
 
DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO N°: 23105.079802/2018 REFERÊNCIA: REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC ELETRÔNICO N°. 009/2018 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO SETOR SUL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. 
RECORRENTE: 04.777.011/0001-33 E.M. NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI. RECORRIDO: 
02.924.243/0001-41 TURIN CONSTRUÇÕES LIMITADA. 
 
Trata-se de Recurso interposto pela E.M. NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI em face do ato da 
Comissão que a desclassificou do certame em função da recusa de sua proposta por não ter 
cumprido requisitos do edital conforme parecer técnico elaborado pelo Departamento de 
Engenharia. O presente julgamento das razões será analisado considerando os termos do 
recurso impetrado, juntamente com as contrarrazões apresentadas, tempestivamente, pela 
empresa TURIN CONSTRUÇÕES LIMITADA. 
  
1. DAS PRELIMINARES  

 
Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, 

interesse processual, fundamentação, pedido de provimento ao recurso, conforme 
comprovam os documentos acostados ao Processo. Quanto ao pressuposto da 
tempestividade, verifica-se o atendimento com relação ao julgamento da proposta. Sendo 
assim, o recurso será conhecido e analisado quanto à fase de julgamento das propostas.  
 
2.DOS FATOS 

 
Após a aceitação da proposta TURIN CONSTRUÇÕES LTDA, o licitante Recorrente 

manifestou a intenção de recurso, conforme registrado em ATA no dia 20/12/2018 às 
14h36min. Doravante, após encerramento do certame no dia 27/12/2018, o licitante 
apresentou a peça recursal no dia 04/01/2019 às 18:21, último dia do prazo editalício. 
 
3. DA ADMISSIBILIDADE 
 

Nos termos do artigo 45, inciso II, alínea b, da Lei n° 12.462/2011 “dos atos da 
Administração Pública decorrentes da aplicação do RDC caberão recursos, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em face do ato 
de habilitação ou inabilitação de licitante”. A Recorrente declarou sua intenção às 14h:36m do 
dia 20/12/2018, portanto dentro do prazo de intenção recursal de 30 minutos com a seguinte 
declaração: "Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de 
proposta.". Por manifestar sua intenção dentro do prazo previsto no edital e informado em 
sessão pública, seu recurso foi recebido pela Comissão, bem como sua peça recursal enviada 
no dia 04/01/2019, último dia de prazo dos cinco dias úteis previstos. 
 
4. DA RAZÃO 
 

No que tange o julgamento de propostas, a Recorrente alega que a Comissão cometeu 
um equívoco ao recusar sua proposta, em razão do não cumprimento das alíneas “b” e “i” do 
subitem 10.2 do edital.  

Informa que sofreu cerceamento de defesa quando a Comissão não oportunizou a 
possibilidade de correção de planilhas da sua proposta. Argumenta que o item 11.12 do edital 
permite que eventuais falhas ou omissões ou defeitos formais são passíveis de correção. 

Fundamentou seu Recurso em vários julgados do TCU e Tribunais descritos doravante: 



a) “ (...)A inexequibilidade de itens isolados da planilha de custos não caracteriza motivo 
suficiente para a desclassificação da proposta (art.48, inc II da Lei 8666/93), pois o juízo sobre 
a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro valor global da proposta.” (637/2017 TCU); 
b) “(...) erro de preenchimento de planilha, cuja correção na acarretou aumento da proposta, 
uma vez que coberta por diminuição na margem de lucro da empresa.”(4621/2009-2C); 
c) Acórdão 2371/2009-P determinou que certa entidade que se abstivesse de considerar erros 
ou omissões no preenchimento da planilha de custos e formação de custos e formação de 
preços, como critério de desclassificação de licitantes contrariar o artigo 3º da Lei 8666/1993; 
d Acórdão TCU nº 1791/2006 insta que a finalidade da licitação é garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional conforme artigo 3º da Lei 8666/93, 
limitando o formalismo para que não se torne exacerbado; 
e) Acórdão 2546/2015 cita que o artigo 3º da Lei de licitações prevê a possibilidade de 
realização de diligências junto às licitantes para a devida correção de falhas desde que não 
alterado o valor global da proposta; 
f) Acórdão 2873/2014 afirma que não cabe à Administração a inabilitação de licitação em 
razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultado 
pelo artigo 43 da Lei 8666/93; 
g) Acórdão 1811/2014 indicou se dever de Administração a promoção de diligências para o 
saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de majorar o valor 
inicialmente proposto; 
h) Julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT 5043398 DF) afirma sobre erro 
material de proposta, irrelevância do erro e que o erro constante da proposta mais vantajosa 
para a Administração, facilmente constatável, não é óbice à desclassificação da empresa; 
i) Julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Santa Catarina traz Agravo de 
Instrumento relatando sobre planilha de custos e formação de preços, correção de 
irregularidade, valor da proposta não atingido, ausência de prejuízo e princípio do formalismo 
moderado; 

