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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ 

 
 

 

RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2020 

 

INTERESSADO: JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇAO LTDA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ torna público que após análise do recurso 

interposto pela empresa: JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇAO LTDA. 

 

DECIDE. Julgar pelo conhecimento do recurso interposto e no mérito, deferir 

parcialmente ao pedido da Recorrente, conforme parecer jurídico constante nos autos do 

processo, cabendo ao pregoeiro a realização de diligências tocante aos documentos 

apresentados na proposta. 

Jacaraú, 21 de setembro de 2020. 

 

 

Tássio Pereira da Silva 

Pregoeiro 
 



 

                                                 

 

 

PARECER JURÍDICO 

EMENTA: Análise jurídica do Recurso Administrativo. 
Inabilitação em virtude de apresentação incompleta de 
documentação. Ausência de diligência por parte do ente 
público. Formalismo. Provimento Parcial. 
 
 

DO RELATÓRIO 

 

Trata-se de consulta formulada pela Comissão Permanente de Licitação do 

Município de Jacaraú/PB, solicitando parecer jurídico em decorrência de RECURSO 

ADMINISTRATIVO interposto pela empresa JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO 

LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

28.697.127/0001-20, através de seu representante, o Sr. Antônio Marcos do Nascimento 

Silva Filho, em face de sua inabilitação proferida na fase de abertura e julgamento das 

Propostas de Preços – Pregão Presencial nº 0009/2020, que objetiva a contratação de 

serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva sem disponibilização 

exclusiva de mão-de-obra nos Prédios Públicos Municipais de Jacaraú. 

Em apertada síntese, a interessada afirma que a sua inabilitação, proferida em razão 

da alegação de que a mesma não apresentou as composições de preços unitários das 

ferramentas e dos EPI, fora indevida, pois seria incompatível, especialmente considerando 

a especialidade e experiência da empresa em obras pesadas, e ainda que os detalhes que 

ensejaram a inabilitação seriam formais e poderiam ser sanados ou retificados. 

É o relatório. Passo a opinar. 

 

DA ADMISSIBILIDADE 

Antes de adentrar no meritório do recurso interposto, vimos aclarar acerca da sua 

admissibilidade posto que considerado tempestivo, de acordo com os fatos a seguir 

delineados. 

Em que pese a previsão editalícia e na legislação vigente de que a intensão de 

recurso deva ser imediata quando na sessão de julgamento, e as razões recursais tenham 

o prazo de 03 (três) dias a partir daí, vimos justificar que esta assessoria jurídica considerou 

o presente recurso tempestivo, uma vez que a convocação para a sessão de julgamento 

ocorrera, por parte do Diário Oficial do Município, apenas em 31 de agosto de 2020, ao 

passo que a sessão ocorrera em 01 de setembro de 2020, tendo o recorrente apenas 

tomado conhecimento da sessão e sua inabilitação no dia 02 de setembro.  



 

                                                 

 

 

Ademais, de acordo com a documentação constante nos autos, o recorrente solicitou 

informações e documentos acerca da sua inabilitação no dia 02 de setembro, entretanto, 

somente recebeu resposta no dia 11 de setembro, tendo, ao ver desta causídica, a partir 

de então, 03 dias para apresentar suas razões recursais, o que ocorrera quando do 

protocolo do recurso no último dia 14. 

Ultrapassado o quesito da tempestividade, demonstrando-se admitido o recurso, 

passemos à fundamentação jurídica e rebate da argumentação então declinada. 

 

DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 De início, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos 

aspectos formais do recurso interposto, estando excluídos quaisquer pontos sobre as 

escolhas administrativas de conveniências e oportunidades, assim como os de caráter 

técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta Assessoria. 

A ora recorrente, durante a sessão ocorrida no 1º dia do mês corrente, em que 

apenas esteve presente o representante da empresa GJT SERVIÇOS & LOCAÇÕES 

EIRELI, teve a sua desclassificação proferida em razão de que, analisando os 

requisitos de habilitação, observou-se, através do Parecer técnico do engenheiro do 

município, que aquela empresa não teria atendido o item VI, 2, alínea “f” do edital, 

sendo registrada tal informação pelo pregoeiro municipal em ata. 

Ainda naquela oportunidade restou classificada apenas a empresa GJT SOARES, a 

qual fora a única empresa presente na sessão, e, assim, passou à negociação dos preços 

com o pregoeiro, chegando ao valor de R$ 675.000,00, tendo apresentado a proposta 

atualizada, e assim, analisado o envelope de habilitação da empresa, encerrado a sessão. 

Cumpre, entretanto, ressaltar, que a empresa recorrente apenas tomou 

conhecimento da sua desclassificação em 11 de setembro, notadamente pleiteando 

através de recurso sua habilitação para prosseguir no certame, em suma, aduzindo acerca 

de proporcionalidade, bem como da jurisprudência existente tocante à ocorrência de 

diligencias para sanar impropriedades evitando o excesso de formalismo nas licitações. 

Computando a documentação recebida, observa-se que o Parecer Técnico do 

Engenheiro do Município, quando da análise da documentação da proposta da empresa 

recorrente, informou que a mesma apresentou PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM 

PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL, COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS, 



 

                                                 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DEMONSTRATIVO DO BDI E O 

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS, entretanto, afirmou que restou ausente a 

composição de preços unitários das Ferramentas e dos EPI.  

Tal Parecer datou de 01 de setembro, data da realização da sessão em debate, onde 

o Pregoeiro informou da desclassificação conforme o entendimento do Parecer. 

