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AO ILUSTRE PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA - SUDECAP 
 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI Nº 034/2020  
          PROC. Nº 01-073.665/20-59 

 
 
 
 
 

STRATA ENGENHARIA LTDA., já qualificada nos autos da licitação em 

epígrafe, vem, respeitosamente, interpor o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO contra o julgamento do certame em comento, o qual requer 

seja recebido e, após analisado, seja reformada a decisão proferida, ou, faça-o 

subir à autoridade superior, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 
I – DA ESPÉCIE 
 
Em 03/02/2021, ante ao resultado concernente à habilitação e classificação da 

licitante Porto Assunção Engenharia Ltda. no certame licitatório em referência, 

foi iniciada a fase de manifestação da intenção recursal eletrônica, oportunidade 

em que a ora recorrente indicou de modo sucinto seus apontamentos contra o 

julgamento que declarou a citada empresa como vencedora do presente 

certame. 

 
No caso em apreço, Nobres Julgadores, os descumprimentos ao edital por parte 

da licitante Porto Assunção Engenharia Ltda. foram bastante claros e não 

poderão ser ignorados, que dirá minimizados ou supridos por meio de 

diligências, tal como ocorreu no presente procedimento licitatório. Isso sem falar 

na questão superveniente a seguir apontada e pertinente à identidade e 



 

2/ 23 

 

igualdade do responsável técnico da citada empresa e da 2ª colocada no 

certame. 

 
Muito embora se respeite as diligências realizadas pelos condutores de uma 

licitação, é de se ver que no caso em apreço restaram juntados documentos e 

informações que deveriam necessariamente estar presente na documentação de 

habilitação e proposta originalmente apresentadas pela licitante declarada 

vencedora, situação que afronta diretamente ao disposto no Parágrafo 3º do art. 

43 da Lei nº 8.666/93.  

 
Isso fica evidente quando se encontra evidenciado nos autos que a licitante 

recorrida não apresentou diversos requisitos e condições exigidas à fase de 

proposta comercial.  

 
Lamentavelmente, com o devido respeito a esses Julgadores, é inegável que as 

diligências feitas junto à recorrida serviram em boa parte para possibilitar a ela a 

juntada posterior de requisitos quer eram requisitados como condições de 

admissão das propostas (composições de preços unitários (CPU); detalhamento 

do K e TRDE, percentuais de encargos, dentre outros).  

  
Isso sem falar na indevida alteração superveniente pela recorrida das taxas e de 

todas as composições de preços originalmente por ela ofertadas, tendo sido, na 

realidade, permitida a revisão e saneamento integral da proposta, até que ela 

deixasse de desatender ao edital, quando a decisão que deveria ter sido 

tomada, na forma da lei, era a sua sumária desclassificação, sendo certo, ainda, 

que à recorrida foi permitido inclusive duas oportunidades para responder às 

diligências dessa entidade, já que na 1ª delas não conseguiu atender. 
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Outra comprovação de falha da licitante recorrida e, porém, suprida 

indevidamente por meio de diligência, diz respeito à juntada posterior de nada 

de declaração exigidas à fase de proposta (item 15.3.1.), bem como de vínculo 

do profissional (coordenador técnico), confessadamente faltantes na 

documentação original da recorrida, conforme se observa de anotação constante 

da 2ª diligência realizada pela Comissão de licitação responsável em 

07/01/2021. 

 
Como se não bastasse, é de se registrar, ainda, que o responsável técnico Eng. 

Renato de Souza Oliveira, indicado pela recorrida em sua documentação, ao 

que consta da própria Certidão de Registro da licitante no CREA-MG, 

também é responsável técnico da empresa Direção Engenharia Ltda., que 

também participa do presente certame e se encontra, inclusive, em segundo 

lugar, o que deve ser obrigatoriamente motivo para exclusão das duas 

empresas do certame ante à incontestável “quebra” do sigilo das 

propostas. 

 
Por tudo isso, a Recorrente acredita que, após a avaliação desses sérios 

agentes, o julgamento inicialmente proferido será revisto com a 

inabilitação/desclassificação da recorrida, em observância aos Princípios da 

Legalidade, da Igualdade e, principalmente, da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório.  

 
II – DA NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO 
 
Observou-se que após a realização da fase de lances do presente certame, 

essas autoridades licitantes decidiram por realizar uma série de diligências 

dirigidas à licitante detentora do menor preço (Porto Assunção Engenharia 

Ltda.), o que não significaria qualquer problema, desde que, evidentemente, 
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respeitado o Parágrafo 3º do art. 43 da Lei 8.666/93, o qual proíbe a juntada 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

documentação apresentada pelo licitante. 

 
No entanto, como já antecipado, foi possível perceber que no âmbito das 

diligências realizadas restou indevidamente concedido à recorrida a 

possibilidade de juntar documentos e informações a sua proposta comercial 

originalmente por ela não apresentados, o que, com o devido respeito, não deve 

ser admitido por observância à lei e em atendimento aos Princípios da 

Vinculação ao Edital, da Legalidade e da Igualdade entre os licitantes. 