Posto estes argumentos de lei e jurisprudenciais trazidos pelo Recorrente, alega que 
há a necessidade de retificação da decisão de desclassificar a Recorrente, pois a legislação, a 
interpretação doutrinária e jurisprudencial não permite a ilegalidade da manutenção da 
desclassificar a Recorrente quando demonstrado tecnicamente o cumprimento da exigência 
que ensejou o julgamento da Comissão. 

Por fim, afirma que a Comissão não deu direito para correção de planilha previstos no 
item 11.12 do edital e IN 05/2017; ao atendimento das orientações do TCU em seus acórdãos 
e o artigo 43 da Lei 8666/93. Posto isto, pede o direito de corrigir as planilhas, o aceite e 
habilitação de sua proposta, o deferimento de pedido de manutenção da Recorrente no 
aludido certame; e sendo do contrário, solicita que o presente Recurso seja remetido à 
autoridade superior. 

 
5. DA CONTRARRAZÃO 
 

O licitante Recorrido TURIN CONSTRUCOES afirma que a Recorrente não cumpriu as 
exigências edilícias; que o Parecer Técnico apontou inúmeros vícios; que a composição 
FUA.4203/003 encontra-se totalmente incompatível com os parâmetros estabelecidos pela 
UFAM; 

A Recorrida alega ainda outros gravames que deram causa à desclassificação da 
Recorrente tais como: deixou de apresentar todas as composições referente à planilha do 
PRÉDIO BIBLIOTECA, e que ficou enquadrada nos subitens 10.2b e 10.2i do edital onde 
subscreve respectivamente: 

“a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento;  



b) Não apresentar as composições de custos unitários; “ 
 

O Recorrido ainda traz o artigo 24 da Lei da RDC 12.462/2011 que diz: Serão 
desclassificadas as propostas que  contenham vícios insanáveis; Traz ainda acórdãos nº 
2564/2009 e 2241/2007 que diz sobre a necessidade de apresentar elementos mínimos 
necessários para possibilidade de correção, e ainda a necessidade de a empresa apresentar a 
composição detalhada de todos os seus preços unitários. 

 
6. DA ANÁLISE 
 

A descrição constante no Edital nos subitens 10.2 diz: Alínea b: Contiver vícios ou 
ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; Alínea “i”: Não apresentar as composições de custos unitários;  

Conforme Parecer Técnico n.01 – RDC 09/2018 – DE/PCU/IFAM, o orçamento sintético 
apresenta erro de truncamento na planilha de “Instalações Externas”; erro de multiplicação na 
planilha “Demolições”; preços unitários diferentes para execução de serviços iguais; grande 
parte das composições de preço unitário do licitante não correspondem aos preços realmente 
utilizados na planilha sintética. 