Destarte, vimos esclarecer que é prerrogativa da Comissão Permanente de Licitação 

e do Pregoeiro a realização de diligências para sanear eivas ou dúvidas formais, com o fito 

de não restringir a competitividade, ou ainda deixar de contratar a proposta mais vantajosa 

em decorrência de excesso de formalismo. 

Nesta toada, esta Assessoria informa que os órgãos fiscalizadores vêm se 

posicionando pela determinação de que a comissão de licitação efetue as diligencias 

necessárias ao esclarecimento de formalidades, evitando assim a desclassificação ou 

inabilitação de empresas que teriam propostas vantajosas para o ente apenas por questões 

formais, a exemplo do que ocorrera nos autos da Notícia de Fato nº 017.2020.000439 – 

MPE, cabendo-nos transcrever trecho do Despacho que ao cabo determinou a anulação 

dos atos posteriores a sessão: 

“Ocorre que o município noticiado não comprovou que 

possibilitou que a COPEVA sanasse as irregularidades formais 

detectadas e optou por homologar a tomada de preços 

selecionando a proposta de valor intermediário. 

Desta feita, fica evidente que a administração não primou por 

escolher a melhor oferta apresentada, eis que a empresa 

noticiante lançou o melhor preço para a execução das obras, 

mas não foi habilitada por formalismo que poderia facilmente ser 

corrigido, o que é recomendável pela esmagadora jurisprudência 

pátria, não sendo necessárias transcrições diante do que já foi 

colacionado pela noticiante. ” 

Computando os autos da referida notícia de fato, eis que observamos que os 

documentos reclamados foram símiles aos questionados nos autos do Pregão Presencial 

009/2020 de Jacaraú, razão pela qual entendemos que caberia ao Pregoeiro efetuar 

diligências, legalmente previstas, com fito de desclassificar a empresa caso a 

inconformidade observada não fosse saneada, para que, assim, permitisse a ampla 

concorrência e a maior participação na oferta de propostas, ao final sendo vantajoso para 

o município, em detrimento do excesso de formalismo. 



 

                                                 

 

 

Ademais, dentro do espírito da Lei de Licitações e Contratos, o princípio do 

formalismo moderado, que prescreve certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados (art. 2º, par. único, IX, Lei federal n. 9.784/99), de maneira que o conteúdo 

deve prevalecer sobre o formalismo extremo, respeitadas as formalidades essenciais à 

garantia dos direitos dos administrados (art. 2º, par. único, VIII, Lei Federal 9.784/99), é de 

fato consolidado pela jurisprudência do TCU, a exemplo do enunciado do Acórdão 

357/2015-TCU-Plenário.  

Cite-se ainda o Acórdão 2.521/2003-TCU-Plenário, in verbis: “atente para o disposto 

no art. 43, §3º, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas em 

virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência autorizada por 

lei” 

 Por fim, declinadas jurisprudências julgadas importantes, concluímos que falhas 

sanáveis, meramente formais, identificadas nas propostas, não devem levar 

necessariamente à inabilitação, cabendo à Comissão Julgadora promover as diligências 

destinadas a esclarecer dúvidas ou concluir o processamento do certame, conforme 

previsão do artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/1993.  

 
 

CONCLUSÃO 

Ante do exposto, essa Assessoria Jurídica recomenda à Autoridade Superior 

Conhecer a peça recursal apresentada pela licitante JGM ENGENHARIA E 

INCORPORAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.697.127/0001-20, E, NO 

MÉRITO, DEFERIR PARCIALMENTE, cabendo ao Pregoeiro a realização de diligencias 

tocante aos documentos apresentados na Proposta, notadamente composição de preços 

unitários dos itens ferramentas e EPI, e, após diligencia, possa efetivamente CLASSIFICAR 

ou DESCLASSIFICAR a empresa. 

 

É o parecer, salvo melhor entendimento. 

 

João Pessoa/PB, 18 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

CAMILA MARIA MARINHO RODRIGUES ALVES 
OAB/PB 19279 
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ILMO. SR.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECURSO CONTRA A INABILITAÇAO DA EMPRESA

Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação

*  Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Ne 009/2020

A JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob nS 28.697.127/0001-20. com sede na Rua Clemente Rosas, ns 277-

Torre - João Pessoa - PB, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem,

com fulcro nas alíneas " a e b ", do inciso I, do art. 109, da Lei ne 8.666/93, à presença de

Vossa Senhoria interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que desclassificou a recorrente,

o que faz declinando os motivos de seu inconformismo no articulado a seguir.

DOS FATOS SUBJACENTES

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional
supramencionado, veio a recorrente dele participar com outras licitantes, pelo que
apresentou proposta almejando ser contratada.

Sucede que, quando da seção, a recorrente teve a sua p,"oposta inabilitada, sob a
alegação de que a mesma nüo apresentou as composições de preços unitários das
ferramentas e dos EPI, consoante as razões que adiante se vê, que deverão ser apreciadas de

forma mais minuciosa e reconsiderada a decisão pela comissão de licitação.

A aludida desclassificação afigura-se como ato nitidame:it^legalí^mo à^ente ficará
demonstrado. n

iXmu íííiíonioWflÍMMkfíE
83 9 98899-6596(01) | 9 9940-1492 (Tim) ^ Engiab^oBil
CNPJ: 28.697.127/0001-20 7 CREA.PB'TÍl671947rS
Rua Manoel Medeiros Guedes, 12 Sala 201, Caixa Postal 206
Manaíra [ CEP 58.038-360 j João Pessoa - PB —-












































