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DECISÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 10 /2018.
JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 20.191/2018
RECORRENTE: MGF CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES.

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de 
construção do CASE – Centro de Atendimento SócioEducativo 
– Unidade Jataí, a ser edificado na Rua 06, Qd.Q, Setor Colinas, 
através de recursos do governo do Estado de Goiás por meio da 
Secretaria Estadual da Mulher, do Desenvolvimento Social, da 
Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do trabalho – SEMDIT, 
formalizado pelo Convênio nº 201700042001743.

Em face das informações constantes dos autos e das ponderações 
apresentadas pela Comissão de Licitação no julgamento do 
recurso, sob a orientação da Consultoria técnica deste Município, 
cujos termos acato integralmente e adoto como razão de 
decidir o Recurso Administrativo interposto pela empresa MGF 
CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES e em conformidade com o § 4º do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93, NEGO-LHE provimento, dessa forma 
mantenho o julgamento do certame pela desclassificação da 
empresa recorrente.

Para tanto, determino a continuidade do certame para a 
homologação do certame, atendendo todos os trâmites e praxe 
legais.

Determino ainda que se dê publicidade nos termos da Lei.
       

Jataí, 30 de outubro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25.197/2018

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para a prestação 
de serviços de natureza contínua, de dedetização e limpeza de 
caixa d’ água, visando suprir as necessidades das 43 Unidades 
Escolares (Ensino Fundamental I e II, CMEIs e CEIs), mantendo 
assim um ambiente em bom estado de conservação, asseio e 
higiene, necessárias ao trabalho, conforme quantitativo e demais 
especificações contidas no Termo Referencial do Edital.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Tendo em vista que a empresa PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA 
EPP, vencedora do item 1 – Dedetização Geral, não apresentou a 
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composição de custos exigida na ata da sessão ocorrida em 16 de 
outubro de 2018, não sendo possível averiguar a exequibilidade da 
proposta apresentada pela mesma, de acordo com as exigências 
previstas no Art. 48, inciso II da Lei 8.666/93 e sumula 262 do TCU.

Desta forma, o pregoeiro desclassifica a proposta apresentada nos 
termos da alínea “d” do item 7.3 do edital.

Assim, por meio desta, convoco o segundo colocado, a empresa 
FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA para que apresente 
a exequibilidade de sua proposta, no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a partir da data da publicação desta decisão, sob 
pena de desclassificação. 

Por fim, remetam-se os autos para o departamento de contratos 
para que aplique as sanções cabíveis, de acordo com o art. 87 e 
seus incisos da Lei 8.666/93.
 

Jataí, 01 de novembro de 2018.

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

____________________________________________________

Proc. Adm. Nº 20.191/2018
Modalidade: Concorrência Nº 010/2018

DECISÃO

EMENTA: Interposição de Recurso pela empresa MGF 
CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES, contra resultado da licitação 
que inabilitou do certame.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações vem 
respeitosamente ante V. Exa, apresentar seu parecer com referência 
ao processo em epígrafe.

1. RELATÓRIO

A empresa MGF CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES protocolou recurso 
contra decisão da Presidente, referente o resultado do julgamento 
da habilitação da Concorrência Pública nº 010/2018: 

1. Em suma, alega a recorrente que teve a sua proposta 
desclassificada injustamente em razão de não ter computado em 
sua composição de custos as contribuições com encargos sociais 
exigidas em lei.

2. Informa ainda que a licitação deve buscar a menor proposta, e 
que seguiu os valores previstos na tabela AGETOP.

3. Requer o deferimento das alegações apresentadas e a reforma 
da decisão;

4. A empresa WDC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou 
contrarrazões e que reforçou que as alegações da empresa 
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recorrente são infundadas e que não merece ser reformada, uma 
vez que, não atendeu as exigências editalícias quanto à formulação 
da proposta.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE

A Recorrente insurge contra decisão que sobre o julgamento 
da habilitação certame da Concorrência Pública nº 010/2018, 
alegando ter ocorrido equivoco no exame de sua proposta.

