
 
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 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa DIGITAL 

CONSTRUTORA EIRELI – EPP, em desfavor da Decisão da CPL que declarou vencedora do 

certame a empresa AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, nos autos da 

Tomada de Preços nº 014/2019, qual versa sobre a contratação de empresa especializada 

para prestação do serviço de pavimentação em blocos em ruas do bairro Nova Jerusalém, 

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e 

Transporte, da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES. 

 

O recurso em questão fora apresentado tempestivamente, dentro das normas 

legais, não havendo nada que impeça seu recebimento. A empresa Recorrida não 

apresentou contrarrazões.  

 

Em sua peça recursal a empresa Digital alega, nestes termos, que a Comissão 

decidiu por declarar vencedora a empresa AUTOMAÇÃO como vencedora do certame, 

ignorando os questionamentos das empresas DIGITAL e CRIMAQ, que apontaram que o 

anexo IV foi apresentado incompleto.  

 

Posteriormente, no tópico “III – DO MÉRITO” é afirmado que a empresa 

Automação deixou de apresentar o valor de sua proposta, o que segundo a Recorrente foi 

uma falta gravíssima e a CPL deixou de fazer o julgamento objetivo dos critérios do edital. 

Questionando também até o precedente que referida conduta poderia abrir para as 

licitações que possam vir a acontecer, requerendo portanto a inabilitação da empresa 

Automação pelo fundamento de não apresentação de valor da proposta.  
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Pois bem, antes de qualquer coisa é imperioso ressaltar que a CPL em nenhum 

momento deixou de apreciar os questionamentos feitos pelas empresas participantes no 

certame. Tanto que o julgamento destes foi constado em ata com riqueza de detalhes, além 

de sua íntegra ter sido anexado a referida ata com a assinatura dos representantes que 

fizeram seus respectivos questionamentos, conforme se confirma às fls. 367/377.  

 

Deste modo é muito grave acusar a Comissão de não ter feito o julgamento dos 

questionamentos, pois estaria esta operando em desvio de conduta, visto que é sua 

obrigação apreciar e julgar todos os questionamentos que forem feitos durante a sessão e os 

recursos que forem interpostos posteriormente.  

 

O que ocorre no presente caso é a discordância do resultado do julgamento dos 

questionamentos, tanto que originou o presente recurso. Porém jamais a ausência de 

apreciação e julgamento.  

 

O fato de a CPL ter discordado da matéria objeto dos questionamentos das 

empresas CRIMAQ e DIGITAL pelo que se percebe do recurso é o que gera a insatisfação da 

empresa Recorrente. No entanto é primordial que se saiba que alegações não podem ser 

tomadas como verdades absolutas por uma simples sensação de acerto.  

 

Os trabalhos da Comissão de Licitação se dão pautados nos princípios básicos da 

Administração Pública e no instrumento legal, não se dando em favor de vontades e 

interesses de terceiros. É notório que todo participante tem anseio pela vitória no certame, 

mas o que não pode e jamais será admitido por esta Comissão é a vitória infundada ou por 

vias diversas das que trazem a verdade real e legal ao caso.  

 

Além do mais, importante frisar que o Recorrente em todo momento de sua 

peça afirma que o anexo IV do Recorrido foi apresentado de forma incompleta pela CPL, 
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vindo a mencionar qual a falha especificamente apenas no tópico 5.1.1. Ou seja, afirma de 

forma vaga a existência de um erro sem apontá-lo com precisão.  

  

Quando menciona o que entende por falha, o Recorrente alega que não fora 

escrito por extenso o valor da proposta e segundo este feriu ao disposto no item 5.1.1 do 

edital. Ratificando apenas o que houvera questionado durante a sessão, sendo este também 

o questionamento da mencionada empresa CRIMAQ. 

 

Naquela ocasião o julgamento da CPL foi de indeferir o pedido, visto que não 

entendeu por gravoso o “erro” apontado pelas empresas, já que em nenhum momento 

houve divergência dos números apresentados. Além do mais, a empresa Automação, 

classificada em primeira posição, apresentou sua proposta com um valor consideravelmente 

inferior ao das empresas subseqüentes, inclusive e principalmente em detrimento das 

questionantes no momento da sessão. 

