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RESPOSTA RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. 

 

INTERESSADO: Construtora Crisanto EIRELI 

PROCESSO:                      14/2019 

ASSUNTO:                         Recurso contra sessão da Tomada de Preços nº 001/2019. 

DATA:               26/03/2019 

 

 

Trata-se de recurso administrativo, interposto pela empresa Construtora 

Crisanto EIRELI, devidamente qualificada, através de sua representante legal, contra 

supostas “irregularidades” ocorridas na sessão pública de realização da licitação, na 

modalidade Tomada de Preços nº 001/2019, destinado a Contratação de empresa es-

pecializada na execução de obra de engenharia visando a construção de Unidade Bá-

sica de Saúde- UBS, porte I, no Bairro Residencial Guterres, Rua Araras esquina com 

a Rua Biguá, esquina com a Rua Arapongas. Fornecendo os materiais, mão de obra, 

equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos servi-

ços, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no edital e seus ane-

xos. 

Apresentado o recurso, a Comissão de Licitação procedeu à comunicação 

aos demais licitantes, a fim de que os mesmos pudessem impugná-lo no prazo legal de 

05 dias úteis. A empresa WN Construções LTDA -ME apresentou contrarrazões ao 

recurso administrativo apresentado pela Recorrente, ao que a Comissão de Licitação, a 

teor do que dispõe o contido no § 4º do artigo 109, da Lei 8.666/93, passou as informa-

ções  a Procuradoria Geral do município e ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal , para que o 

mesmo exarasse sua decisão: 

 

Alega a empresa recorrente que a empresa WN Construções LTDA-ME 

apresentou a proposta em desconformidade com edital, ademais, a recorrida con-

trarrazoou o recurso interposto. 

 Portanto a empresa Construtora Crisanto EIRELI requer o acolhimento 

do presente recurso e requer a desclassificação da empresa WN Construções LT-

DA-ME. 
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É o relatório.  

 

Assim, passa a Comissão de Licitação a esclarecer: 

 

Após a análise dos autos, do Parecer Jurídico 027/2019-B, Contrarrazões 

da empresa WN Construções LTDA, Oficio nº 038/2019-ENG, o qual ressalta-se que o 

departamento de engenharia desta municipalidade em análise ao recurso apresentada 

se manifestou apontando algumas inconsistências na proposta apresenta pela licitante 

vencedora do certame. 

  Entrementes quanto a análise da presente temática convém trazer a baila 

diversos posicionamento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria sub examine, 

conforme vejamos:            

 
TCU 
Acórdão - 830/2018 - Plenário 
Data da sessão - 18/04/2018 
Relator - ANDRÉ DE CARVALHO 
Área - Licitação 
Tema - Julgamento 
Subtema - Erro material 
Outros indexadores - Desclassificação, Preço global, Proposta de preço, Diligência 
Tipo do processo - REPRESENTAÇÃO 
Enunciado 
A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de 
preços de licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada 
da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao inte-
ressado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor 
global originalmente proposto. 
 
Acórdão - 2742/2017 - Plenário 
Data da sessão - 06/12/2017 
Relator - AROLDO CEDRAZ 
Área - Licitação 
Tema - Julgamento 
Subtema - Erro material 
Outros indexadores - Preço unitário, Composição de custo unitário 
Tipo do processo - REPRESENTAÇÃO 
Enunciado 
Estando os preços global e unitários ofertados pelo licitante dentro dos limites 
fixados pela Administração, é de excessivo rigor a desclassificação da proposta 
por divergência entre seus preços unitários e respectivas composições deta-
lhadas de custos, por afronta aos princípios da razoabilidade, da ampla compe-
titividade dos certames e da busca de economicidade nas contratações. Referi-
da divergência se resolve com a retificação das composições, sem necessidade 
de modificações ou ajustes em quaisquer dos valores lançados na proposta a 
título de preços unitários. 
 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:830%20ANOACORDAO:2018%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:830%20ANOACORDAO:2018%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:2742%20ANOACORDAO:2017%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:2742%20ANOACORDAO:2017%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
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Acórdão - 2546/2015 - Plenário 
Data da sessão - 14/10/2015 
Relator - ANDRÉ DE CARVALHO 
Área - Licitação 
Tema - Julgamento 
Subtema - Erro material 
Outros indexadores - Desclassificação, Manutenção, Correção, Preço global, Planilha 
orçamentária, Diligência, Omissão 
Tipo do processo - REPRESENTAÇÃO 
Enunciado 
A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e pre-
ços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas 
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às li-
citantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor 
global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no ca-
so de a Administração considerar exequível a proposta apresentada. 
 
Acórdão - 1811/2014 - Plenário 
Data da sessão - 09/07/2014 
Relator - AUGUSTO SHERMAN 
Área - Licitação 
Tema - Julgamento 
Subtema - Erro material 
Outros indexadores - Desclassificação, Preenchimento, Insuficiência, Proposta 
de preço 
Tipo do processo - REPRESENTAÇÃO 
Enunciado 
Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se confi-
gura a nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha de formação 
de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da 
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade 
de majoração do preço ofertado.  
 
