
 

 

  

 
ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO E COMISSÃO PERMANENTE DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E 
INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 
 
 
A DIEX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME inscrita no CNPJ 21.948.551/0001-51, 
inscrição estadual: 002689972.00-60 estabelecida: Endereço: RUA MARLENE MENDES PEREIRA Nº: 
90 Bairro: CÉU AZUL Cidade: BELO HORIZONTE CEP: 31578-640, vem por seu procurador, já 
qualificado nos autos do processo em epígrafe, apresentando seu;  
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Em face da equivocada habilitação da Licitante ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA por V.Sr., que 
culminou na Intenção de Recurso aceita e que ora se reproduz; 
 
I – ERROS MATERIAIS – CONCEITO E CONSEQUENCIAS 
 
INICIALMENTE cumprem tecer alguns conceitos doutrinários sobre a distinção entre os erros 
formais, 
substanciais e materiais, sendo estes, evidenciados na Proposta da Recorrida. 
 
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. 
 
O ERRO MATERIAL, in casu, é de fácil constatação, perceptível à primeira vista, a olho nu. Não carece 
de maior exame para detectar que há um flagrante desacordo entre a vontade e o que de fato foi 
expressado no documento. Não há necessidade de recorrer à interpretação de conceito, estudo ou 
exame mais acurado para detectar esse erro; ele é percebido por qualquer pessoa. 
 
O erro substancial é o que torna incompleto o conteúdo do documento e, conseqüentemente, 
impede que a Administração conclua pela suficiência dos elementos exigidos; o julgador ficará 
impedido de afirmar que o documento atendeu ao edital ou apresentou as informações necessárias. 
 
Não se trata de um simples lapso material ou formal, mas de “ERRO MATERIAL”, ou seja, aquele que 
interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele 
essenciais (Código Civil, art. 139, I). A falta de informação indispensável ao documento configura 
erro grave – MATERIAL – que torna o mesmo insuscetível de aproveitamento; trata-se de um 
documento defeituoso; incompleto; não produzindo os efeitos jurídicos desejados. 
 
O ERRO MATERIAL provoca o efeito mais indesejado ao licitante: A INABILITAÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
Os erros na Proposta da Recorrida que apontaremos abaixo são TODOS MATERIAIS, s.m.j. 
II – PROPOSTA COM ERROS MATERIAIS – NULIDADE – INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO 
 
A licitante deixou de contemplar a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
FAMILIAR – (PAF) no valor de R$ 60,00 fixos, estando os empregados sindicalizados ou não, da CCT 
MG003935/2020 que é inclusive citada no ato convocatório, contrariando a regra “11.7.6. A licitante 

deverá contemplar todos os itens previstos na Convenção Coletiva de Trabalho em vigor da Categoria 

– CCT, devendo indicá-la no momento de apresentação e formalização da proposta” do mesmo.  
 



 

 

A licitante deixou de contemplar o custo de seguro de vida, CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURO 
DE VIDA EM GRUPO – AUXÍLIO da CCT anteriormente já informada. 
 
A licitante explora valor de custo mensal de uniformes que não se sustentam se considerarmos os 
cenários mais favoráveis, vejamos abaixo, um exemplo de quantitativo e peças de uniforme 
adquiridos por valores agressivos, que só se obtém com aquisição de numerosas peças por pedido; 
 

Descrição
Preço médio praticado 

no mercado por 
unidade (R$)

Qtde de 
uniformes 

fornecidos em 1 
ano

Custo anual 
do uniforme 

Custo mensal 
do uniforme 

Camiseta em malha de 

algodão, com mangas 

curtas e

com o emblema da 

empresa;

 R$                         15,41 

6  R$       92,46  R$                7,71 

Calça comprida em tecido 

de brim 100% algodão,

pré-encolhido, com 

elástico na cintura e bolsos

laterais

 R$                         38,00 

4  R$     152,00  R$              12,67 

Bota ou botina de borracha 

anti derrapante
 R$                         24,90 

2  R$       49,80  R$                4,15 

 R$     294,26  R$              24,52 

RELAÇÃO UNIFORME 

TOTAL  
 
A licitante explora valor de custo mensal de materiais INEXEQUÍVEIS se considerarmos os cenários 
mais favoráveis, vejamos abaixo, um exemplo de quantitativo e itens adquiridos costumeiramente, 
em um contrato similar, com 14 ASGs, 1 encarregado, área a ser limpa de 6.845,23 m² na cidade de 
Belo Horizonte; 
 

 
 



 

 

 
Acreditamos que a cifra de R$ 120,00 de custos mensais de equipamentos nem precise destacada 
como surreal, valor que se multiplicado por 12, não se adquire 1 única enceradeira industrial. 
 
