
Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

Procuradoria Jurídica

Processo administrativo  n.º 6072
Requerente:   Comissão  Permanente  de  Estudos  e  julgamentos  de 

propostas e licitações de preços.
Objeto: recurso – processo licitatório

I- Do relatório.

Trata-se  avaliação  dos  requisitos  formais  presentes  na  tomada  de 
preço n.º 01/2016.

Foi inabilitada a seguinte empresa:

a) Java Construções e Pavimentações Ltda;

Foram habilitadas as seguintes empresas:

a) Solução Ambiental Ltda-ME;
b) Cima Projetos e Construções Ltda-ME
c) Engecon Cervi Ltda-ME

A Comissão apresentou manifestação – ata 03.

Vieram os autos conclusos.

II- Da admissibilidade do recurso.

Trata-se o presente processo administrativo com pedido de recursos:

Recorrente Data interposição
1 Engecon Cevi Ltda-Me 13/05/16
2 Solução Ambiental Ltda 16/05/16

Ambos  os  recursos  foram recebidos  de  forma tempestiva,  portanto, 
superada esta questão, passo a análise do mérito.
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III- Do mérito administrativo.

Oportuno  indicar  que  a  licitação  é  condicionada  aos  princípios 
administrativos  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  igualdade,  publicidade, 
eficiência, competitividade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

E os recorrentes podem ter certeza que esta Procuradoria Jurídica e a 
equipe do setor de Licitações tem primado pela aplicação deles, quando constatada 
situações que podem comprometer o certame, até mesmo de ofício (poder-dever de 
autotutela), são realizados atos administrativos para (re)adequar eventuais situações 
com a legislação aplicável, e isto já ocorreu em outras situações.

A empresa  Engecon  Cervi  Ltda  indicou  que  a  empresa  vencedora 
CIMA Projetos e Construções Ltda-ME apresentou documento viciado.

Alegou  que  a  assinatura  do  Engenheiro  Responsável  Volmir  José 
Agnoletto  não  corresponde  com  sua  real  assinatura  –  indicou  as  planilhas 
orçamentárias e propostas financeiras apresentadas.

Como a  questão  envolve  assinatura  de  um responsável  técnico  foi 
encaminhado e-mail solicitando informações.

 Em resposta ao e-mail o senhor Volmir José Agnoletto informou que 
validou as planilhas, encaminhando por e-mail, que estava em viagem e teria enviado 
por e-mail aos representantes da empresa, sendo que foram impressas e assinadas 
por procurador.

Pelo contexto fático-probatório,  s.m.j.,  constato que a documentação 
apresentada  pela  empresa  Cima  Projetos  e  Construções  Ltda-ME  foi  firmada  por 
procurador, e o mesmo não teria habilitação técnica para firmar o documento.

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS – Fone: 55 32721344 Fax: 3272 4186 

www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br 

http://www.tupancireta.rs.gov.br/
mailto:juridico@tupancireta.rs.gov.br


Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

Procuradoria Jurídica

Nesta via, em análise ao contexto probatório verifico que a empresa 
não apresentou a documentação exigida.

Documentação Engecon  Cevi  Ltda-
Me

Solução  Ambiental 
Ltda

CIMA  Projetos  e 
Construções  Ltda-
ME

Proposta de preços Ok – fls. 186  Ok – fls. 175 Ausência  dos 
requisitos  formais  / 
assinatura  por 
procuração / pessoa 
sem  habilitação 
técnica. 

Cronograma físico 

financeiro

Ok – fls.191 Ok – fls. 176 Ausência  dos 
requisitos  formais  / 
assinatura  por 
procuração / pessoa 
sem  habilitação 
técnica. 

orçamento Ok – fls. 187-190 Ok – fls. 177-181 Ausência  dos 
requisitos  formais  / 
assinatura  por 
procuração / pessoa 
sem  habilitação 
técnica. 

Proposta financeira Ok – fls. 186 Ok – fls. 184 Ausência  dos 
requisitos  formais  / 
assinatura  por 
procuração / pessoa 
sem  habilitação 
técnica. 

7.3.6. As propostas deverão ser assinadas pelo representante legal da 
empresa, juntamente com o responsável técnico da mesma.

