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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, as dez horas, nas dependências 

da Prefeitura Municipal de Portão, reuniram-se os membros da Comissão de Licitações 

para informar o resultado do julgamento do recurso interposto pela empresa ONZE 

CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA, inscrita no nº de CNPJ 08.354.288/0001-

04, onde alega que a licitante KLL TRANSPORTES LTDA, inscrita no nº de CNPJ 

07.575.825/0001-83, não apresentou em sua proposta financeira o valor correto em vista de 

sua planilha de custos, devendo ser desqualificada. Após manifestação de ambas as partes, 

através dos protocolos nº 2019/2933 e nº 2019/3123, a comissão decidiu pelo 

indeferimento do recurso da licitante ONZE CONSTRUTORA E URBANIZADORA 

LTDA e acolher as contrarrazões da licitante KLL TRANSPORTES LTDA, pois conforme 

Art. 41 da Lei Federal 8666/93: 
“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 

Assim sendo, não pode a comissão criar critérios de julgamentos que não estejam previstos 

no edital. Também o Art. 40 inciso X remete as condições para a aceitabilidade dos preços: 
“Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 

anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o 

regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por 

esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e 

proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 

... 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o 

caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de 

preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a 

preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 

48;” 

A lei não deixa dúvidas que para a desqualificação de uma proposta apenas os critérios 

previstos na lei ou no edital podem ser levados em consideração. Também o Art. 3 da Lei 

8666/93 deixa claro a busca da proposta mais vantajosa, obedecendo todos os princípios 

legais: 
“Art. 3

o
  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.”  

Remetendo ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório, observar-se que os 

critérios de julgamento do edital previam em seu item 5.1 a escolha da proposta levando 

em consideração o menor preço mensal para execução do serviço: 
“5.1 - Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado 

pela Comissão de Licitações levando em consideração o menor preço 

mensal para a execução dos serviços licitados, sendo automaticamente 

desclassificadas aquelas com valor superior ao estabelecido pelo 

Município, que é de R$84.206,22 (Oitenta e quatro mil, duzentos e seis 
reais e vinte e dois centavos).” 

Apesar da previsão de apresentação de planilha de custos na letra a) do item 4.1 do edital: 
“4.1 - Para efeitos de participação no certame, às empresas interessadas 

deverão apresentar no envelope n° 02 (Proposta Financeira), os seguintes 

documentos: 
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a) Planilha de Composição de Custos contendo os quantitativos, custos 

unitários, valor mensal e global (12 meses) para a execução do serviço 

objeto desta licitação, com inclusão de todos os custos com material e 

mão de obra, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo 

representante legal e responsável técnico da licitante;” 

Não existe previsão de desclassificação em caso de erro na planilha, e com base da busca 

do menor preço a comissão entende que a licitante vencedora deverá honrar o valor 

proposto e caso não o faça deve a administração aplicar as medidas punitivas previstas em 

lei, mas não nessa fase da licitação escolher a proposta declaradamente mais onerosa. 

Justificados os motivos, a Comissão de Licitações mantém seu julgamento inicial, não 

alterando o resultado da licitação. Assim, encaminhe-se o processo para analise e 

julgamento da autoridade superior competente. Nada mais tendo a constar, encerra-se a 

presente ata. Portão, 16 de maio de 2019. 
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