 
II.1. Da Proposta Incompleta – Descumprimento ao Edital 

 
É inegável no caso em apreço que a Recorrida, injustamente declarada 

vencedora da licitação em referência, apresentou proposta visivelmente 

incompleta, deixando de atender a vários requisitos e condições impostas como 

exigências a serem atendidas pelos licitantes. 

 
Já em 07/01/2021, essas autoridades identificaram que a Carta Proposta 

apresentada pela recorrida não atendia ao edital. Conforme consta da Diligência 

nº 02, segundo as palavras desses responsáveis: 

 

“Em relação à proposta comercial favor atender ao solicitado: 
 
Apresentar carta-proposta conforme item 15.2. do edital, restaram 
apresentar as informações referentes aos itens 15.2.3.; 15.2.4.; 
15.2.6. e 15.2.7. [....] 
 
Apresentar todas as composições de custos de unitários (CPUs), 
restaram apresentar as CPUs: 61.21.01/ 65.01.01/ 65.01.02/ 
65.01.03/ 65.02.01/ 65.02.02/ 65.06.01/ 65.06.02/ 65.06.03/ 65.06.04/ 
65.06.05/ 68.04.03/ 68.04.04/ 68.04.07/ 68.04.09/ 71.30.30. [...] 
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Apresentar detalhamento do K e TRDE para mão de obra de 
consultoria (INSS 20%). 
 
Indicar os percentuais de encargos utilizados para cada categoria 
profissional, observando o que determina o Termo de Referência, 
nos itens 6.8; 6.9 e 6.11. e o edital nos itens 15.2.8.3.1. e 15.2.8.3.2. 
 
Não foi localizada na documentação enviada declaração ao qual 
se refere o item 15.3.1. do edital, favor verificar.” 

 

Do exposto, resta nítido que a diligência em questão não buscou apenas 

esclarecimentos ou informações que não deveriam estar originalmente 

presentes na proposta comercial apresentada pela recorrida.  

 
Isso fica visível quando se observou a ausência dos requisitos pertinentes aos 

itens 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.6. e 15.2.7., os quais se encontravam designados no 

item 15.2. do edital como elementos que deveriam constar da proposta 

comerciais, quais sejam, i) especificação do objeto licitado; ii) dados bancários 

do fornecedor; iii) declaração de inclusão nos preços de todos os encargos e 

despesas; e iv) validade da proposta. 

 
Como se observa, não se tratam de informações que, nos termos do edital, 

poderiam ser apresentadas posteriormente pelo licitante, até porque constavam 

como DEVER à proposta a ser ofertada no certame.  

 
Por mais que se realize uma diligência esclarecedora, sabidamente, ela não 

poder ser utilizada para suprir algo que não foi apresentado pelo participante, 

sob pena de se contrariar às regras do edital e que foram cumpridas pelos 

demais licitantes. Há neste caso a necessidade de observância a princípios 

importantes como o da Vinculação ao Edital, sem falar nos Princípios da 

Igualdade e da Legalidade. 



 

6/ 23 

 

Para ratificar tal premissa, basta verificar que a recorrida simplesmente deixou 

de apresentar nada menos que 16 (dezesseis) Planilhas de Composições de 

Preço Unitário (CPUs). No entanto, a despeito do flagrante descumprimento ao 

item 15.2.8.2. do edital, esses Julgadores, em vez de desclassificar a recorrida, 

preferiram, por meio de diligência, permitir a ela a juntada de todas elas, mesmo 

constando da proposta original apenas 13 (treze) das 29 (vinte e nove) CPUs 

exigidas pelo ato convocatório. 

 
Não bastasse, ficou evidenciado na própria requisição feita por esses Julgadores 

por meio da 2ª diligência (07/01/2021) que a recorrida deixou de apresentar o 

detalhamento do "K" e da taxa "TRDE", requisitos também expressamente 

demandados como condição de classificação da proposta comercial pelo item 

15.2.8.4.   

 
Em síntese, mais uma vez o instituto da diligência foi indevidamente utilizado 

para suprir a deficiência da recorrida em atender ao que o edital determinava, o 

que, com o devido respeito, não deve ser tolerado sob o risco de restar 

fracassado o certame por vício insanável e expressamente condenado por 

afronta à legislação.  

 
A juntada posterior do detalhamento do K e da taxa TRDE não se tratou de 

esclarecimento ou informação complementar, mas, sim, do atendimento à 

exigência original do edital como condição à classificação das propostas 

comerciais. No caso em comento, é visível que a recorrida não atendeu o edital 

e lhe foi concedida oportunidade intempestiva para cumprir uma exigência que 

deveria ter sido atendida originalmente.  

 
E, para piorar neste caso, nem mesmo tal diligência foi atendida, já que a 

recorrida apenas foi “atender” tal requisição por meio de uma 4ª diligência 
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realizada em 15/01/2021, onde novamente foi solicitado atendimento a tal 

requisito que deveria ter sido cumprido na proposta ajustada originalmente 

apresentada. 