 

No entanto, para que haja a elucidação efetiva do caso em questão deve-se 

observar o que dispõe o item que o Recorrente afirma como descumprido pela Recorrida, 

vejamos o que dizem os itens 5.1 e 5.1.1 do edital:  

 

5.1- O licitante entregará consoante o disposto no item 4.1, o envelope “1”, 
contendo a proposta comercial, nos termos do modelo do Anexo IV, que deverá ser 
apresentada em papel personalizado, em 01 (uma) via original, redigida em 
linguagem clara, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada na 
última folha e rubricada nas demais, devendo conter obrigatoriamente: 
 
 5.1.1 Preço global em algarismo e por extenso, para execução do objeto desta 
licitação, observando as especificações técnicas, planilha orçamentária e demais 
condições previstas neste Edital e anexo; 

 

Pois bem, a exigência do algarismo descrito “por extenso” se dá justamente para 

caso de confirmação do valor, algo recorrente em qualquer operação/documento que 

envolva valores e títulos de créditos, assim como o preenchimento de uma folha de cheque. 

Considera-se o valor descrito por extenso quando há divergência das quantias.  
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Ou seja, traduzindo para o caso em questão, numa licitação se o licitante 

descreve o valor numérico em sua proposta com uma quantia diferente da que descreveu 

por extenso, considera-se o valor por extenso. Ou também, se a empresa apresentar valores 

distintos em momentos distintos, considera-se o valor final por extenso.  

 

O motivo de a CPL não ter julgado procedente o questionamento ora ratificado 

em recurso é justamente a ausência de divergência dos valores apresentados. Todos os 

valores constantes na proposta da empresa Automação são congruentes, não deixando 

dúvidas sobre a intenção do valor proposto.  

 

Por mais que o edital preveja que os valores devem ser apresentados em 

algarismos e por extenso, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório passa a ser 

flexível diante do interesse público. Obviamente que a flexibilidade não pode circundar em 

matérias que alterem o texto ou sua interpretação para descaracterizar o objetivo inicial, por 

texto que deveria constar ou não.  

 

No entanto, se tratando de excessivo rigor que coloque em risco o interesse 

público, ou afaste da competição empresas que trariam propostas mais vantajosas ao 

certame, não deve o princípio da vinculação ao instrumento convocatório se manter 

blindado. Eis que o prejuízo do acato ao rigor excessivo nestes casos é maior do que a 

interpretação para benefício da Administração.  

 

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em um 

julgamento de mandado de segurança, onde coincidente e felizmente a matéria é idêntica a 

debatida no caso em tela, vejamos:  

 

