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Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Cabixi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de Preços nº. 005/2020/PMC 
 
   G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME, 
devidamente qualificada nos Autos do Processo Licitatório acima identificado, vem, a 
presença de Vossa Senhoria, por seu procurador que esta subscreve, apresentar o 
presente RECURSO, face a decisão de fls. que a desclassificou, pelos fatos e 
fundamentos a seguir expendidos. 
 

I - DOS FATOS 
 
   O Município de Cabixi publicou Edital de Licitação na modalidade 
de TOMADA DE PREÇOS, sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, sendo 
o tipo da licitação o de MENOR PREÇO para a contratação de empresa especializada 
com vistas a Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, 
consubstanciado no Processo Administrativo nº. 782/2020 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
 
   Nessa fase, essa respeitável Comissão de Licitação entendeu que 
a ora Recorrente não apresentou a composição de custo unitário previsto no item 20.4.1 
do Edital na sua planilha, decidindo, por tal motivo, em desclassifica-la.  
 

II - DO DIREITO 
dos valores unitários 

 
   Entendeu a respeitável Comissão haver inconsistência na 
apresentação da composição de custos referente ao item 20.4.1 do Edital, entendendo 
estar de forma diversa daquela exigida pelo Edital. 
 
   O Edital assim prevê no referido item supostamente infringido: 
 

As composições unitárias de custos de todos os itens, cujo valor total da 
composição deverá ser idêntico àquele lançado na Planilha Orçamentária 
apresentada pela empresa; 
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Como se constata, a Prefeitura Municipal de Cabixi disponibilizou em 

seu sítio eletrônico (http://transparencia.cabixi.ro.gov.br/transparencia/licitacoes/940) 
link1 onde oferece modelo de todas as peças produzidas pelo setor de engenharia e 
disponibilizadas aos licitantes para que as usassem como forma de padronizar e 
uniformizar a apresentação das respectivas propostas. 
 
   E assim fez a Recorrente seguindo orientação da Administração 
Pública, sendo que há que se observar a disposição do caput do art. 41, da Lei nº. 
8.666/93, verbis: A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
 
   Mas, em contrapartida, a Administração Pública, tem o dever de 
observar os Princípios da Razoabilidade e Interesse Público, portanto, nesse sentido, 
segundo o mestre HELY LOPES MEIRELES, “Melhor que se aprecie uma proposta 
sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassifica-la por um 
rigorismo formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação” (cf. Licitação 
e Contrato Administrativo, 11 edição, Malheiros, 1997, pág. 124)”. 
 
   Tem-se que não encontra respaldo a desclassificação apontada, 
porém, ainda que assim se entenda, só para argumentar, pode se considerar que se 
trata de falha material facilmente sanável ou corrigível. E isso não importa na alteração 
da essência do documento e na sua validade jurídica. 
 
   Nesse sentido é o texto do Art. 43, “§ 3º. da Lei 8.666/93, que 
faculta à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
   Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro, p. 261- 
262, 27ª. ed., São Paulo, Malheiros, 2002, ensina que “procedimento formal, entretanto, 
não se confunde 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 prejuízo à Administração ou aos licitantes. A regra é 
a dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde não houver dano 
para qualquer das partes”. 
 
   Não obstante a vinculação ao edital seja princípio de regência do 
procedimento licitatório, tanto pelos licitantes como pela Administração, este não pode 
ser levado a rigorismo excessivo e esse posicionamento há tempos se mantém. 
 
   A jurisprudência, inclusive a oriunda do próprio Tribunal de Contas 
da União, encarregou-se de mitigar alguns excessos, propiciando a extensão ao campo 
das licitações de técnicas e princípios comuns a todos os ramos do Direito e, mesmo, 
a outras áreas do próprio Direito Administrativo.  
 

                                                
1https://ajucel.s3.amazonaws.com/uploads/anexo/pm_cabixi/Licitacao/15580/PLANILHA_OR%C3%87AMENT%C3%81RIA
_-_TP_005-2020_-_CONST._CR%C3%81S.pdf 
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   Uma série de decisões do Superior Tribunal de Justiça, produzidas 
nos anos de 1997 e 1998, representou um passo significativo em direção à atenuação 
do formalismo hermenêutico a propósito da Lei de Licitações. 
 