 
E o descumprimento da recorrida ao edital foi ainda maior, uma vez que na 2ª 

diligência realizada, também ficou evidenciado que não apresentou o quadro 

indicando o percentual de encargos sociais utilizado para cada um dos 

profissionais, tal como exigido no item 15.2.8.3.  Para agravar, a recorrida 

sequer atendeu à diligência realizada em 07/01/2021 somente vindo a cumpri-la 

quando novamente instada a se manifestar em 12/01/2021 através de uma 3ª 

diligência.  

 

Em suma, a recorrida não atendeu ao edital quanto aos itens 15.2.8.3 e 

15.2.8.4.; foi-lhe concedida indevidamente novas oportunidades para 

cumpri-la (2ªdiligência) e depois, quando observado que ela insistia em 

não apresentar o requisito exigido, efetuou-se uma 3ª e 4ª diligência para 

requisitar novamente a juntada das informações faltantes.  

 
E, no caso do detalhamento das taxas "K" e "TRDE", atendida pela recorrida 

apenas em 19/01/2021, a partir da necessidade que a mesma teve em 

apresentar tal detalhamento, as planilhas foram elaboradas gerando taxas 

novas, e por consequência todas as composições de preço sofreram alterações, 

ou seja, um conjunto novo de CPUs foi apresentado em substituição às CPUs 

anteriormente apresentadas, inclusive se alterando o valor global. 

 

 

 

Nobres Julgadores, é visível que a decisão tomada e ora recorrida se 

encontra flagrantemente viciada posto que as diligências realizadas por essas 

autoridades no âmbito do presente certame licitatório, em que pese a boa 
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intenção dos agentes responsáveis, extrapolaram aos ditames legais que 

limitam aquilo que pode ser objeto de diligenciamento em uma licitação pública. 

No caso em referência o não atendimento da recorrida ao disposto no ato 

convocatório foi flagrante. 

 
Isso sem falar, também, que a 2ª diligência realizada em 07/01/2021, como já 

dito, apontou a ausência da declaração relativa ao item 15.3.1., deixando a 

entender novamente a indevida utilização do instituto da diligência como meio de 

suprir documentos faltantes e não para se esclarecer o conteúdo de documentos 

originalmente apresentados pelo licitante.  

 

Assim, considerando-se que o edital é a lei interna do certame, à qual todos os 

participantes se encontram vinculados, não cabendo alegar ignorância de seus 

termos a flexibilização de suas exigências, sob pena de se desrespeitar aos 

Princípios da Legalidade, da Igualdade e da Vinculação ao edital, é certo que a 

proposta comercial da mencionada empresa deve ser desconsiderada, na 

medida em que em uma licitação o menor preço não pode fazer com que o 

condutor do procedimento ignore as cláusulas do instrumento convocatório. 

 
Em suma, um caso sem maiores complexidades e que dispensaria maiores 

análises diante de flagrante inobservância da Recorrida às disposições 

editalícias. Bastaria se observar o disposto no item 15.2.9.: 

 

“15.2.9. A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
CONSTANTES DO ITEM 15.2.8. NA FORMA IMPRESSA OU 
EM DESCONFORMIDADE COM O ESPECIFICADO SERÁ 
MOTIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO.” 

 

Com efeito, restando evidenciado, inclusive por meio das diligências realizadas 

pelo Pregoeiro, que a recorrida não atendeu originalmente ao que era 
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exigido nos itens 15.2.8.2.; 15.2.8.3 e 15.2.8.4., a regra explícita do edital era 

a desclassificação e não a realização de diligências para suprir tal 

descumprimento. 

 
E nem se alegue a possibilidade de apresentação de tais informações e 

documentos em momento posterior, tal como indevidamente ocorreu no 

presente certame, já que tanto o edital em seu item 23.5., quanto a lei proíbem 

a juntada posterior de qualquer informação ou documento às originalmente 

apresentadas.   

 
Portanto, considerando que o edital proíbe expressamente a inclusão de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta e da 

documentação, não se revela possível utilizar a diligência prevista no Parágrafo 

3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93 como salvaguarda para suprir descumprimento 

ao edital: 

 

“§ 3o do Artigo 43 - 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.” 

  
A diligência prevista em norma serve para esclarecer ou complementar a 

instrução do processo e NÃO para se acrescentar INFORMAÇÃO solicitada 

como requisito de proposta de modo expresso pelo edital, como 

equivocadamente deseja a Recorrente. 