De fato, após análise pormenorizada da ata e dos documentos 
apresentados no referido certame, nota-se que a empresa MGF 
CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES não apresentou em sua composição 
de custos os gastos com as contribuições sociais dos funcionários 
envolvidos nos serviços.
 
A – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 
administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente 
aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão de 
fundamentação e do pedido de reforma da decisão recorrida.

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 109, I, alínea a e b, assim disciplinou:

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;

Nestes termos, os pressupostos recursais devem ser preenchidos 
sob pena de o recurso não ser conhecido pela Administração. 
Segundo o mestre Marçal Justen Filho, a avaliação dos pressupostos 
recursais deverá ser realizada com mais largueza do que no direito 
processual, uma vez que vigora para a Administração Pública o 
poder-dever de revisar e sanar os atos viciados. 

Segundo a doutrina os pressupostos recursais são divididos em 
pressupostos objetivos e subjetivos:

I-Pressupostos objetivos:

a) Existência de ato administrativo decisório. Somente se 
pode recorrer se houver uma decisão sobre determinada 
fase do procedimento.
b) Tempestividade – os recursos devem ser interpostos nos 
prazos prescritos em lei sob pena de decadência.
c) Forma escrita: Os recursos, em regra, devem ter forma 
escrita, endereçados à autoridade que praticou o ato. 
d) Fundamentação. “o recorrente tem o dever de 
fundamentar sua insatisfação. Não se conhece um recurso 
que não apontar defeitos, equívocos ou divergências na 
decisão recorrida”. (cf. Marçal Justen Filho, in Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª ed., São 
Paulo, Dialética, 2008, p. 850).

II-Pressupostos subjetivos:

a) Legitimidade recursal – é atribuída aquele que participa 
da licitação, em regra, o licitante. Assim, não possui 
legitimidade recursal o terceiro que não participa do 
certame. Deve haver, portanto, legítimo interesse na 
licitação, no contrato ou no cadastramento.
b) Interesse recursal – deriva da lesividade da decisão 
aos interesses do particular. Para Marcelo Palavéri 
consubstancia-se “na prova de que a decisão da qual se 
recorre é lesiva ao seu interesse, pois lhe fere direitos, ou 
prejudica sua posição perante o certame. 

Também se admite o recurso do licitante contra atos praticados 
em favor de outro concorrente, como, por exemplo, contra a 
habilitação de determinado licitante, posto que no contexto da 
disputa seja de seu interesse o alijamento dos seus contendores”. 
(cf. in Licitações Públicas. Comentários e notas às súmulas e à 
jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 1ª 
ed., Belo Horizonte, Ed. Fórum, 2009, p. 869). 

Compulsando os autos, sendo o mesmo tempestivo, por pessoa 
legitima, passemos a análise do mesmo.

B – DO MÉRITO

B.1 – DOS ENCARGOS SOCIAIS E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

A empresa MGF CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES apresentou planilha 
de custos simulada, com a ausência de apresentação dos custos 
com a equipe de trabalho envolvida na prestação de serviços e os 
encargos sociais com a prestação de serviços, sendo que a planilha 
é indispensável para o real cálculo da exequibilidade das propostas 
ofertadas, uma vez que a salário dos empregados é fixado por 
Convenções Coletivas de Trabalho, e possuem valores oficiais de 
piso dependendo da categoria, e por fim em razão da obrigação 
subsidiária do Estado em relação aos débitos e relações trabalhistas 
das empresas prestadoras de serviços ao poder público, conforme 
Súmula nº 331 do TST:

“Súmula Nº 331 do TST
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova 
redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - 
Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta 
é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador 
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 
6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa 
interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da 
Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 
37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a 
contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, 
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação 
direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte 
do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do 
tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que 
haja participado da relação processual e conste também do 
título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta 
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e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas 
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 
8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do 
cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento 
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 
regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços 
abrange todas as verbas decorrentes da condenação 
referentes ao período da prestação laboral.” (Grifo nosso)

   
Portanto, a omissão na planilha de custos com a apresentação dos 
salários dos empregados e seus encargos sociais, impossibilita a 
gestão dos contratos, bem com a fiscalização pela administração 
pública do cumprimento das obrigações trabalhistas, desatendendo 
ao item 8.1, c.2 do Edital.