   O primeiro precedente talvez tenha sido o ROMS 6.198/RJ, julgado 
em 13 de dezembro de 1995, em que se afirmou que “Defeito menor na certidão, 
insuscetível de comprometer a certeza de que a empresa está registrada no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, não pode impedir-lhe a participação 
na concorrência”. 
 
   Ao julgar o MS n° 5.281/DF, o STJ assegurou a participação em 
certame licitatório de uma licitante que apresentara documento estrangeiro vertido para 
o vernáculo por um tradutor no estrangeiro. 
 
   Logo após, houve o julgamento do MS n° 5.418/DF, em que se 
consignou que o princípio da vinculação ao edital não impedia “interpretação das 
cláusulas do instrumento convocatório pelo Judiciário, fixando-se o sentido e o alcance 
de cada uma delas e escoimando exigências desnecessárias e de excessivo rigor, 
prejudiciais ao interesse público”. 
 
   Alguns meses após, foi julgado o MS n° 5.779. O STJ afirmou que 
“A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório não deve ser restritiva. 
Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à administração e aos interessados no 
certame, é de todo conveniente que compareça à disputa o maior número possível de 
interessados...” 
 
   Na mesma data (9 de setembro de 1998), o STJ julgou o MS n° 
5.361, em que se reconhecia que “se editado o regulamento2 com extremo rigor, 
dificilmente surgiriam licitantes. Nada estará a impedir o abrandamento das exigências 
legais, suprindo, a Administração, certas exigências rebarbativas, em prol do interesse 
público”. 
 
   Questão de grande repercussão foi a disputa envolvendo a licitação 
promovida pelo TSE para aquisição das urnas eletrônicas. O tema foi levado ao STJ, 
que denegou a ordem. Houve recuso extraordinário e o STF consagrou a tese da 
irrelevância de irregularidades menores. A decisão foi proferida no ROMS n° 23.714- 
1/DF, julgado em 13 de outubro de 2000. A ementa do acórdão está abaixo transcrita: 
 

Licitação: irregularidade formal na proposta vencedora que, por sua 
irrelevância, não gera nulidade. 

 
   Nesse caso específico, discutia-se a ausência de preenchimento 
de um anexo da proposta. O licitante não informara os preços unitários atinentes a 
determinados componentes das urnas eletrônicas, embora o edital tivesse exigido 
explicitamente o oferecimento dessa informação. 
 
   O STF acolheu o entendimento de que os dados omitidos não 
apresentavam caráter essencial para o julgamento das propostas, uma vez que o 
critério de julgamento previsto no edital era o valor da proposta comercial. No voto do 

                                                
2 A expressão se refere ao ato convocatório. 
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Ministro Sepúlveda Pertence, foi incorporado trecho das informações da autoridade 
administrativa, lançados nos termos seguintes: 
 

Se de fato o edital é a ‘lei interna’ da licitação, deve-se abordá-lo frente ao 
caso concreto tal qual toda norma emanada do Poder Legislativo, 
interpretando-o à luz do bom senso e da razoabilidade, a fim de que seja 
alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas 
prescrições. Assim sendo, a vinculação ao instrumento editalício deve ser 
entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse público, 
repudiando-se que se sobreponham formalismos desarrazoados. 

 
   Tendência similar tem sido adotada pelo C. TCU o qual, aliás, 
também rejeitara anteriormente impugnação à mesma licitação para urnas eletrônicas 
(autos TC 011.764/ 1999-6), ainda que analisada a questão sob outro ângulo. 
 
   Vale lembrar a Decisão no 681/2000-Plenário (ReI. Mi Walton 
Alencar Rodrigues), em que se determinou a órgão fiscalizado “que se abstenha de 
desclassificar propostas de licitantes com base em critérios formais irrelevantes para a 
sua aferição e não tragam prejuízo aos demais licitantes ou à Administração”. 
 
   A Decisão do TCU n° 1.065/2000-Plenário, dentre outras questões, 
apontava-se a ausência do preenchimento de um campo específico no formulário 
padronizado de proposta comercial, O voto do Ministro Adylson Motta acolheu a 
informação dos órgãos técnicos do TCU, no sentido de que se tratava de defeito 
irrelevante. 
 