 
Nesse sentido é também o entendimento da mais consagrada doutrina, aqui 

manifestada na voz do renomado autor Marçal Justen Filho1: 

                                                           
1Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12a edição. Dialética. São Paulo.p. 398. 
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“[...] INEXISTIRÁ A POSSIBILIDADE DE SUPRIR DEFEITOS 
IMPUTÁVEIS AOS LICITANTES. [...]. NESSE SENTIDO, HÁ 
DECISÃO ONDE SE LÊ: “...REABILITAÇÃO DE CONCORRENTE – 
ILEGALIDADE – ENTREGA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS 
FALTANTES, APÓS A DECISÃO INABILITADORA NÃO 
RECORRIDA – INADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO VINCULADA DA 
COMISSÃO JULGADORA, À QUAL NÃO É DADO ALTERAR 
CRITÉRIOS QUANDO DA FASE DE HABILITAÇÃO – OFENSA AO 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS DEMAIS PARTICIPANTES DE 
EXIGIR A APLICAÇÃO GERAL DA NORMA...” (RT 644/69) 
 

Diante disso, não há como conceber a classificação de uma empresa que não 

atendeu disposição expressa do instrumento convocatório. Agir de outra forma 

será prestigiar a desobediência aos Princípios da Vinculação ao edital, da 

Igualdade e da Legalidade. 

 
Sobre tal assunto, Marçal Justen Filho2 também comentou: 

“DÚVIDA SOBRE O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NÃO SE 
PODE RESOLVER ATRAVÉS DE UMA “PRESUNÇÃO” 
FAVORÁVEL AO LICITANTE. ALIÁS, MUITO PELO CONTRÁRIO: 

INCUMBE AO INTERESSADO PROVAR O ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS LEGAIS; SE NÃO FIZER PROVA, DE 
MODO SATISFATÓRIO, A SOLUÇÃO SERÁ SUA 
INABILITAÇÃO. NÃO HÁ CABIMENTO PARA PRESUNÇÕES: 
OU OS REQUISITOS FORAM ATENDIDOS DE MODO CABAL 
OU NÃO O FORAM.” 

 
Nobre Pregoeiro, o edital deixa bem clara a necessidade de o licitante elaborar 

sua proposta em conformidade com as exigências editalícias, não cabendo após 

cometida a falha alegar flexibilização da regra que descumpriu.  

 

                                                           
2
 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 7

a
 edição. Dialética. São Paulo. 2000. p.433. 
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O edital é lei interna da licitação, ou seja, as regras acima explicitadas 

precisavam, portanto, ser obedecida tanto pelos licitantes, quanto, 

evidentemente, pelos responsáveis por sua condução. Veja-se que a norma 

editalícia supra foi expressa ao determinar textualmente a OBRIGATORIDADE, 

ou seja, uma regra obrigatória imposta pelo edital não pode ser agora 

dispensada a um licitante, independentemente do valor de sua oferta.  

 
Caso ratificada a decisão recorrida, chancelando-se a juntada posterior de 

documentos e informações à proposta da recorrida estar-se-á infringindo o 

edital em seus itens 15.2.9 e 23.5. e, ainda, ao Parágrafo 3º do art. 43 da Lei 

nº 8.666/93. 

 
Como as exigências acima indicadas foram inseridas no edital como obrigatórias 

à proposta comercial, não restava outro caminho ao participante apresentar sua 

oferta nestes termos, o que, no caso da recorrida não ocorreu. Portanto, caso tal 

desprezo às regras OBRIGATÓRIAS do edital ocorra, estar-se-á concedendo 

privilégio indevido a um licitante. 

 
Note-se que o formalismo que não deve prevalecer nas licitações diz respeito a 

erros de digitação, ausência de rubricas em documentos, páginas numeradas, 

ordem dos documentos apresentados e outras questões de menor importância e 

relevo. No entanto, não foi isso que ocorreu no presente caso conforme 

amplamente demonstrado.  

 
O edital, em respeito ao Princípio da Igualdade, não faz distinção entre os 

licitantes, ou seja, cabia à Recorrida ofertar sua proposta comercial na 

forma em que definida no ato convocatório e não decidir, subjetivamente, 

por apresentar proposta fora dos ditames legais definidos como bem lhe 

conviesse. 
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No caso concreto, a legalidade reside no respeito às normas legais que 

prescrevem, inclusive, ser o edital a lei interna da licitação. A vinculação ao 

edital, como o próprio nome diz, se refere à fiel observância às regras presentes 

no instrumento convocatório. E, por fim, a igualdade diz respeito a não se suprir 

a falha de um licitante que não atendeu às normas obrigatórias do edital e 

estipulada a todos os concorrentes. 

 
As regras valem para todos em obediência aos Princípios da Igualdade, da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade. Ademais, inexiste na 

lei de licitações qualquer regra ou dispositivo que permita ao agente público 

simplesmente ignorar cláusula expressa do edital. Vale ressaltar a lição do 

mestre Diógenes Gasparini3: 

 
“(...) ESTABELECIDAS AS REGRAS DE CERTA LICITAÇÃO, 
TORNAM-SE ELAS INALTERÁVEIS DURANTE TODO O SEU 
PROCEDIMENTO. NADA JUSTIFICA QUALQUER ALTERAÇÃO DE 
MOMENTO OU PONTUAL PARA ATENDER ESTA OU AQUELA 
SITUAÇÃO.”  
 

