, caso este seja julgado improcedente, o que se admite apenas como 

argumentação, para que então se proceda a reforma da decisão; 

c) Classificação e habilitação da empresa e se a mesma não vier a ocorrer 

sugere-se a anulação do processo por interpretação dúbia de tal item.  

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

Curitiba, 25 de Outuibro  de 2021. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Wanderley Cardoso 

Representante da Empresa 
RG/CI: 1791482 – CPF: 60149388934 

 


		2021-10-25T20:37:41-0300
	Wanderley Cardoso




