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DECISÃO 

 

Trata-se os presentes autos de Procedimento Licitatório, na modalidade 

Tomada de Preços, sob o nº 014/2019, qual tem por objeto a contratação de 

empresa especializada para prestação do serviço de pavimentação em blocos em 

ruas do bairro Nova Jerusalém, na cidade de Pinheiros – ES.  

 

O edital do certame foi devidamente publicado nos veículos de mídia que 

determinam a lei, bem como sendo disponibilizado em sua íntegra no site do 

Município. Tendo determinadas como data e hora de abertura o dia 03 de setembro 

de 2019, às 08h15min, na sala de sessões da Câmara Municipal de Pinheiros – ES. 

 

O certame correu dentro dos conformes legais, tendo o registro de 

questionamentos realizados por três empresas. Questionamentos estes que anexam 

à ata de fls. 367/374, constando a assinatura dos representantes de cada empresa 

questionante.  

 

A CPL inicialmente julgou improcedente os questionamentos 

apresentados e classificou a empresa AUTOMAÇÃO em primeira posição. 

Irresignada com o julgamento e resultado da sessão, a empresa DIGITAL interpôs 

recurso administrativo, protocolado tempestivamente ao dia 10/09/2019 (fls. 

379/387). Onde teve como pedido a inabilitação da empresa Automação sob o 

argumento de infringência ao edital, por violação aos itens 5.1 e 5.1.1, alegando a 

ausência de descrição do valor da proposta por extenso. 

 

Aberto o prazo para contrarrazões em sequência, este foi precluso sem 

manifestação da empresa AUTOMAÇÃO. A Comissão então passou a analisar e 

procedeu com o julgamento.  
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Em Decisão de fls. 390/396, a CPL concluiu baseado em jurisprudência 

do STJ que o texto editalício não é absoluto em situações que o interesse público é 

soberano. Tendo em vista que no caso em tela a proposta mais vantajosa foi a da 

empresa Automação.  

 

Todavia, a Comissão usou como argumento o fato de não haver nenhuma 

divergência entre os valores apresentados pela empresa Recorrida, o que 

possibilitou pleno entendimento do valor proposto. Ainda alegou que o texto 

editalício que exige a descrição por extenso dos valores é justamente para ser 

aplicado em caso que haja incongruência das quantias ali taxadas, colocando em 

evidência a soberania do interesse público e fundamento da licitação.  

 

Por haver nos pedidos do Recorrente que em caso de discordância da 

CPL com o que estava sendo pleiteado pela empresa, que fossem remetidos os 

autos para apreciação da autoridade superiora, o que foi feito pela Comissão devido 

a improcedência do pedido. 

 

Recebidos os autos para análise e julgamento passamos a fazê-lo.  

 

Inicialmente é importante frisar que a Recorrente pleiteia pela 

inabilitação da empresa Automação, no entanto o procedimento licitatório está em 

fase de julgamento das propostas e não de habilitação. A exclusão de qualquer 

participante do certame acarreta em desclassificação, ficando a inabilitação restrita 

à fase que pertence, não sendo esta de agora. 

 

Além do mais, a Recorrente identifica como requisito de motivação do 

recurso o direito de petição taxado no art. 37 da CF/88 e o direito ao Contraditório e 

Ampla Defesa elencados no art. 5º, inc. LV da Carta Magna e não o art. 109, inc. I e 

alíneas da Lei 8.666/93.  
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Se a peça em debate fosse tratada e recebida como petição, teria esta 

sido indeferida sem julgamento do mérito por inépcia, tendo em vista que o Código 

de Processo Civil, no art. 330, elenca as causas de indeferimento da inicial sem 

julgamento de mérito. E, o primeiro inciso traz a baila o caso de inépcia, qual é relata 

após no parágrafo primeiro do mesmo artigo, vejamos:  

 

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 
I - for inepta; 
 
[...] 
 
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 
permite o pedido genérico; 
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Grifo nosso 
 
 

Observa-se dos incisos grifados que há possibilidade de cabimento da 

aplicação de mais de um deles para o presente caso. Tendo em vista que o pedido e 

causa de pedir pode ser considerado ausente por divergência do fato relatado com a 

situação real, onde se baseia o Recurso na narrativa de que a CPL habilitou a 

empresa Automação e ignorou os questionamentos. Quando em verdade nem se 

quer foram abertos os envelopes de habilitação de nenhuma empresa por estarem 

ainda na fase de propostas. 

 

Os outros dois grifados acabariam por serem auto-explicativos após o 

relatado acima, pois não se pode admitir uma situação reclamada que se quer 

existiu. O pedido é incompatível com a realidade do certame. 

 

No entanto, por se tratar de recurso, os requisitos são outros, sendo os 

pressupostos de admissibilidade de acordo com o CPC: cabimento; legitimidade 

para recorrer, interesse em recorrer; tempestividade; regularidade formal; 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e preparo.  