Não se pode desvirtuar aquilo que a Lei determina. A avaliação dos requisitos 

exigidos no edital é de extrema importância e o julgamento de acordo com os 

requisitos do Edital apenas comprova a idoneidade e a probidade dos agentes 

administrativos dessa entidade.  

 
Com razão, caso a proposta apresentada tenha descumprido às exigências 

feitas pelo edital, cabe ao Julgador desclassificá-la, sob pena de estar 

dispensando tratamento não igualitário entre os licitantes, o que é 

expressamente vedado pela Constituição Federal e pelo Estatuto das Licitações. 

Além disso, a jurisprudência e doutrina acerca do assunto são conclusivas: 
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“1. O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL IMPEDE A 
PRETENSÃO DE MUDAR-SE QUALQUER EXIGÊNCIA, dentre as 
quais a de formação superior específica para a área. 
2.  Recurso a que se nega provimento.” 
(STJ, ROMS nº 6.161/RJ, 5ª T., Rel. Min. Edson Vidigal, DJU 
07.06.1999) 
  
“EMENTA:  DIREITO ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  EDITAL 
COMO INSTRUMENTO VINCULATÓRIO DAS PARTES.  
ALTERAÇÃO COM DESCUMPRIMENTO DA LEI.  SEGURANÇA 
CONCEDIDA. É ENTENDIMENTO CORRENTIO NA DOUTRINA, 
COMO NA JURISPRUDÊNCIA, QUE O EDITAL, NO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONSTITUI LEI ENTRE AS 
PARTES E É INSTRUMENTO DE VALIDADE DOS ATOS 
PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÃO. AO DESCUMPRIR 
NORMAS EDITALÍCIAS, A ADMINISTRAÇÃO FRUSTRA A 
PRÓPRIA RAZÃO DE SER DA LICITAÇÃO E VIOLA OS 
PRINCÍPIOS QUE DIRECIONAM A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, 
TAIS COMO:  O DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA 
ISONOMIA.” 
 (STJ, MS nº 5.597/DF, 1ª S., Rel. Min. Demócrito Reinaldo). 
 
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, EM DESOBEDIÊNCIA AOS 
DITAMES DA LEI. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE 
SEGURANÇA. 1- O princípio da vinculação ao "instrumento 
convocatório" norteia a atividade do Administrador, no procedimento 
licitatório, que constitui ato administrativo formal e se erige em freios e 
contrapesos aos poderes da autoridade julgadora. STJ - 1ª Seção - 
MS nº 5755/DF - Rel. Min. Demócrito Reinaldo) 

 
Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro4: 

 
“O procedimento da licitação é vinculado à lei e ao edital. [...] A 
LIBERALIDADE EM RELAÇÃO A UM LICITANTE VEM EM 
PREJUÍZO DOS OUTROS, QUE ATENDERAM A TODAS AS 

                                                                                                                                                                                        
3
 19-DIREITO ADMINISTRATIVO, Saraiva, 4ª ed., São Paulo, 1995, p. 293. 

4
 Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 4ª edição, Malheiros, São Paulo. ps.44/45. 
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EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFENDENDO, PORTANTO, O 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NO CURSO DO PROCEDIMENTO, 
TODAS AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL DEVEM, EM 
PRINCÍPIO, SER ATENDIDAS POR TODOS OS LICITANTES, NÃO 
CABENDO INVOCAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PARA 
AFASTAR O CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE EXIGIDA 
IGUALMENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA 
TODOS OS LICITANTES, SOB PENA DE OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA.” 

 
 
Como se vê, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório implica que, 

em um certame licitatório, o edital se torna lei interna da licitação, traçando as 

diretrizes para sua realização, fixando as condições para participação dos 

interessados e estabelecendo o processamento adequado à apreciação e 

julgamento das propostas. PORTANTO, É INDISPENSÁVEL QUE AS 

PRÓPRIAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS RESPEITEM AS REGRAS 

DO JOGO. Esse é o entendimento de José Cretella Júnior5: 

 
“O edital vincula a Administração e o administrado. DESSE MODO 
TAMBÉM A ADMINISTRAÇÃO TEM DE SEGUIR À RISCA O 
ESTABELECIDO NO EDITAL, O QUE SIGNIFICA QUE O PODER 
PÚBLICO NÃO PODE ALTERAR AS REGRAS DO JOGO DURANTE 
AS SUCESSIVAS FASES DO PROCEDIMENTO SELETIVO. 

 
O Princípio da Igualdade entre os licitantes não pode restar desprezado, já que a 

classificação independentemente do não cumprimento dos requisitos exigidos 

expressamente pelo edital traduz-se em vantagem indevida a um licitante 

perante os demais competidores. As propostas que não atendam às exigências 

legais e editalícias não podem ser objeto de avaliação do ponto de vista da sua 

vantajosidade.  