Julgado do TCU afirma que enquanto a falha formal pode ser sanada, a falha 
material não, pois se constitui em defeito insanável. Uma falha formal cometida pela 
Administração pode ser corrigida ou relevada, sem que o ato ou manifestação devam 
ser anulados ou tidos por ilegais (Acórdão 206/2007). O presenta vício apresentado 
pelas planilhas da Recorrente não caracteriza mero erro formal pelo fato de que o 
vício desnaturou o objeto do documento e não permitiu aferir com segurança a 
informação constante no documento (IN 05/2017) 

Importa lembrar que a Instrução Normativa STLI nº 05/2017 em seu item 7.9 “Erros 
no preenchimento da planilha não são motivos suficientes 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 o bastante para arcar com todos 
os custos da contratação”; no entanto, erro deve ser formal e não material, deve estar 
enquadrado conforme traz a instrução normativa: 

 
"11.11. saneamento de falhas Formais:  
a) Eventuais falhas, omissões ou defeitos formais nos documentos 
apresentados pela Licitante, referentes à Proposta Comercial, poderão ser 
relevados ou sanados pela COMISSÃO, mesmo que para tanto seja necessária 
a realização de diligência;  
b) Consideram-se falhas, omissões ou defeitos formais aqueles que (1) não 
desnaturem o objeto do documento apresentado, e que (2) permitam 
aferir, com a devida segurança, a informação constante do documento;  
c) Quando do saneamento de falhas, omissões ou defeitos formais, não será 
aceita a inclusão de documento obrigatório, nos termos deste Edital, 
originalmente ausente na documentação apresentada pela Licitante;  
d) Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias a licitante será 
declarada a vencedora do certame e, não havendo interposição de recurso, a 
COMISSÃO"encaminhará o processo à Autoridade Competente, que 
deliberará acerca da adjudicação do objeto à vencedora, bem como quanto à 
homologação da licitação. “ (grifo meu) 

 
Importa trazer a Lei 12462/2011, que regulamenta o RDC 12462/2011: 

 
“Art. 24. Serão desclassificadas as propostas que: I - contenham vícios 
insanáveis; II - não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no 
instrumento convocatório; IV - não tenham sua exequibilidade demonstrada, 



quando exigido pela administração pública; ou V - apresentem 
desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanáveis” (grifo meu) 

 

De acordo com o Parecer Técnico elaborado pelo Departamento de Engenharia, houve 
erro de truncamento quando da multiplicação na planilha “instalações Externas”; se o erro 
cometido fosse apenas este, estaria enquadrado perfeitamente no item 11.12 do edital, que 
por sua vez em conformidade com o item 11.11 da IN 05/2017; no entanto, outros erros foram 
cometidos pelo Recorrente, e de modo mais grave conforme apontado pelo Parecer Técnico: 

 
a) No orçamento sintético, houve existência de preços unitários diferentes para execução 

de serviço iguais; 
b) Composições de preço unitário do licitante não correspondem aos preços realmente 

utilizados na planilha sintética; 
c) Sem as composições corretas, não foi possível verificar como foram formados os preços 

apresentados pela proposta. 
 
Nesse diapasão, conforme subitem 10.2, alínea “b”, ficou claramente demonstrado 

vício ou irregularidade que dificultou o julgamento da proposta; doravante a ausência de 
composições corretas, acarretou em irregularidade enquadrada pela alínea ´”i” do mesmo 
subitem: “não apresentação de composições de custos unitários”. 

 
Posto isto, a recusa da proposta baseada nos subitens 10.2 “b” e “i” estão de acordo 

com as regras edilícias bem como aos parâmetros estabelecidos pelo art. 3º da Lei de 
Licitações:  

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.” (grifo meu) 

 
O administrador público não poderá fugir destes princípios fundamentados pela 

legalidade, igualdade, isonomia e julgamento objetivo que baseiam o instrumento 
convocatório. Reiterando o art. 24 do RDC 12462/2011 a proposta foi desclassificada por 
apresentar vício insanável, e não obedecer às precificações técnicas (parâmetros tabela SINAPI 
em algumas composições), bem como, por consequência, apresentar desconformidade com 
quaisquer outras exigências do instrumento convocatório quando insanável. 
 
 
7. DA DECISÃO 
 

Sem nada mais evocar, conheço o recurso sobre o julgamento da proposta, interposto 
pela E.M. NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI, de CNPJ:  04.777.011/0001-33 e no mérito NEGO 
PROVIMENTO mantendo-a desclassificada do certame.  

 
Manaus - AM, 14 de janeiro de 2019.  
 
Stanley Soares de Souza  
Presidente Substituo da Comissão Permanente de Licitação - FUA. 

 
 