Tais fatos são erros materiais, insanáveis, tornando a Proposta NULA, pois viola o princípio da 
economicidade e essa atitude da Recorrida é uma afronta aos Gestores que poderão responder por 
improbidade administrativa, além das responsabilidades civil e penal. 
 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
Importante lembrar que a Administração Pública é norteada por princípios. Estes princípios são 
regras que servem de interpretação das demais normas jurídicas, apontando os caminhos que 
devem ser seguidos pelos aplicadores da lei. Os princípios procuram eliminar lacunas, oferecendo 
coerência e harmonia para o ordenamento jurídico. Alguns princípios encontram-se no artigo 37 da 
Constituição (Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da 
Eficiência), mas não esgotam a matéria. O legislador infraconstitucional também pode estabelecer 
outros princípios, desde que não exclua aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal. 
Exemplo de princípios que não estão no rol do artigo 37 da Constituição: O Princípio da isonomia, o 
Princípio da concorrência leal, o Princípio da probidade administrativa, o Princípio do julgamento 
objetivo, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o Princípio da Autotutela. 
 
Pelo princípio da igualdade, não é possível conceder benefícios a Recorrida, em detrimento dos 
demais participantes. 
 
Aliás, o prazo de publicidade do Edital é a data que os licitantes possuem para apresentarem suas 
propostas e coletar todos os documentos necessários para as fases de classificação e habilitação. O 
prazo é o mesmo para todos. Por isso a Proposta apresentada INCOMPLETA, DEFEITUOSA, com erros 
materiais, NÃO POSSIBILITA CONCEDER NOVO PRAZO PARA QUE A RECORRIDA ENTREGUE AS 
PLANILHAS CORRIGIDAS EM OUTRA DATA. 
 
 
 
 



 

 

 
 Se agir dessa forma, V.Sa. estará violando o princípio da isonomia. 
 
 Aliás, a diligência prevista na no artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93 não permite para essa hipótese, 
senão vejamos: 
 
“§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, VEDADA A INCLUSÃO 
POSTERIOR DE DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINARIAMENTE DA 
PROPOSTA. (grifos nossos)  
 
Portanto, no prazo para envio da Proposta e documentos de habilitação, FOI à data final para que a 
Recorrida apresentasse todos os documentos, e como a Legislação acima não prevê diligência para 
a hipótese de NOVA PROPOSTA, pois violaria os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao 
instrumento convocatório, concorrência leal, etc. 
 
Prefulgente Pregoeiro são muitos erros insanáveis, que geram nulidades na Proposta da Recorrida e 
V.Sa. tem a oportunidade agora de evitar prejuízos para administração pública efetuando a 
inabilitação da Recorrida. 
 
Cumpre se socorrer ainda ao Princípio da Autotutela, segundo o qual a Administração é obrigada a 
policiar os bens públicos e os atos administrativos. É em decorrência deste princípio que o 
Administrador/Pregoeiro, pode proceder ao desfazimento dos atos administrativos quando ilegais 
(anulação). A Administração TEM O DEVER DE ZELAR pela legalidade e eficiência dos seus próprios 
atos. É por isso que se reconhece à Administração o poder dever de declarar a nulidade dos seus 
próprios atos praticados com infração à Lei. Pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios 
atos da administração, com a possibilidade de anular os ilegais, independentemente de recurso ao 
Poder Judiciário, QUE A RECORRENTE QUER EVITAR para não obstruir a Licitação, o que causaria 
mais prejuízos a Administração Pública. 
 
O Princípio da Autotutela está consagrado em duas súmulas do STF. Pela súmula de nº 346, 
“administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos”; e pela de nº 473, “a 
administração pública pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial”. Portanto, é a Administração, ora Pregoeiro, zelando pelos seus próprios atos. 
 
Em suma, a Autotutela se justifica para garantir à Administração a defesa da legalidade dos seus atos 
e a defesa da eficiência dos seus atos. 
 
Em consequência desse Princípio da Autotutela, a Administração: 
a) não precisa ser provocada para reconhecer a nulidade dos seus próprios atos; 
b) não precisa recorrer ao Judiciário para reconhecer a nulidade dos seus próprios atos. Vejamos o 
entendimento do Superior Tribunal Federal a respeito: 
 
“A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS 
TORNEM ILEGAIS, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivos de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos, a apreciação 
judicial” (2a parte da sumula 473 do STF).”(grifei) 
 
Além das Súmulas citadas acima, cumpre ressaltar ainda a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
em 
seus Artigos 53 a 55, do Capítulo XIV – Da Anulação, Revogação e Convalidação, regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, vejamos : 
 



 

 

 
 
“Art. 53. A ADMINISTRAÇÃO DEVE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIO DE 
LEGALIDADE, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos 
adquiridos. 
 