   Na Decisão n° 17/2001-Plenário (ReI. Min. Adylson Motta), foi 
adotado entendimento de que “Falhas irrelevantes que não justificam o formalismo 
exacerbado da inabilitação dos licitantes, sob pena de malferir o interesse púbIico”. 
 
   Também na Decisão n° 577/2001 (ReI. Min. Iram Saraiva), veio à 
tona questão indiretamente relacionada ao tema considerado. Um edital determinava 
que as planilhas de composição de custo tinham função meramente informativa. Um 
licitante impugnou essa fórmula, sustentando que as planilhas tinham de ser 
consideradas como elemento essencial para o julgamento. O órgão fiscalizado 
esclareceu que o critério de julgamento era o valor das propostas. As planilhas 
destinavam-se a eliminar dúvidas, em casos de controvérsia. Os órgãos técnicos do 
TCU respaldaram essa opção, destacando que eventual erro na planilha teria de ser 
assumido pelo licitante. Quando o erro elevasse o valor ofertado, o licitante teria uma 
proposta menos competitiva. Se o erro acarretasse a redução do valor, o licitante teria 
de arcar com as consequências. Esse entendimento foi acolhido pelo Plenário. 
 
   Nessa esteira, vale trazer ao conhecimento o artigo 29-A, § 2º. da 
Instrução Normativa nº. 02/08 do Ministério do Planejamento, quando orienta no sentido 
de que “Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente 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”. 
 
   Daí que se entende que se há suposta irregularidade, esta se 
mostra ínfima com possibilidade de regularização, ou mesmo ser desconsiderada por 
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não implicar na essência da disputa, frente à possibilidade da Administração Pública 
poder contratar a melhor oferta.  
 
   A r. Comissão de Licitação ao desclassificar a Recorrente sob o 
argumento de que não apresentou a composição de custos unitários de vários itens 
não pode prosperar: é vaga a alegação quanto informa “de vários itens”, sem identificá-
los e especificá-los, e a forma genérica impede de se promover a defesa quanto ao 
quadro da composição de custos apresentada afrontando o direito a ampla defesa e ao 
contraditório, se constituindo em decisão nula de pleno direito. 
 
   Os valores unitários, como informado, foram apresentados 
seguindo a orientação e os moldes da Administração Pública e se algum item houve o 
desdobramento da planilha é porque este passou a detalhar o custo do serviço nos 
seus vários aspectos, não descaracterizando a natureza do mesmo.  
 
   O item que serviu de apoio para a desclassificação (20.4.1) ao se 
utilizar da expressão “custos de todos os itens”, se entende como expressão do 
detalhamento daquilo que a Administração quis saber, daí que se desdobrou alguns 
deles e que em nenhum momento os desnatura e nem foge ao espírito do Edital. 
 
   Isso faz com que se mostre mais transparente a composição dos 
custos e nem de longe pode se caracterizar como afronta às regras editalícias, 
devendo-se considerar que nenhum prejuízo causa ao processo e sim o fato de que o 
valor global é menor que o dos concorrentes, o que favorece a Administração Pública. 
 

   Há de se considerar o item 23 do Edital quando é 
taxativo ao informar que “Para efeito de julgamento das Propostas de Preços 
classificadas, será utilizado o critério de MENOR PREÇO, sendo considerada 
vencedora aquela representada pelo menor preço final apurado para a execução 
da obra ... “ (destaques nossos) 
 
   Ademais, é de se considerar o valor total ofertado pela Recorrente 
que corresponde a 88,91% (oitenta e oito inteiros e noventa e um centésimos por cento) 
daquele previsto pela Administração Pública para a obra e que, na forma do item citado, 
se circunscreve dentro do conceito de proposta exequível. 
 
   Ainda que houvesse alguma impropriedade, só para conjecturar, 
haveria a possibilidade de correção da planilha, como reiteradamente tem sido aceito 
pelo Tribunal de Contas da União, após a fase da abertura dos envelopes, cujo 
entendimento é o da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 
além da necessidade de utilização de formalismo moderado. 
 
   Nessa linha, só para argumentar, tem como regra o Tribunal de 
Contas da União a compreensão possível em permitir que a empresa ofertante da 
melhor proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame, cuidando 
para que essa possibilidade não resulte em aumento do valor total já registrado que 
serviu de parâmetro comparativo entre os licitantes, assim: 
 

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não 
constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a  
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planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário) 

 
   Recentemente, ao analisar hipótese semelhante, o mesmo TCU 
indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de 
eventuais falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor 
inicialmente proposto: 
 

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). 
 