Acórdão - 187/2014 - Plenário 
Data da sessão  - 05/02/2014 
Relator - VALMIR CAMPELO 
Área - Licitação 
Tema - Julgamento 
Subtema - Erro material 
Outros indexadores - Aproveitamento, Proposta, Possibilidade 
Tipo do processo - REPRESENTAÇÃO 
Enunciado 
É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que 
não prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao 
interesse público ou aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 
 
Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 11.09.2009, S. 1, p. 70. Ementa: determinação à 
Empresa Brasil de Comunicação para que se abstenha, na fase de julgamento das 
propostas de procedimentos licitatórios, de considerar erros ou omissões no 
preenchimento da planilha de custos e formação de preços prevista na IN/SLTI-
MP nº 02/2008 como critério único de desclassificação de licitantes, em razão do 
caráter instrumental da planilha de preços, do disposto no art. 3º da Lei nº 
8.666/1993 e a da jurisprudência do TCU (Acórdãos nºs 2.104/2004-P, 1.791/2006-P 
e 1.179/2008-P e Acórdão nº 4.621/2009-2ª C) (item 1.5.1.3, TC-005.717/2009-2, A-
córdão nº 2.060/2009-Plenário). 
 
- Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO. DOU de 22.11.2010, S. 1, p. 112. Ementa: alerta 
à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), relativamente a um pregão eletrô-
nico de 2010, quanto à impropriedade caracterizada por inabilitar empresa bali-
zada em elaboração inadequada de planilha de custos e formação de preços, 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:2546%20ANOACORDAO:2015%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:2546%20ANOACORDAO:2015%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:1811%20ANOACORDAO:2014%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:1811%20ANOACORDAO:2014%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:187%20ANOACORDAO:2014%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/NUMACORDAO:187%20ANOACORDAO:2014%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1
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quando esta tenha condições de ser ajustada sem a majoração do preço oferta-
do, decorrente do descumprimento do art. 24 e 29-A, § 2º, da IN/SLTI-MP nº 2, de 
30.04.2008 (item 1.6.3, TC-022.222/2010-3, Acórdão nº 7.494/2010-1ª Câmara) 

 

Corroborando com os supracitados posicionamentos o edital presente 

certame licitatório assim expressa:  

 

11.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassifi-
cação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado 
pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto; 
(...) 
11.15. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresenta-
da, sejam com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe 
a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sa-
nar evidentes erros formais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente;  
11.16. O (A) Presidente de Comissão considerará erros formais de somatórios e ou-
tros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não impliquem nulidade do 
procedimento, como sendo exigências formais e consequentemente classificará a 
empresa; 

 

Por todo o exposto nos autos do processo,  e com Parecer da procurado-

ria por entender que os erros na elaboração da proposta da vencedora do certame são 

formais, solicitamos que a empresa WN Construções LTDA no prazo de 03(três) dias 

úteis corrija as falhas de sua planilha, sem alterar o valor global originalmente proposto. 

Julgo IMPROCEDENTE o Recurso Administrativo interposto pela empresa Construto-

ra Crisanto EIRELI, mantendo a decisão do julgamento da Ata da sessão do dia 

21/03/2019, remetendo a presente informação ao Sr. Prefeito Municipal para decisão 

que julgar necessária, com as homenagens de estilo. 

  

É como decido.  

Dê ciência à Recorrente, após providencie a divulgação desta decisão pa-

ra conhecimento geral dos interessados junto ao site  www.primaveradoleste.mt.gov.br – 

Publicações - Editais e Licitações, bem como se procedam às demais formalidades de 

publicidade determinadas em lei. 

 

Primavera do Leste, 26 de abril de 2019.  

 
*Maristela Crisitna Souza Silva 

Presidente da CPL 

 
*Original assinado nos autos do processo 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/


ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
Rua Maringá,444, Centro– Cep 78.850-000 – fone (66) 3498-3333 

Site: http://primaveradoleste.mt.gov.br/ e-mail: licita3@pva.mt.gov.br 

 

5 

 

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 

 

 

  Em apreciação ao Recurso da empresa Construtora Crisanto EIRELI, 

contra supostas “irregularidades” ocorridas na sessão pública de realização da licitação 

e contra o julgamento da Proposta Técnica e tendo em vista as razões elencadas pela 

Comissão, decido não dar provimento ao recurso impetrado pela Empresa Constru-

tora Crisanto EIRELI 

  Informe-se na forma da Lei. 

 

Primavera do Leste, 26 de abril de 2019. 

 

 

 

 

*Leonardo Tadeu Bortolin 
Prefeito Municipal  

 
*Original assinado nos autos do processo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