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 
salvo comprovada má-fé. 
 
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do 
primeiro pagamento. 
 
§ 2o CONSIDERA-SE EXERCÍCIO DO DIREITO DE ANULAR QUALQUER MEDIDA DE AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA QUE IMPORTE IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DO ATO. “(grifos não estão no original) 
 
Como foi evidenciado o equívoco na Habilitação da Recorrida que apresentou Proposta com erros 
materiais como INCOMPLETA, DEFEITUOSA, INSANÁVEL, requer que V.Sa. saneie o ato, 
convalidando-o com a Inabilitação da Recorrida. 
 
Cumpre esclarecer que a fundamentação legal da Recorrente em relação ao Princípio da Autotutela, 
ocorre face o que dispõe à Administração Pública Federal, com fulcro nas Súmulas 346 e 473 e na 
Lei 9784/99, rever seus atos, levando em conta o interesse público. 
 
Quando se fala em Direito Administrativo, inegável a preeminência do Ilustre Professor Hely Lopes 
Meirelles, ao qual ora se recorre, a fim de estabelecer limites à licitação. Para o mestre, "licitação é 
o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse. " 
 
Continua ainda a elucidar com perfeição as finalidades do instituto, dentre as quais se destaca a 
"dupla finalidade": 
 
"Essa dupla finalidade - obtenção do contrato mais vantajoso e resguardo dos direitos de possíveis 
contratados é preocupação que vem desde a Idade Média e leva os Estados Modernos a 
aprimorarem cada vez mais o procedimento licitatório, HOJE SUJEITO A DETERMINADOS 
PRINCÍPIOS, CUJO DESCUMPRIMENTO DESCARACTERIZA O INSTITUTO E INVALIDA SEU RESULTADO 
SELETIVO." (Sem grifos no original) 
 
Insta alertar, que não é permitido atos de liberalidade na Administração Pública, posto que o 
interesse público é indisponível e ao Administrador Público/Pregoeiro, quando agir nesta qualidade, 
deve atentar-se aos princípios estatuídos no art. 37, caput, da Carta Magna, que preceitua: 
 
" Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, ...". 
 
O renomado mestre HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra Direito administrativo brasileiro, 15ª ed., 
Revista dos Tribunais, p. 78-84, discorre sobre os princípios básicos da Administração Pública. Dali 
extrai-se o seguinte trecho: 
 
"A legalidade, como princípio de administração (Const. Rep., art. 37, "caput"), significa que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às 
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido 



 

 

e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficiência de toda 
atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei.  
 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO HÁ LIBERDADE NEM VONTADE PESSOAL. ENQUANTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PARTICULAR É LÍCITO FAZER TUDO QUE A LEI NÃO PROÍBE, NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA SÓ É PERMITIDO FAZER O QUE A LEI AUTORIZA. A LEI, PARA O PARTICULAR, SIGNIFICA 
"PODE FAZER ASSIM"; PARA O ADMINISTRADOR PÚBLICO SIGNIFICA "DEVE FAZER ASSIM". (...) A 
MORAL ADMINISTRATIVA‚ IMPOSTA AO AGENTE PÚBLICO PARA SUA CONDUTA INTERNA, SEGUNDO 
AS EXIGÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO A QUE SERVE, E A FINALIDADE DE SUA AÇÃO É O BEM COMUM." 
(grifamos) 
 
Então, ao Administrador Público/Pregoeiro, cabe observar o principio da legalidade, isonomia, 
vinculação ao instrumento convocatório, concorrência leal, etc. Portanto, conforme previsto no 
Edital, a Recorrida apresentou Proposta de Preços com erros materiais e é motivo para sua 
inabilitação, uma vez que NÃO pode ser convalidada posteriormente, o que também não ocorreu. 
Inclusive este é o entendimento do Tribunal de Contas da União. 
 
Além disso, quanto a esse ponto, diga-se, que a habilitação declarada pelo Pregoeiro se deu de forma 
absolutamente desarrazoada, não tendo se pautado em nenhuma comprovação de análise da 
Proposta de Preços. 
 
Portanto, como permaneceu dúvidas acerca da Proposta de Preços da Recorrida, deveria a 
Administração do Pregão ter inabilitada imediatamente. 
 