                                                           
5
 Licitação e Contratos do Estado – 1ª edição – Editora Forense, Rio de Janeiro. p.58. 
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É esse o entendimento majoritário da jurisprudência: 

 
“Administrativo e processual civil – Licitação – Descumprimento de 
Cláusula Editalícia – Mandado de Segurança – Inexistência de Direito 
Líquido e Certo e Dano Irreparável. 
I – NA LICITAÇÃO, IMPÕE-SE A DESCLASSIFICAÇÃO DE 
PROPONENTE QUE, AO APRESENTAR OFERTA, DESCUMPRE 
CLÁUSULA EDITALÍCIA, NÃO AGINDO ASSIM A 
ADMINISTRAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM O DIREITO, 
QUANDO O ALIJA DO CERTAME. 
II – Inexistindo direito líquido e certo e dano irreparável, cassa-se a 
liminar e denega-se a segurança. (STJ – MS 4222 - Impetrante: 
Indústrias Reunidas Oca S/A, Impetrado: Ministro Presidente do 
Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Waldemar Zveiter).” (grifos 
nossos) 
 
 
“Contrato Administrativo. Licitação. Critério do Menor Preço. 
Julgamento das Propostas. Descumprimento de Cláusula do Edital. 
Desclassificação de Concorrente. 
I – O MENOR PREÇO, COMO CRITÉRIO QUALIFICADOR DE UMA 
LICITAÇÃO, NÃO OPERA ISOLADAMENTE. ALÉM DA OFERTA 
MAIS VANTAJOSA (MENOR PREÇO), O PRETENSO VENCEDOR 
DEVE TAMBÉM APRESENTAR PROPOSTA DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, COMO LEI DA LICITAÇÃO (ART. 
45, §1º, I IDEM) 
II – SE O LICITANTE, AO APRESENTAR OFERTA, DESCUMPRE 
CLÁUSULA EXPRESSA DO EDITAL, IMPÕE-SE-LHE A 
DESCLASSIFICAÇÃO, NÃO AGINDO A ADMINISTRAÇÃO, AO 
RETIRÁ-LO DO CERTAME, EM DESCONFORMIDADE COM A LEI 
(ART. 48, I IDEM) (TRF 1ª r., Ap. em MS 96.01.45810-7/DF, Apelante: 
Braseg -–Serviços Gerais Ltda; Apelada: Sublime Serviços Gerais 
Ltda. Relator: Juiz Olindo Menezes).” (grifos nossos) 

 

Com efeito, infere-se que para que possam ser classificadas, as propostas não 

podem ser conflitivas com o edital (fato que ocorreu no caso em apreço). Assim, 

se a proposta apresentada pelo licitante não atendeu aos requisitos formais e 
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materiais, o preço ofertado, ainda que supostamente vantajoso não deve ser 

considerado ante à observância do Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório.  

 
Nesse sentido, no caso da recorrida é indiscutível que deixou de cumprir regras 

específicas do edital as quais, inclusive, tal como o item 23.5., determinavam a 

desclassificação em caso de descumprimento. Segundo a jurisprudência: 

 

Processo: 2007.059983-8 (Acórdão) 
Relator: Cid Goulart 
Origem: Capital 
Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público 
Julgado em: 09/12/2008 -Juiz Prolator: Domingos Paludo 
Classe: Apelação Cível  
 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO EM VIRTUDE 
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA AUTORA - PROPOSTA EM 
DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL - PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO –
 DESCLASSIFICAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - MANUTENÇÃO 
DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.[...] É 
PERFEITAMENTE LÍCITA A DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA 
QUE NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA DE ACORDO COM AS 
DISPOSIÇÕES DO EDITAL QUE REGULAVA O CERTAME, EM 
RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO". (TJSC - AC n. 2005.028327-6 - Rel. Des. Luiz 

Cézar Medeiros) 

 

Pelo exposto, fica bastante claro que o atestado apresentado pela Recorrida não 

atendeu às exigências mínimas feitas pelo edital. Impossível, após a abertura do 

certame, apresentar informações que deveriam constar do envelope de 

habilitação. Segundo a jurisprudência nacional em casos semelhantes ao ora 

tratado: 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/
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TJ-RS - Reexame Necessário REEX 70050947910 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 13/05/2013 
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

DOCUMENTOS INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E 
IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES. NÃO APRESENTADOS 
OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À 
COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE, 
DESCABE BUSCAR SUPRIR A FALTA A SI IMPUTÁVEL POR 

OCASIÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIDÊNCIA QUE 
VIOLA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, POIS 
DESATENDE O QUANTO LÁ DETERMINADO, E TAMBÉM O 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE, AO PREJUDICAR 
INJUSTIFICADAMENTE OS LICITANTES QUE 
DILIGENCIARAM PARA SATISFAZER, A TEMPO E A 
CONTENTO, OS REQUISITOS CONSTANTES NA LEI 
FUNDAMENTAL DO CERTAME. CONCESSÃO DA ORDEM 
QUE SE IMPUNHA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME 

NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 
70050947910, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 30/04/2013) 

 

Sendo assim e pelas razões ora apresentadas, não restam dúvidas quanto ao 

descumprimento ao edital por parte da licitante recorrida, razão pela qual não 

resta outro caminho senão a sua desclassificação no certame. Agir de outra 

forma seria prestigiar a desobediência ao Princípio da Igualdade entre os 

licitantes, na medida em que as regras devem ser as mesmas para todos, sem 

distinção. 