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATORIO. 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS DO INSTRUMENTO 
CONVOCATORIO PELO JUDICIARIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E O ALCANCE DE CADA 
UMA DELAS E ESCOIMANDO EXIGENCIAS DESNECESSARIAS E DE EXCESSIVO RIGOR 
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PREJUDICIAIS AO INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO MANDADO 
DE SEGURANÇA PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO. O “EDITAL” NO SISTEMA JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL VIGENTE, CONSTITUINDO LEI ENTRE AS PARTES, E NORMA 
FUNDAMENTAL DA CONCORRÊNCIA, CUJO OBJETIVO E DETERMINAR O “OBJETO 
DA LICITAÇÃO”, DISCRIMINAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES E 
O PODER PÚBLICO E DISCIPLINAR O PROCEDIMENTO ADEQUADO AO ESTUDO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. CONSOANTE ENSINAM OS JURISTAS, O PRINCÍPIO 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL NÃO É “ABSOLUTO”, DE TAL FORMA QUE IMPEÇA O 
JUDICIÁRIO DE INTERPRETAR-LHE BUSCANDO-LHE O SENTIDO E A COMPREENSÃO 
E ESCOIMANDO-O DE CLÁUSULAS DESNECESSÁRIAS OU QUE EXTRAPOLEM OS 
DITAMES DA LEI DE REGENCIA E CUJO EXCESSIVO RIGOR POSSA AFASTAR, DA 
CONCORRÊNCIA, POSSÍVEIS PROPONENTES, OU QUE O TRANSMUDE DE UM 
INSTRUMENTO DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO EM CONJUNTO DE REGRAS 
PREJUDICIAIS AO QUE, COM ELE, OBJETIVA A ADMINISTRAÇÃO. O 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E UM CONJUNTO DE ATOS SUCESSIVOS, REALIZADOS 
NA FORMA E NOS PRAZOS PRECONIZADOS NA LEI; ULTIMADA (OU ULTRAPASSADA) 
UMA FASE, “PRECLUSA” FICA ANTERIOR, SENDO DEFESO, A ADMINISTRAÇÃO, 
EXIGIR, NA (FASE) SUBSEQUENTE, DOCUMENTOS OU PROVIDENCIAS PERTINENTES 
AQUELA JÁ SUPERADA. SE ASSIM NÃO FOSSE , AVANÇOS E RECUOS MEDIANTE A 
EXIGÊNCIA DE ATOS IMPERTINENTES A SEREM PRATICADOS PELOS LICITANTES EM 
MOMENTO INADEQUADO, POSTERGARIAM  INDEFINIDAMENTE O PROCEDIMENTO 
E ACARRETARIAM MANIFESTA INSEGURANÇA AOS QUE DELE PARTICIPAM. O 
SEGURO GARANTIA A QUE A LEI SE REFERE (ART. 31, III) TEM O VISO DE 
DEMONSTRAR A EXISTENCIA DE UM MINIMO DE CAPACIDADE ECONOMICO-
FINANCEIRA DO LICITANTE PARA EFEITO DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME E SUA 
COMPROVAÇÃO CONDIZ COM A FASE DE “HABILITAÇÃO”. UMA VEZ CONSIDERADA 
HABILITADA A PROPONENTE, COM O PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO 
(QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA), DESCABE A ADMINISTRAÇÃO, EM FASE 
POSTERIOR, REEXAMINAR A PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS DIZENTES A ETAPA EM 
RELAÇÃO A QUAL SE OPEROU A “PRECLUSÃO”. O EDITAL, “IN CASU”, SÓ 
DETERMINA, AOS PROPONENTES, DECORRIDO CERTO LAPSO DE TEMPO A 
PORFIAR, EM TEMPO CONGRUO, PELA PRORROGAÇÃO DAS PROPOSTAS (SUBITEM 
6.7); ACASO PRETENDESSE A REVALIDAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO 
CONECTADA A PROPOSTA INICIAL, TO-LO-IA EXPRESSADO COM CLAREZA, MESMO 
PORQUE, NÃO SÓ O SEGURO-GARANTIA, COMO NUMEROS OUTROS 
DOCUMENTOS TEM PRAZO DE VALIDADE. NO PROCEDIMENTO, É JURIDICAMENTE 
POSSÍVEL A JUNTADA DE DOCUMENTO MERAMENTE EXPLICATIVO E 
COMPLEMENTAR DE OUTRO PREEXISTENTE OU PARA EFEITO DE PRODUZIR 
CONTRA-PROVA E DEMONSTRAÇÃO DO EQUÍVOCO DO QUE FOI DECIDIDO PELA 
ADMINISTRAÇÃO, SEM A QUEBRA DE PRINCIPIOS LEGAIS OU CONSTITUCIONAIS. O 
“VALOR” DA PROPOSTA “GRAFADO” SOMENTE EM “ALGARISMOS” – SEM A 
INDICAÇÃO POR EXTENSO – CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE DE QUE NÃO 
RESULTOU PREJUÍZO, INSUFICIENTE, POR SE SÓ, PARA DESCLASSIFICAR O 
LICITANTE. A “RATIO LEGIS” QUE OBRIGA, AOS PARTICIPANTES A OFERECEREM 
PROPOSTAS CLARAS E TÃO SÓ A DE PROPICIAR O ENTENDIMENTO A 
ADMINISTRAÇÃO E AOS ADMINISTRADOS. SE O VALOR DA PROPOSTA, NA 
HIPÓTESE, FOI PERFEITAMENTE COMPREENDIDO, EM SUA INTEIREZA, PELA 
COMISSÃO ESPECIAL (E QUE SE PRESUME DE ALTO NÍVEL INTELECTUAL E 
TÉCNICO), A PONTO DE, AO PRIMEIRO EXAME, CLASSIFICAR O CONSÓRCIO 
IMPETRANTE, A AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO DA QUANTIA POR “EXTENSO” 
CONSTITUI MERA IMPERFEIÇÃO, BALDA QUE NÃO INFLUENCIOU NA “DECISÃO” 
DO ÓRGÃO JULGADOR (COMISSÃO ESPECIAL) QUE TEVE A IDEIA A PERCEPÇÃO 