Assim sendo, a empresa MGF CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES deixou 
de apresentar os custos da seguinte forma:

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E 
FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

Nº Processo:

Licitação nº Ex.: Pregão Eletrônico nº XX/2016

Dia ___ / ___ / _____ às ____ : ____ horas

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

A Data de apresentação da proposta 
(dia/mês/ano) ____ / ____ / ______

B Município/UF Brasília/DF

C CCT’s-REFERÊNCIA SEAC/DF E SINDISERVIÇOS/DF

D
Ano, Acordo, Convenção ou 
Sentença Normativa em Dissídio 
Coletivo

 

E Nº de meses de execução contratual 12 meses

Identificação do Serviço 

Tipo de 
Serviço

Categoria profissional 
(vinculada à execução 

contratual)

CARGO REFERÊNCIA 
- CCT

Quantidade (total) 
a contratar (em 

função da unidade 
de medida)

POSTO APOIO 
ADMINISTRATIVO I

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 56

   
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características 
distintas) POSTO

2 Salário normativo da categoria profissional  R$                                         
-   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) POSTO

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2016

5 Quantidade 56
 
Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de 
serviço. 
 

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
  

I Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base  R$                                         
-   

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade  

D Adicional noturno  

E Hora noturna adicional  

F Adicional de hora extra  

G Outros (especificar)  

Total da Remuneração
    

R$                                         
-

 
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
 

II Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte  R$                                         -   

A.1 Desconto Transporte  R$                                         -   

B Auxílio alimentação (vales, cesta básica etc.)  R$                                         -   

C Assistência médica e familiar  R$                                         -   

D Auxílio Creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  R$                                         -   

F Outros (Assistência Odontológica)  R$                                         -   

Total de benefícios mensais e diários
 

R$                                         -   

 
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo 
(descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
   
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, 
equipamentos e outros) 
 

III Insumos diversos Valor (R$)

A Outros (especificar)  R$                                         -   

Total de Insumos Diversos:
 

R$    

                                      
Nota: Valores mensais por empregado. 
    
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
   
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras 
contribuições

4.1 Encargos previdenciários e 
FGTS % Valor (R$)

A INSS 20,00%  R$                         -   

B SESI OU SESC 1,50%  R$                         -   

C SENAI OU SENAC 1,00%  R$                         -   

D INCRA 0,20%  R$                         -   

E Salário Educação 2,50%  R$                         -   

F FGTS 8,00%  R$                         -   

G Seguro acidente do trabalho 
(RAT x FAP) X,XX% (ESPECIFICAR)  R$                         -   
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H SEBRAE 0,60%  R$                         -   

Total  .....% R$                         -   

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário

4.2 13º Salário % Valor (R$)

A 13º Salário   R$                         -   

 Subtotal   R$                         -   

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo 
terceiro) Salário   R$                         -   

Total  
0,00% R$                         -   

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$)

A Afastamento Maternidade   R$                         -   

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento 
maternidade   R$                         -   

Total  0,00% R$                         -   

Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado   R$                         -   

B Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado   R$                         -   

C Multa do FGTS e contribuições sociais s/aviso 
prévio indenizado   R$                         -   

D Aviso prévio trabalhado   R$                         -   

E Incidência do submódulo 4.1 s/aviso prévio 
trabalhado   R$                         -   

F Multa FGTS e contribuições sociais do aviso 
prévio trabalhado   R$                         -   

Total:  0,00% R$                         -   

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do custo de Reposição do 
Profissional Ausente % Valor (R$)