 
De outro lado, diante de tais circunstâncias, também não poderá alegar a 

recorrida que tal regra editalícia deve ser flexibilizada apenas para beneficiá-la, 

até porque, além de não a ter impugnado/contestado previamente à abertura do 

certame, isso prejudicaria aqueles que se esforçaram para cumprir uma regra 

expressa do edital. Já a alegação de que o objetivo da licitação é a 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112883594/reexame-necessario-reex-70050947910-rs
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competitividade mostra-se frágil e sem sustentação jurídica, uma vez que o 

objetivo da licitação é, na verdade, A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA, atendidos os requisitos do edital.  

 
O ato convocatório é claro ao impedir que prossiga no certame empresa que 

apresente documentação em desconformidade com as suas disposições. Caso 

o licitante não cumpra as exigências editalícias previamente estabelecidas não 

resta outro caminho senão o da sua exclusão do certame, de acordo com o 

artigo 41 da Lei nº 8.666/93: 

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

 
Com efeito, levando-se em consideração os critérios definidos pelo edital e 

ausência de comprovação por parte da recorrida, não há como esse i. Pregoeiro 

mantê-la classificada no presente certame. 

 
II.2. Da Quebra do Sigilo das Propostas 

 

Como se já não fossem suficientes as razões para se promover a exclusão da 

empresa recorrida no presente certame, notou-se, ainda, que o responsável 

técnico por ela indicado é também responsável técnico da empresa Direção 

Engenharia Ltda. junto ao CREA-MG, sendo certo que a citada empresa é 

participante deste certame e neste momento se encontra classificada em 2º 

lugar, em manifesta quebra do sigilo das propostas. 

 
O responsável técnico Eng. Renato de Souza Oliveira, indicado pela recorrida, 

conforme se observa da Certidão de Registro da licitante recorrida junto ao 

CREA-MG, também é responsável técnico da empresa Direção Engenharia 

Ltda.: 
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“NOME: RENATO DE SOUZA OLIVEIRA  
TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL  
CARTEIRA: MG-20886/D EXPEDIDA EM 26/02/1979 PELO CREA-
MG RNP: 1403251878  
 
INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 
07/04/2010  
 
* OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL 
E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O 
PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NOME: DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 
32.963.001/0001-28 [....]” 

 
Com efeito, mostra-se evidente que na presente licitação ocorre manifesta 

quebra do sigilo das propostas, uma vez que o responsável técnico da recorrida 

é simplesmente o mesmo da empresa classificada logo abaixo dela no certame.  

 
A situação em questão é grave e não suscita maiores dificuldades quanto às 

providências que devem ser tomadas, especialmente porque tal ocorrência 

quando ocorre em licitações dessa natureza enseja automaticamente a 

desclassificação/inabilitação imediata dos licitantes envolvidos. 

 
Neste sentido encontramos Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em situação idêntica à 

ora exposta: 

 
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - EMPRESA 
INABILITADA - SIGILO PROPOSTAS - Participação em procedimento 
licitatório - Contratação de empresa de engenharia e construção 

civil - Inabilitação - PROFISSIONAL TÉCNICO, INDICADO PELA 
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AGRAVANTE, QUE PRESTA SERVIÇOS 
CONCOMITANTEMENTE PARA OUTRA EMPRESA TAMBÉM 
CONCORRENTE NO CERTAME - EXISTÊNCIA DE 
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE QUEBRA DE SIGILO 
ENTRE AS PROPOSTAS - Não observância dos princípios 
constitucionais da moralidade e da igualdade entre as partes 

constitutivas do processo licitatório - Efetiva comprovação de 
participação do mesmo profissional no quadro de duas 
empresas, participante da licitação - Inteligência do § 3º do art. 3º 
da Lei Federal 8.666/93 - Sigilo quanto ao conteúdo das propostas 
que deve ser observado até o momento de suas respectivas 
aberturas - Decisão mantida - Recurso desprovido. TJSP, 1ª Câmara 
de Direito Público, AI nº0105437-16.2012.8.26.0000, DJE, 29/11/2012. 

 
Como se observa, tal situação não é algo novo, sendo certo que, quando 

comprovada a efetiva participação do mesmo profissional como responsável 

técnico de duas empresas participantes de uma licitação, tal como ocorre na 

presente, a decisão deve ser pela inabilitação destas.  

 
Isso também já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da 

União em reiteradas decisões: 

 
“TCU Decisão 283/1999 – Plenário 

[...] ACRESCENTE-SE A ISSO, O FATO DE AS EMPRESAS 
CONSTRUIR E BANDEIRANTES TEREM SE UTILIZADO DO 
MESMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O QUE CONTRARIA AS 
NORMAS EMANADAS DO CREA E COMPROMETE O SIGILO 
DAS PROPOSTAS.  
 