 
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 

 

PRECISA E INDISCUTÍVEL DO “QUANTUM” OFERECIDO. O FORMALISMO NO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NÃO SIGNIFICA QUE SE POSSA DESCLASSIFICAR 
PROPOSTAS EIVADAS DE SIMPLES OMISSÕES OU DEFEITOS IRRELEVANTES. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. VOTO VENCIDO.  
 
(STJ – MS 5418 DF 1997/0066093-1, Relator: Ministro DEMÓCRITO REINALDO, Data 
de Julgamento 25/03/1998, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 
01.06.1998 p.24RDJRJDFT vol. 56 p. 151RDR vol. 14 p. 133) Grifo nosso. 

 

Sendo assim, conforme o entendimento daquela corte, qual orgulhosamente 

partilhado por esta Comissão, em caso que não haja dúvida sobre o valor proposto, não se 

faz necessária a confirmação por extenso do número. Considerando também que a 

Comissão que analisou a proposta tem capacidade técnica e intelectual suficiente para tal 

discernimento.  

 

Ademais o assunto em questão se trata de relevância parca, sendo possível a 

sana mediante diligência, conforme faculta o §3º, do art. 43, da Lei 8.666/93, 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. Grifo nosso. 

 

Observa-se que o texto legal é claro em afirmar que em qualquer fase da 

licitação, poderá a Comissão promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo. 

 

 Deste modo, nada seria mais sadio e prático do que a promoção de diligência 

para detalhamento dos valores por extenso, a considerar a extrema necessidade da empresa 

Recorrente em ter tais valores constantes nos autos. No entanto, por ser esta uma faculdade 

da Comissão ratificada pela Lei em comento e pelo entendimento do STJ em jurisprudência 

aqui citada, não entendemos por necessária, vez que a matéria objeto do recurso se faz 

superada.  
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Havendo a certeza dos valores dispostos na proposta da empresa Automação, 

qual não há nenhum outro questionamento em seu desfavor. Não havendo nenhuma 

irregularidade comprovada, ou se quer apontada como dúvida, encerramos a discussão 

acerca do presente.  

 

Desta feita, por ser a CPL dotada de capacidade técnica e intelectual suficiente 

para discernir acerca de números descritos somente por algarismos, sem que houvesse falha 

que levasse ao entendimento difuso. E, por todas as razões elencadas nos parágrafos 

anteriores, julgamos IMPROCEDENTE o pedido de inabilitação da empresa Automação para 

posterior declaração de vencedora à empresa Recorrente, mantendo inalterada a Decisão 

da ata de fls. 367/374.  

 

Dando, portanto, PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para acatar somente o 

pedido de apreciação pela autoridade superiora, neste caso o Secretario Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte, o Sr. Arlindo Lopes de Assis, qual remeto os 

autos após publicação desta Decisão, mantendo ainda o efeito suspensivo ao processo até 

julgamento do Secretario.  

 

Intimem-se todas as empresas do teor desta Decisão. 

 

Publique-se esta Decisão no site do Município e seu teor no Diário Oficial do 

Estado. Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 01 de outubro de 2019. 

 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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