   É importante sinalizar que a lei de licitações, ao prever a 
possibilidade de realização de diligências (art. 43, §3º), expressamente vedou a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
proposta. Nesse sentido: 
 

Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações 
que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º., 
da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou 
afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário) 

 
   Apesar da aparente contradição entre as 

recomendações acima citadas, especificamente quanto à correção de valores ou 
percentuais inseridos na planilha de preços, constata-se que o Tribunal de Contas da 
União entende que o ajuste sem a alteração 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 Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a Instrução Normativa nº. 02/2008 dispõe expressamente, em 
seu art. 29-A, § 2º., que: 

 
erros no preenchimento da planilha não são motivo 

suficiente 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. 

 
   Dessa forma, se mostra insuficiente e vago o 

argumento de “ ... que não foram apresentadas as composições de custo unitários de 
vários itens ... “ a ensejar a desclassificação da ora Recorrente.  
 

III - DO MÉRITO 
 
   O motivo em que se calçou essa respeitável Comissão para 
desclassificar a Recorrente não encontra substrato suficiente para justificar tal ato. 
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   A verificação de condições de aceitação dos documentos 
apresentados em licitações públicas deve ser feita com observância dos requisitos que 
se prestam à sua finalidade, contudo, sem apego exagerado às formalidades e 
rigorismos literais que possam iludir ou desviar os agentes administrativos responsáveis 
pela condução dos certames dos propósitos fundamentais do procedimento, dele 
afastando participantes qualificados. O que deve importar na licitação pública é a 
substância das coisas e não o rigorismo dos atos. 
 
   No caso em tela, restaram presentes os documentos habilitatórios 
com as exigências contidas no edital, bem como comprovada a aptidão da Recorrente 
para a execução do objeto licitado e, qualquer outra exigência no uso de termos exatos 
aos do edital, não pode se constituir em ato similar à vícios deturpadores do espírito da 
competição, não podendo ter repercussão na esfera de direito dos participantes. 
 
   São inúmeras as 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. 
 
   O entendimento predominante é o de que no 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 artigo 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 Tribunal de Contas da União - TCU - no 
acórdão 357/2015 - Plenário, determina: 
 

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. 

 
   Isso não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório ou negativa de vigência do caput do artigo 41 da Lei nº. 
8.666/93, que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as 
normas e condições do edital. É solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um 
conflito de princípios. Vejamos: 
 

 
Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do 
interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a 
outros princípios. (TCU - Acórdão 119/2016 - Plenário) 

 
   Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não 
são incompatíveis entre si. Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao 
instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a adoção de um não 
provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas 
seguintes decisões do Tribunal de Contas da União: 
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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 (TCU – Acórdão 
2302/2012 – Plenário) 
 
O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração 
de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a 
consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento 
licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. (TCU – 
Acórdão 8482/2013 - 1ª. Câmara) 

 
   Nos casos como o ora em apreço, a análise pela d. Comissão de 
Licitação deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e realizar 
a ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os 
aspectos normativos. Por esse motivo, há que considerar o dito de que as soluções não 
respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso para outro. 
 
   Como já prevalente no meio, vale lembrar que o certame licitatório 
não representa um fim em si mesmo, mas um meio que busca o atendimento das 
necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson Dallari: a licitação não é um 
concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital. 
 
   Além do mais, na decisão da respeitável Comissão de Licitação 
deve ser observada, de forma subsidiária, a regra do parágrafo único do artigo 4º. do 
Decreto nº 3.555/2000, ou seja, ser feita a interpretação das normas do edital em favor 
da ampliação da disputa para obtenção da proposta mais vantajosa para a 
Administração. Neste sentido é conveniente trazer à baila também os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e, para tanto, citamos das precisas lições de 
Marçal Justen Filho3:  

 
A Administração está constrangida a adotar alternativa que melhor prestigie a 
racionalidade do procedimento e seus fins. Não seria legal encampar decisão 
que impusesse exigências dissociadas da realidade dos fatos ou condições de 
execução impossível. 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 razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor 
conseqüências de severidade incompatível com a irrelevância dos defeitos. 
Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do Edital devem se interpretadas 
como instrumentais ...  