EXISTE DECISUM DO TCU NO SENTIDO DE QUE O 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVE PERTENCER AO QUADRO 
PERMANENTE DO LICITANTE (TC 003.539/96-2, DECISÃO N.º 
166/97-PLENÁRIO - ATA N.º 11/97). [...] TODAVIA, NÃO 
RESTA DÚVIDA DE QUE A DUPLA RESPONSABILIDADE DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PREJUDICA A LISURA DO 
PROCESSO LICITATÓRIO. 
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“ACÓRDÃO Nº 3046/2013 – TCU – Plenário 
Processo TC 015.134/2001-9 

[...] 142. Todos esses fatos, EM ESPECIAL A IDENTIFICAÇÃO 
DE QUE AS EMPRESAS SIGMA E ENGEPRE 
APRESENTARAM O MESMO ENGENHEIRO COMO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO INDICATIVOS DE QUE A 
CONCORRÊNCIA Nº 02/00 NÃO TRANSCORREU DE 
MANEIRA NORMAL E QUE PRINCÍPIOS BÁSICOS QUE 
NORTEIAM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
TAIS COMO O DA ISONOMIA E O DA MORALIDADE, NÃO 
FORAM OBSERVADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
presidida pelo Sr. André Dórea, que teve conduta, no mínimo, 

culposa, AO PERMITIR A CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO 
VICIADA, EIVADA DE IRREGULARIDADES DESDE A FASE 
DE PUBLICAÇÃO DO AVISO ATÉ A ETAPA DE 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, notadamente quando se 
observa as afirmações dos demais membros da comissão, no 
sentido de que o presidente era o responsável por receber, 
analisar e julgar, individualmente, todas as fases do processo. 
3. Nos termos dos arts. 6º, inciso XVI, e 51 da Lei nº 8.666/93, uma 
comissão de licitação tem a incumbência de receber, examinar e 
julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 
licitações, logo, entendo que os indícios de fraude colhidos da 
documentação não poderiam passar despercebidos pelos 
recorrentes.  

[...] OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AO NÃO 
AGIREM COM A DEVIDA DILIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES, PERMITINDO QUE INCONSISTÊNCIAS RELEVANTES E 
DE FÁCIL PERCEPÇÃO FOSSEM LEVADAS A DIANTE SEM O 
ENCAMINHAMENTO CORRETO, TORNARAM-SE 
CORRESPONSÁVEIS PELA GRAVE INFRAÇÃO AO 
ORDENAMENTO JURÍDICO (art. 3º da Lei nº 8.666/93).  
[...] 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 33 da Lei nº 8.443/92 e no art. 285 do 
Regimento Interno, conhecer dos recursos de reconsideração 
apresentados pelos Srs. Fábio Sampaio de Castro e Márcia 
Carvalho de Mendonça para, no mérito, negar-lhes provimento; 
9.2. com arrimo nos mesmos dispositivos, conhecer do recurso 
de reconsideração apresentado pelo Sr. André Dórea da Silva 
para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a conferir 
nova redação ao subitem 9.4. do Acórdão nº 200/2011- TCU – 
Plenário, no que diz respeito a esse responsável, passando a ter a 
seguinte redação e mantendo-se na íntegra os trechos omitidos e 
os demais subitens: [...] 
 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo a multa prevista no artigo 
58, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, 
fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, 
para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, 
alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao 
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do 
presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após 
o vencimento, na forma da legislação em vigor:” 

 

Portanto, a identificação de que duas licitantes (1ª e 2ª colocadas) apresentaram 

o mesmo engenheiro como responsável técnico são indicativos de que o 

certame licitatório precisa ser devidamente sanado com a inabilitação das 

mencionadas licitantes, sob pena de se permitir a continuidade de uma licitação 

viciada e eivada de irregularidades que fatalmente culminará com a sua 

nulidade. 

 
Nesse sentido, restando mais que evidenciada a ocorrência da ilegalidade ora 

apresentada, não há como se manter a recorrida como habilitada no certame, 

sem falar na necessidade de exclusão da 2ª colocada por igual motivo, sem 

prejuízo, evidentemente, das demais providências cabíveis ao caso. 
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III– DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO 

 
Por todo o exposto, REQUER seja julgado procedente o presente recurso e, 

por consequência, seja determinada a inabilitação e desclassificação da 

licitante Porto Assunção Engenharia Ltda. no presente certame licitatório, nos 

termos dos itens 15.2.8.2.; 15.2.8.3 e 15.2.8.4., 15.2.9., 15.3.1.;15.2.3.; 15.2.4.; 

15.2.6. e 15.2.7 do edital e, anda, em observância ao Parágrafo 3º do art. 43 da 

Lei 8.666/93, bem como aos Princípios da Igualdade, da Vinculação ao Edital e 

da Legalidade. 

 
Pede deferimento. 
 
 
 
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

STRATA ENGENHARIA LTDA. 
Paulo Romeu Assunção Gontijo 

Sócio-Administrador 
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