A Férias e terço constitucional de férias   R$                         -   

B Ausência por doença   R$                         -   

C Licença paternidade   R$                         -   

D Ausências legais   R$                         -   

E Ausência por acidente de trabalho   R$                         -   

F Outros (especificar)   R$                         -   

 Subtotal   R$                         -   

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo 
de Reposição   R$                         -   

Total:  0,00% R$                         -   
   
   
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E 
TRABALHISTAS 
   

4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)

4.1 Encargos Previdênciários, FGTS e outras contribuições  R$                                         -   

4.2 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                         -   

4.3 Afastamento Maternidade  R$                                         -   

4.4 Custo de Rescisão  R$                                         -   

4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente  R$                                         -   

4.6 Outros (Especificar)  R$                                         -   

Total:  R$                                         -   
   
   
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

4.1 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos   R$                         -   

B Lucro   R$                         -   

C Tributos   R$                         -   

C.1 Tributos Federais (especificar)   R$                         -   

C.1.1 PIS   R$                         -   

C.1.2 COFINS   R$                         -   

C.2 Tributos Estaduais (especificar)   R$                         -   

C.3 Tributos Municipais (especificar)   R$                         -   

C.3.1 ISSQN   R$                         -   

C.4 Outros Tributos (especificar)   R$                         -   

Total
 R$                         -   

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.
Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o 
percentual sobre o valor do faturamento.
   

 

Anexo II – B 
Quadro-resumo do Custo por empregado – (Valor por empregado)
   

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor 
por empregado)

(R$)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$                                                                              -   

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$                                                                              -   

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, 
equipamentos e outros).

 R$                                                                              -   

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$                                                                              -   

Subtotal (A + B + C + D):
 

R$                                                                              -   

E Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                                                              -   

Valor total por posto:  R$                                                                              -   

Importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União 
entende que a planilha de preços é necessária para análise, pelo 
Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas 
propostas apresentadas em um certame licitatório, de forma a 
avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura 
de todos os custos da execução contratual, senão vejamos:

“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos 
elementos integrantes da planilha de custos são variáveis, 
e dependem da característica e estrutura de custos de cada 
organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos 
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los 
corretamente. Caso a planilha apresentada pelo licitante 
esteja dissonante do previsto em lei, e ainda assim, for 
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considerada exequível e aceita pela Administração, caberá 
ao licitante suportar o ônus do seu erro.” (Acórdão TCU nº 
963/2004 – Plenário).

“[...] O TCU, concordando com o entendimento do órgão, 
destacou que eventual erro na planilha teria de ser assumido 
pelo licitante. Segue o trecho do relatório da Decisão 
577/2001 - Plenário, integralmente acatado no voto, que 
a representante expôs em suas alegações (fls. 11/13):  [...] 
‘b) o mecanismo de convalidação previsto no edital é, a 
nosso ver, admissível. “Não há modificação dos valores 
globais da proposta, sempre respeitados, em qualquer 
hipótese. Ocorre que esse valor vem acompanhado de sua 
memória de cálculo, ou seja, da planilha demonstrativa dos 
componentes do custo, entre os quais alguns que decorrem 
de lei e de acordos coletivos. “Evidentemente espera-se 
não haver diferenças entre a informação posta na planilha e 
aquela exigida pela lei ou pelo acordo. Mas, e se houver? Só 
há duas alternativas, cuja validade cabe discutir:

“1ª) acata-se a proposta, mas o proponente tem que 
suportar o ônus do seu erro (que resulta em uma oferta 
menos competitiva, se o valor informado for maior que 
o exigido, ou em uma redução da margem de lucro 
inicialmente esperada, na situação inversa); ou

”2ª) desclassifica-se a proposta sumariamente, o que 
não deixa de ser uma medida drástica, se considerarmos 
que a licitação não é um fim em si mesma, mas meio 
para a Administração selecionar a oferta que lhe for mais 
vantajosa, dentro dos limites de atuação estabelecidos 
pelo legislador. Dentre essas alternativas, a [...] optou pela 
primeira: mantém a proposta, se verificar que, mesmo com 
a diminuição do lucro, a oferta ainda é exequível.