Sendo assim, a referida habilitação quedou-se absolutamente ilegal, pois a mesma foi fruto de 
dúvidas e incertezas. Neste contexto, afirma Marçal Justen Filho em sua valiosa obra: 
 
“O julgamento da habilitação 
 
(...) Na medida em que A DECISÃO É ESTRITAMENTE VINCULADA, NÃO HÁ MARGENS PARA DECISÕES 
IMOTIVADAS OU LOGICAMENTE INCONSISTENTES. A divergência derivada de posições meramente 
opinativas é insustentável. SE EXISTIREM DÚVIDAS FUNDADAS ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS LEGAIS, ISSO EVIDENCIARÁ AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUFICIENTE. Todas as 
circunstâncias deverão ser esclarecidas.” (grifei) 
 
Razoável, legítimo e sensato seria, portanto, inabilitar a Recorrida, pelo Pregoeiro, a fim de não 
permear dúvidas quanto a Proposta de Preços, e nem conceder OUTRA oportunidade para a 
apresentação de novos documentos, pois não há previsão legal para essa situação. 
 
Abaixo, d.v., se cola jurisprudências referentes ao entendimento que Erros Substanciais são 
insanáveis. 
 
“Também não que se alegar que a desclassificação da empresa Central Assessoria e Treinamento 
Ltda - ME foi sem critérios isonômicos, visto que a Pregoeira oportunizou ao Representante dessa 
empresa inserir o valor global de sua proposta, em valores numéricos e por extenso, já que a 
empresa não apresentou esses valores, PORÉM, SUA PROPOSTA APRESENTAVA OUTROS VÍCIOS 
SUBSTANCIAIS, IMPOSSÍVEIS DE SEREM SANADOS. 
 
Desta forma, O PREGOEIRO NÃO TEVE OUTRA ALTERNATIVA, A NÃO SER DESCLASSIFICAR a proposta 
da Central de Assessoria e Treinamentos Ltda ME.”(grifei, PROCESSO : 18742-9/2012 PRINCIPAL : 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO ASSUNTO : RECURSO ORDINÁRIO OBJETO 
: RECURSO ORDINÁRIO REFERENTE AO ACÓRDÃO 1387/2014, PROCESSO 18742-9/2012 
RECORRENTE : BENEDITO NERY GUARIM STROBEL; CEZARINO MARTINS DA HORA; JOHARA DE 
OLIVEIRA BARBOSA MUNIZ NOGUEIRA. RELATOR: CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA 
AUDITOR: LEANDRO INFANTINO FRANÇA) 



 

 

 
 
 
Outro julgado, Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
 
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREA/SC. ENTE SEM PERSONALIDADE 
JURÍDICA PARA ESTAR EM JUÍZO. NULIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 
É NULA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI ERRO quanto à indicação do sujeito passivo, uma 
vez que não se trata de mero de erro material ou formal, MAS SIM DE VÍCIO SUBSTANCIAL do título 
executivo que originou a execução fiscal.”(grifei, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005543-
12.2013.4.04.7204/SC). 
 
Mais um, este no Voto do Tribunal de Contas da União: 
“10. ADEMAIS, A PROPOSTA DA REPRESENTANTE NÃO FOI DESCLASSIFICADA POR SER 
CONSIDERADA INEXEQUÍVEL, MAS POR CONTER CONJUNTO DE ERROS NA PLANILHA QUE AFETAVA 
A SUBSTÂNCIA DO ORÇAMENTO APRESENTADO E QUE NÃO PODERIA SER CONSIDERADO COMO 
MERA FALHA FORMAL.” (grifei, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 003.398/2018-8) 
 
Por todo exposto acima, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para que seja 
Desclassificada e Inabilitada a Recorrida em virtude dos Erros Materiais em sua Proposta de Preços, 
tornando – a INEXEQUIVEL. 
 
Não sendo reconsiderada a decisão, REQUER se digne Vossa Senhoria em fazer a remessa do 
presente recurso à autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, 
conhecendo-o e dando-lhe provimento para que, diante do irrisório valor apresentado e do risco de 
não cumprimento do objeto licitado, considere inexequível a proposta da Licitante ARTEBRILHO 
MULTISERVIÇOS LTDA. 
 
 
Por ser da mais alta Justiça!!!  
 
 
 
Pede e espera deferimento. 
 
  
 
Belo Horizonte, 24 de maio de 2021. 
 

 

 

____________________________________________________________________ 

DIEX PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME - CNPJ.21.948.551/0001-51 
DANIEL NUNES DE SOUZA  

CPF. 014.925.416-48 - RG n.º MG- 13.201-902 SSP/MG  
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