Referente ao questionamento da empresa Solução Ambiental Ltda sigo 
o posicionamento da comissão de licitações e em razão do princípio do formalismo 
moderado verifico que foi possível identificar a proposta (financeira e de preços) no 
mesmo documento.
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Nesta linha, para a presente situação entendo que aplicável o princípio 
do formalismo moderado, não prejudicando a formalização do contrato.

E o entendimento jurisprudencial:

a) STJ:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. SESSÃO 
PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. ATRASO NÃO-VERIFICADO.
DOUTRINA. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO.
1.  A Administração  Pública não pode descumprir  as  normas legais,  tampouco as 
condições  editalícias,  tendo  em  vista  o  princípio  da  vinculação  ao  instrumento 
convocatório (Lei 8.666/93, art. 41).
2.  A recorrida não violou o edital,  tampouco a regra constante  do art.  41 da Lei 
8.666/93, porquanto compareceu à sessão pública de recebimento de envelopes às 
8h31min,  ou  seja,  dentro  do  prazo  de  tolerância  (cinco  minutos)  concedido  pela 
própria  comissão  licitante.  Com efeito,  não  houve  atraso  que  justificasse  o  não-
recebimento da documentação e da proposta.
3.  Rigorismos formais extremos e exigências  inúteis  não podem conduzir  a 
interpretação  contrária  à  finalidade  da  lei,  notadamente  em  se  tratando  de 
concorrência  pública,  do  tipo  menor  preço,  na  qual  a  existência  de  vários 
interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta 
efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º).
4. Recurso especial desprovido.
(REsp 797179/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
19/10/2006, DJ 07/11/2006, p. 253). Grifou-se

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO AFASTADA.
LICITAÇÃO.  SERVIÇOS  DE  OXIGENOTERAPIA.  AUTORIZAÇÃO  DE 
FUNCIONAMENTO ANVISA. EDITAL. NÃO-EXIGÊNCIA.
1.  Não  há  violação  do  art.  535  do  CPC  quando  o  Tribunal  a  quo  resolve  a 
controvérsia  de maneira  sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do 
recorrente.
2.  O acórdão recorrido  concluiu  que tanto  o  objeto  -  contratação de  serviços  de 
oxigenoterapia  domiciliar-,  quanto  o  edital  do  certame  dispensavam  Licença  de 
Funcionamento  expedida  pela  Anvisa,  porquanto  a  licitação  não  objetivava  a 
"comercialização de equipamentos" que exigiria a autorização do órgão de vigilância, 
nos termos da lei.
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.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1190793/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
24/08/2010, DJe 08/09/2010). Grifou-se
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b) TJRS:

Ementa: APELAÇÃO. LICITAÇÃO. MELHOR TÉCNICA COM PREÇO FIXADO NO 
EDITAL.  DIVISÃO  DO  OBJETO  EM  LOTES.  CONSÓRCIO  NÃO  VERIFICADO. 
SIGILO  DAS  PROPOSTAS  E  CARÁTER  COMPETITIVO  DO  CERTAME 
PRESERVADOS. ARTIGOS 5, IV E 9º DA LEI N.º 8.987/95. ART. 46 DA LEI 8.666/93. 
Quando  há  preço  previamente  ajustado  no  edital  para  que  a  concorrência  seja 
limitada à verificação da experiência dos licitantes, inexiste a possibilidade de acerto 
de  oferta  entre  as  empresas  concorrentes,  uma  vez  que  tal  medida  seria 
absolutamente inócua no resultado prático do certame. No caso concreto, irrelevante 
a presença de um sócio no quadro societário de outra licitante, pois tal circunstância 
não retira o caráter competitivo da licitação, tampouco suscita a quebra do sigilo das 
propostas. Se o edital do processo licitatório prevê a divisão do seu objeto em seis  
lotes distintos, havendo expressa vedação de que uma mesma empresa concorra em 
mais de uma permissão, nada impede que uma licitante que esteja participando da 
concorrência de um lote tenha um sócio em comum com outra que esteja disputando 
permissão distinta, uma vez que inexiste a hipótese de conluio entre participantes 
que, na prática, não concorrem entre si. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
ATUALIZADO. PROVA DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CERTIDAO NEGATIVA DE 
FALÊNCIA EMITIDA POR COMARCA DIVERSA DA SEDE DA LICITANTE. DADOS 
INTEGRADOS. COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE FINANCEIRA. A apresentação 
de contrato social desatualizado no envelope n.º 02 não é causa para a inabilitação 
da licitante se as últimas alterações foram apresentadas no envelope n.º 01. Mera 
formalidade.  A certidão  negativa  de falência,  concordata  e  recuperação  judicial  e 
extrajudicial  é  emitida  com base  nos dados das comarcas  integradas.  A certidão 
apresentada pela licitante atende ao fim almejado pelo legislador no art. 31 da Lei nº 
8.666/93,  bem  como  pelo  administrador  no  item  6.1.5.1  do  edital,  qual  seja,  a 
comprovação da idoneidade financeira e da capacidade para satisfazer os encargos 
econômicos decorrentes do contrato. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIO 
DO FORMALISMO MODERADO. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BUSCA 
PELA  PROPOSTA  MAIS  VANTAJOSA  À  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. 
Apontamentos com fundamento em formalidades excessivas sucumbem diante 
da preponderância do princípio da busca pela obtenção da maior vantagem 
para as contratações da administração pública. Observados os princípios da 
razoabilidade  e  da  instrumentalidade  das  formas,  bem  como  o  interesse 
público, é de ser reconhecida a legalidade dos atos de habilitação.  Precedentes 
do TJRS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Majoração dos honorários 
advocatícios,  em  atenção  aos  parâmetros  do  art.  20,  §  3º  e  §  4º,  do  CPC. 
APELAÇÃO  A QUE  SE  NEGA SEGUIMENTO.  RECURSO  ADESIVO  PROVIDO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA.  (Apelação Cível  Nº  70057722274,  Vigésima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 
30/05/2014). Grifou-se
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Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO. 
FORMALISMO EXCESSIVO. AFASTAMENTO QUANDO MERA IRREGULARIDADE 
DETERMINA  LIMITAÇÃO  DA  CONCORRÊNCIA.  INTERESSE  PÚBLICO  DA 
ADMINISTRAÇÃO,  NA ANÁLISE  DE  DIVERSAS  PROPOSTAS,  GARANTINDO  A 
COMPETITIVIDADE, SEM OFENSA À MORALIDADE E IGUALDADE ENTRE OS 
PARTICIPANTES.  APLICAÇÃO  DO  FORMALISMO  MODERADO.  Os  termos  do 
edital não podem ser interpretados com rigor excessivo que acabe por macular a 
própria  finalidade  da  licitação,  restringindo  a  concorrência  e  prejudicando  a 
possibilidade de que a Administração Pública analise todas as propostas passíveis de 
conhecimento ao tempo do certame, ou seja, apresentadas por concorrentes que, à 
época da habilitação, apresentavam as condições estabelecidas no edital. Aplicação 
do princípio doutrinário do formalismo moderado no procedimento licitatório. 
CONCESSÃO  DA ORDEM  MANTIDA EM  REEXAME  NECESSÁRIO.  (Reexame 
Necessário Nº 70059171025, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 23/04/2014). Grifou-se

E a doutrina de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro. 
36.ª  edição,  atualizada  até  a  Emenda  Constitucional  64,  de  4.2.2010.  São  Paulo: 
Malheiros Editores. Pág. 282):

Procedimento  formal,  entretanto,  não  se  confundem  com  “formalismo”,  que  se 
caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o 
procedimento diante de meras omissões ou irregularidades formais na documentação 
ou  nas  propostas  desde  que,  por  sua  irrelevância,  não  causem  prejuízos  à 
Administração ou aos licitantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não 
se declara a nulidade onde não houver dano para qualquer das partes –  pas de 
nullité sans grief, como dizem os franceses.

IV- Pelo  exposto,  em  respeito  aos  princípios  administrativos  e 
licitatórios, opino pelo CONHECIMENTO dos recursos apresentados pelas empresas, 
tendo  em  vista  a  sua  tempestividade,  para  no  MÉRITO  dar  parcial  provimento, 
determinando inabilitada a proposta da empresa  CIMA Projetos e Construções Ltda-
ME.

Ao Gabinete para conhecimento e manifestação.

Tupanciretã-RS, 22  de junho de 2016.

Dayan Soares Peixoto
    OAB-RS 69.472 

                                     Procurador-Geral do Município
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