 
   O artigo 37, XXI da Constituição da República dispõe que: 
 

                                                
3 Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Dialética, 2000. 
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XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigação 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. 

 
   A norma é de sede constitucional e estabelece que o Administrador 
Público, ao promover procedimentos de licitação para a contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, somente poderá exigir dos licitantes em edital aquelas 
qualificações técnicas e operacionais que sejam estritamente indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações, sob pena de violação ao princípio da igualdade.  
 
   O dispositivo supracitado positiva, em sede constitucional, o 
princípio da igualdade ou isonomia no âmbito dos procedimentos licitatórios. O princípio 
é decorrência direta do direito fundamental à igualdade elencado no artigo 5º. da 
Constituição da República e estabelece que, em igualdade de condições jurídicas, o 
Estado deverá dispensar o mesmo tratamento aos seus administrados, sem 
estabelecer entre eles quaisquer preferências ou privilégios. 
 
   No âmbito das licitações, em que o objetivo da Administração é a 
obtenção de uma obra, serviço, compra, alienação, locação ou prestação de serviço 
público, o princípio da igualdade visa assegurar que todos os administrados possam se 
candidatar, em igualdade de condições, para o fornecimento de seus serviços. 
 
   Como ensina José dos Santos Carvalho Filho, a igualdade 
“significa que todos os interessados em contratar com a Administração devem competir 
em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a 
outro.”4  
 
   Sobre a matéria leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro que:  
 

O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida 
em que esta visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor 
proposta, como também assegurar igualdade de direitos a todos os 
interessados em contratar. Esse princípio, que hoje está expresso no artigo 
37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de condições que 
impliquem preferências em favor de determinados em detrimento dos 
demais.5 

 
   O princípio tem umbilical correlação com os princípios da 
impessoalidade e da moralidade que regem toda a Administração Pública e estão 
elencados no artigo 37, caput, da Constituição. Ao impor restrições excessivas, a 
Administração acaba por favorecer um em detrimento do outro, violando a 
impessoalidade no tratamento da coisa pública. 
 
 

                                                
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas. 2014. p. 246. 
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29ª edição. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p. 378. 
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   Se é notável a preocupação do legislador pátrio com a ampliação 
do número de competidores no âmbito do processo licitatório, mais notável é sua 
preocupação em extirpar rigorismos semânticos que reduzem a competição. 
 
   A exclusão indevida acaba por retirar potencial competidor, 
comprometendo, restringindo e frustrando o caráter de disputa do certame.6 É a 
concorrência que proporciona a obtenção da proposta mais vantajosa pela 
Administração. E para que esse objetivo seja alcançado, é indispensável oportunizar o 
acesso à competição do maior número possível de licitantes. 
 
   A Recorrente não se enquadra na exclusão imposta, sendo que tal 
fato é capaz de comprometer, restringir e frustrar o caráter competitivo do certame, no 
que, o administrador público, no exercício do seu poder-dever de autotutela, deve rever 
sua decisão, assim como improver a pretensão da concorrente W.E. Engenharia Ltda. 
- EPP, sob pena de viciar a legalidade. 
 

IV - DO PEDIDO 
 
   Dessa forma, requer se digne Vossa Senhoria em, com 
fundamento no artigo 109, I, “a” da Lei de Licitações, conhecer do presente recurso e, 
no mérito, acolher as razões expostas para dar-lhe provimento e declarar a Recorrente 
vencedora do certame licitatório em apreço. 
 
   Também, amparada nessas razões recursais, requer-se a nobre 
Comissão Permanente de Licitação a reconsideração de sua decisão sendo que, na 
hipótese não esperada de tal fato não ocorrer, faça este subir à autoridade superior, em 
consonância com o previsto no § 4°., do artigo 109, da Lei n°. 8666/93, comunicando-
se a outra licitante para a devida impugnação, se assim o desejar, conforme previsto 
no § 3°., do mesmo artigo do Estatuto. 
 
   Termos em que 
   Pede deferimento 
 
   De Vilhena para Cabixi, 28 de outubro de 2.020. 
 
 
 
 
 
 

Ageu Fernandes Rodrigues 
Representante 

  
 
 
 

                                                
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas. 2014. p.249. 
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