Essa decisão nos parece válida, já que:  

“1º) o proponente continuará sujeito a cumprir a lei e os 
acordos firmados; sua declaração contida na planilha não 
tem a faculdade de afastar a incidência dessas obrigações; 2º) 
os valores globais propostos não poderão ser modificados; 
a proposta obriga o proponente, a quem cabe assumir as 
consequências de seus atos; e 3º) o procedimento previsto 
não fere a isonomia entre os licitantes [...]”(Acórdão TCU nº 
1.791/2006 – Plenário)

O sugerido preenchimento da planilha de custos acima colocado, 
segue a orientação do TCU, conforme Acórdão 4.621 - 2ª Câmara, 
decisão esta que se encontra, inclusive, acostada ao Manual 
de orientação para preenchimento da planilha analítica de 
composição de custos e formação de preços constante do Anexo 
III da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008 alterado 
pela Portaria Normativa nº 7, de 9 de março de 2011. 

Desta forma, a omissão da planilha de custos impossibilita a 
Comissão de Licitação de analisar a exequibilidade das propostas, 
o que enseja a desclassificação da empresa. 

B.2 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA

Na presente celeuma, por mais que a Recorrente tente recorrer 
a interpretações analógicas ou extensivas do edital e da lei de 

licitações, a sua resolução é de simples conclusão. A recorrente 
não atendeu objetivamente o edital.

A empresa deixou de atender o item 8.1, c.2 do Edital, assim 
redigido:

“8 – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 – A proposta comercial deverá preencher os seguintes 
requisitos:

a) Ser digitada e impressa por meio eletrônico em papel, 
em uma via, com a identificação da empresa, escrita em 
português, sem borrões, emendas, rasuras ou entrelinhas 
não ressalvada, datada e assinada na última folha e 
rubricada nas demais, acondicionada em envelope fechado.

b) Especificar de forma clara o serviço oferecido, obedecidas 
às especificações contidas nos anexos deste Edital;

c) Conter:

c.1) planilha de preço, devidamente preenchida, elaborada 
evidenciando preços unitários e preços totais;

c.2) Composição de cada preço unitário na qual constem 
todos os elementos necessários para análise e avaliação 
(insumos, mão-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, 
etc.);

Assim sendo, não pode também a Comissão de Licitação ignorar 
que a empresa deixou de atender ao item o item 8.1.c.2 do edital, 
pela omissão da apresentação dos custos com os encargos sociais, 
informação que não poderia ser sanada por diligência, visto ainda 
que poderia alterar o valor da proposta.

No presente caso, não se trata de mera diligência de documento, 
na realidade são dados legais faltantes da proposta, neste caminho, 
incide a norma prevista no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93:

“Art. 43 (...)

§ 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.”

Destarte, no caso em tela, verificada a inconformidade de 
informações que deveriam vir na proposta com as exigências 
contidas no edital, bem como sendo vedada a inclusão de 
informações ou documentos que deveriam estar na mesma, a 
desclassificação é medida de isonomia e vinculação ao instrumento 
convocatório, sendo este o entendimento da melhor jurisprudência 
nacional:

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
EXIGIDOS NO EDITAL NA FASE DE HABILITAÇÃO.
LEGALIDADE NA INABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DA ISONOMIA 
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E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. a) 
Os artigos 3º e 41 da Lei nº 8.666 /93 ( Lei de Licitações 
) preceituam que: “A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
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 lhe são correlatos”; e, “A 
administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.b) O 
Edital da Concorrência Pública nº 003/2012 exigia na fase 
de habilitação, além de outros documentos, os seguintes: 
“6.4.11. Certidão Negativa das Varas de Execuções Penais 
- VEP; (...) 6.4.16.Declaração de Regularidade de Situação 
do Contribuinte Individual - DRS-CI, expedida pelo INSS”.c) 
O próprio Agravante confessa que não apresentou, em 
momento oportuno, a Declaração de Regularidade de 
Situação do Contribuinte Individual e nem a Certidão 
Negativa da Vara de Execuções Penais, descumprindo, 
assim, o Edital da Concorrência Pública nº 003/2012.d) 
Assim, como o Agravante não comprovou que apresentou, 
no momento próprio, os documentos exigidos no Edital 
da licitação, não houve, em sede de cognição sumária, 
ilegalidade na sua inabilitação do certame, tendo a 
Administração Pública observado os princípios da isonomia 
e da vinculação ao instrumento convocatório.2) AGRAVO DE 
INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TJ-PR - Ação 
Civil de Improbidade Administrativa: 9985595 PR 998559-5 
(Acórdão)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
PREGÃOELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. 
AUSÊNCIA   DE  A P R E S E N T A Ç Ã O 
DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O edital do 
certame não deixa dúvidas quanto à documentação exigida 
para qualificação técnica, razão por que, não apresentada 
oportunamente, inabilitado o concorrente. SEGURANÇA 
DENEGADA. (Mandado de Segurança Nº 70049112444, 
Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 05/10/2012)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. 
LICITAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE. 
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS 
NO EDITAL. REGULARIDADE DO AGIR DA ADMINISTRAÇÃO. 
DECISÃO MANTIDA. Hipótese em que a empresa agravante, 
concorrente em Edital de Tomada de Preços lançado 
pelo Município de São Leopoldo, deixou de apresentar 
a documentação exigida evidenciando os motivos pelos 
quais restou desclassificada. Inobservância dos requisitos 
previstos pelo Edital do certame que legitimaram o agir 
da administração. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 
Nº 70059407577, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 
02/07/2014)

Ementa: Administrativo - Licitação - Ausência dos 
documentos exigidos no Edital de Licitação - Segurança 

denegada - Observância do art. 37 , XXI , da CF Obrigação 
da administração de observar os requisitos de igualdade 
de condições a todos os concorrentes e legalidade, 
impessoalidade moralidade publicidade e eficiência - 
Segurança denegada - Recurso improvido. TJ-SP - Apelação 
APL 994061556110 SP (TJ-SP)

Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. NÃO HABILITAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO 
EM EDITAL. CONCLUSÃO OBTIDA PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem 
entendeu que a empresa licitante não cumpriu disposição 
contida no edital referente à apresentação de declaração 
em atendimento ao disposto no art. 27, V, da Lei n. 
8.666/93, pelo que a considerou inabilitada. Assim, para 
rever tal conclusão, necessário o reexame do suporte fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, 
ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não 
provido. Encontrado em: /09/2014 - 8/9/2014 AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no 
AREsp 546633 RS 2014 STJ)

Pela análise da doutrina e jurisprudência apresentada é de se 
concluir que quando se contrapõem os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório e os da proporcionalidade e da 
razoabilidade, a Administração teve ter a sua atuação pautada na 
busca da proposta que melhor atenda aos seus interesses, para 
que não haja desvio de finalidade do procedimento licitatório.

A Constituição Federal brasileira determina que a administração 
pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda 
a Constituição a necessidade de observância desses princípios 
ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso 
XXI).

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido 
constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. 
Seja qual for à modalidade adotada, deve-se garantira observância 
da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação 
ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos 
expressamente na lei de licitações.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da 
Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. 
Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse 
público, extraída do princípio do procedimento formal, que 
determina à Administração que observe as regras por ela própria 
lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento 
convocatório:

“é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 
administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio 
é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado 
pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito 
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Administrativo, 2007, p.416)”

O mesmo autor prossegue no exame da questão, e reforça sua 
argumentação a respeito da vinculação do edital com o art. 41, 
§2º, da Lei 8.666: 

“Ali, fixa-se prazo para que o licitante possa impugnar os 
termos do edital. Expirado esse prazo, decairá o participante 
da licitação do direito de impugná-lo. Isto significa dizer 
que quem participa da licitação não pode esperar pela 
sua inabilitação ou desclassificação para, somente então, 
impugnar a regra contida no edital que levaria à sua exclusão 
do processo” (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.417).