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e PREGÃO  
 

Av. Agenor Luís Heringer, 231, Pinheiros - ES; Tel.: (27) 37652544; e-mail: gabinete@pinheiros.es.gov.br 

 

Sendo posteriormente divididos pela doutrina em subjetivos e objetivos, 

sendo os primeiros a adequação, tempestividade, preparo e motivação. E nos 

segundos encontram-se a legitimidade e o interesse em recorrer. 

 

O que mesmo assim não afastaria a impossibilidade de apreciação do 

recurso pelo não conhecimento, devido a motivação inadequada e cabimento 

ausente. Devendo a CPL não ter admitido/conhecido o recurso no primeiro juízo, 

sem o prosseguimento para o juízo de mérito.  

 

Vale ressaltar que a analogia aqui empregada se dá ao fato de que nos 

momentos em que a Lei de Licitações não tratar sobre a matéria, aplica-se de forma 

subsidiária o Código de Processo Civil. 

 

A CPL, por sua vez, deixou de observar e seguir o rigor da lei perante o 

caso, talvez na tentativa de justificar e provar a legalidade do ato e transparência de 

sua decisão, passando a uma análise profunda e minuciosa do mérito, remetendo os 

autos posteriormente para análise superiora. 

 

Devido à existência de decisão com análise de mérito, mesmo em caso 

que não a caberia, sob a luz da máxima que diz “que o direito não perdoa aos que 

dormem”, passo a analisar e decidir sobre o mérito em debate. 

 

Verificando o Recurso e suas razões foi percebido que o Recorrente se 

apega ao fato de às fls. 359 à 360 não haver a especificação do valor. Vindo a ser 

apresentada nas fls. 361/362 com o título “ANEXO VIII – PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA”. O que espertamente é interpretado pelo Recorrente como 

documento apartado que não integra a proposta, deixando como conceito de 

proposta, a luz de seu entendimento, somente aquelas duas primeiras folhas que 

introduzem os documentos da empresa.  
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Daí, portanto a irresignação com o julgamento da CPL inicialmente na ata 

que se ratificou após com a Decisão do presente recurso, qual obviamente vem 

acompanhada e motivada da intenção de desclassificar por vias estratégicas sua 

concorrente e se consolidar vencedora. Prática comum no âmbito licitatório.  

 

 Todavia, o entendimento e posicionamento de um licitante por mais que 

motivado legalmente e argumentado para tanto, não é e jamais será absoluto. 

Mesmo por que em se tratando de licitação prevalece sempre o interesse público, 

logicamente que em situações de conformidade com a lei. Jamais poderá haver 

prevalência de princípio em detrimento de texto legal, o que claramente não ocorre 

no presente caso.  

 

A situação narrada pelo licitante não pode ser enquadrada como motivo 

para inabilitação/desclassificação de uma empresa. Tendo em vista que toda a 

documentação que integra o envelope de propostas é considerada como efetiva 

proposta. Não se pode descaracterizar um documento e sua natureza para atender 

o anseio de um participante. Isso sim seria ilegal, pois estaria a CPL criando regra 

nova, estaria a Comissão legislando acerca do caso, coisa que foge completamente 

das suas funções e competência. 

 

Deste modo, não há do que se falar em erro nem ausência na 

documentação da empresa Recorrida. Tendo em vista também que este foi o único 

questionamento empenhado em seu desfavor. Além do mais, como muito bem 

observado pela Comissão em sua Decisão, a empresa Recorrida apresentou melhor 

preço dentre todas as participantes. 

 

Vale ressaltar a importância deste relato, considerando que só é possível 

concluir que uma empresa apresentou melhor preço, quando está claro o preço 

apresentado, quando qualquer membro da CPL ou pessoa que tiver contato com o 

processo, assim como eu tive no presente momento, tem a plena capacidade de 
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entender e identificar o valor proposto pela empresa Automação. O que erradica de 

uma vez por todas a intenção do Recorrente. 

 

Desta feita, torna-se o caso em tela indiscutível, principalmente após 

Decisão de fls. 390/396 qual esgota-se qualquer via de contradição. Ante a riqueza 

de argumentos e fundamentos jurídicos comprovando a seriedade dos trabalhos 

desta administração, qual afiança ainda mais a confiança nas decisões por tal 

Comissão proferida.  

 

Outrossim, dissipada a discussão presente, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos do Recurso, para seu total INDEFERIMENTO, fazendo corpo desta 

Decisão todos os argumentos elencados na Decisão retro de fls. 390/396, em seu 

inteiro teor, mantendo como vencedora a empresa AUTOMAÇÃO. 

 

Encerro com esta decisão o efeito suspensivo ao processo, devendo este 

retomar seu curso imediatamente, tendo em vista a urgência iminente do objeto da 

Licitação.  

 

Publique-se no site do Município a íntegra e intime-se a todos do teor 

desta Decisão. 

 

 

Pinheiros – ES, 03 de outubro de 2019. 

 

 

 

ARLINDO LOPES DE ASSIS  

Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte 