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo 
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e no Tribunal de 
Contas da União, como será a seguir demonstrado.

O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim 
ementada:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. 
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o 
licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura 
ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência 
do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 
desclassificação do licitante que não observou exigência 
prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao 
princípio constitucional da preponderância da proposta 
mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante 
o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos 
concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a 
oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura 
ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena 
de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento 
da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao 
recurso.

 O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema 
(por exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 
1178657, o tribunal decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. 
O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela 
ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se 
que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio 
da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 
41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o 
descumprimento das normas contidas no edital. Sendo 
assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 
recorrido (fl. 264), “a cópia autenticada da publicação no 
Diário Oficial da União do registro do alimento emitido 
pela Anvisa”, este deve ser o documento apresentado 
para que o concorrente supra o requisito relativo à 

qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa 
apresenta outra documentação - protocolo de pedido de 
renovação de registro - que não a requerida, não supre 
a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir 
determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar 
um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o 
princípio da igualdade entre os licitantes.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a 
Administração e o licitante a observarem as regras e condições 
previamente estabelecidas no edital

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no 
curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por 
ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para 
garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes 
do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente 
as disposições constantes do edital ou instrumento congênere.•. 
   
Portanto, do reexame da documentação apresentada pela empresa 
recorrida, depreende-se que a mesma não atendeu objetivamente 
e plenamente o todo o Edital, estando à argumentação da 
Recorrente incorreta.

Nesta esteira, constata-se que a Comissão respeitou tanto o Edital, 
quanto a Lei nº 8.666/93, posto que o julgamento ocorreu em 
sintonia com o instrumento convocatório e em estrita observância 
aos demais princípios regedores da Licitação, elencados no caput 
do artigo 3º do citado instrumento legal.

Assim, superadas todas as questões ventiladas no recurso 
interposto, consequência inarredável é o seu desprovimento, 
mantendo-se a bem lançada manifestação exarada na sessão de 
abertura e julgamento da Concorrência nº 10 /2018.

C- DECISÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a Comissão de Licitação do 
Município de Jataí, levando em conta as normas legais vigentes 
no ordenamento jurídico do País, decide conhecer do recurso 
e no mérito negar-lhe provimento, para manter o julgamento 
da Concorrência nº 10 /2018 e todos os atos deles emanados 
posteriormente;

É a decisão.

Remetam-se os autos ao Gabinete do Prefeito Municipal para 
apreciação do recurso e posteriores atos.

Após, publique-se no diário oficial.

Jataí, 30 de outubro de 2018.

Flúvia de Resende Souza
Presidente da CPL

Luiz Fernando Cabral de Araújo
Membro da CPL

Paula Morgana Rosa Souza
Membro da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2018 - REGISTRO DE PREÇO

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a todos 
interessados que por motivos de problemas na disponibilização 
do edital e publicação de seus avisos na imprensa oficial, O 
ADIAMENTO DA SESSÃO DA LICITAÇÃO na modalidade Pregão, 
na forma presencial, do tipo menor preço por item, visando 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS 
E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO E FARMÁCIA 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JAMES PHILLIP MINELLI, disponível 
para download no site da Prefeitura.

Nova Abertura: 26/11/2017 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br. – Licitações Fone Saúde: (64) 3606-3643 

Paulino Alves dos Santos Filho
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS

Oficio n°064/2018                             Jataí GO, 01 de Novembro de 2018.

Notificação de Liberação de Recursos Estadual

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do 
Crédito Origem Conta 

Bancária Valor (R$)

31/10/2018 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 7735-3 189.822,00

Atenciosamente, 

Roberto Augusto Lobato
Secretário da fazenda


