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DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SESI – 

DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA. 

 
Concorrência nº. 004/2018 

Processo administrativo nº. 038/2018 

Objeto: Contratação de empresa de construção civil para execução de obra de 

reforma e ampliação do Cetro de Atividades do SESI/DR/PB - Dionísio Marques 

de Almeida. 

 
I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

Preliminarmente, a Comissão de Licitação do SESI – Departamento 

Regional da Paraíba, nos termos do processo epigrafado, vem com esteio no 

Regulamento de Licitações e Contratos e nas disposições editalícias, apresentar 

decisão sobre a fase de habilitação das empresas participantes, quais sejam, 

CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME e VL 

TECNOLÓGICA LTDA EPP. 

 
II. DO BREVE RESUMO DAS ARGUIÇÕES DAS EMPRESAS. 

 A fase que inaugura esta concorrência, de acordo com o que preleciona o 

item 6.2 do Edital, deu-se com a abertura dos documentos de habilitação das 

empresas participantes. 

 Ato contínuo, os referidos documentos foram rubricados e examinados 

por seus representantes legais para que pudessem tecer as arguições 

necessárias acerca da documentação apresentada. 

 

a. Das considerações da empresa VL TECNOLÓGICA LTDA EPP. 

 Em suas razões sustenta a empresa supradita, que a Carta de 

Participação fora endereçada ao SENAI/PB e não ao SESI, bem como o acervo 

técnico apresentado no processo está em nome de empresa diversa, em 

desacordo com o Anexo II, item 4.1, alínea “c”. 
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 Sustenta ainda, que o balanço patrimonial apresentado não contém a 

apresentação da Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) e a 

Demonstração do Fluxo de Caixa. 

 

b. Das considerações da empresa CONSTRUTECH ENGENHARIA E 

CONSULTORIA. 

A manifestação da empresa CONSTRUTECH ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA ME, através de seu representante legal, cingiu-se a 

apenas rebater os questionamentos expendidos por sua concorrente. 

 Dentre os argumentos suscitados, informou que quanto à qualificação 

técnica apresentada pela empresa CONSTRUTECH ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA ME, o entendimento atual do Tribunal de Contas da 

União – TCU, através dos Acórdãos nº. 128/2012 e nº. 655/2016, além da 

Resolução do CONFEA nº. 1.025/2009 e pela Normativa do CONFEA nº. 

085/2011, revelam-se suficientes ao pleno e satisfatório atendimento ao Anexo 

II, item 4.1, alínea “c” do Edital, uma vez que o Acervo Técnico do Responsável 

guarda conformidade quanto à similaridade ao objeto da licitação. 

 A Comissão de Licitação do SESI/PB, considerando os questionamentos 

formulados e a documentação apresentada, passa a decidir sobre estes e 

outros aspectos de ordem processual e legal. 

  É o breve resumo fático desta etapa. 

 

III. DA ANÁLISE AOS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS. 

 

a. Da carta de participação em nome do SENAI/PB. 

 A apresentação do referido documento em nome do SENAI/PB, constitui 

mero erro formal na elaboração do documento endereçado que em nada afeta, 

macula ou compromete a validade dos atos praticados e de participação da 

empresa neste processo. 
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 Compulsando o documento em questão, verifica-se que em seu bojo há 

uma menção expressa em nome do SESI/PB e da Concorrência 004/2018, 

fazendo com que o documento apresentado tenha plena validade para os fins 

pretendidos. 

 

 b. Do acervo técnico em nome de empresa diversa. 

Preliminarmente, antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, é 

importante tecermos alguns esclarecimentos que serão fundamentais para o 

deslinde da questão. 

A licitação em curso exige a apresentação de atestado de capacidade 

técnica operacional ou profissional, conforme podemos constatar no Anexo II, 

item 4.1, alínea “c” do instrumento convocatório. Observe-se: 

c) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, 

de engenheiro civil em nome da empresa licitante ou 
de seus responsáveis técnicos 
vinculados a esta, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA. As empresas devem ter acervo 
técnico compatível com as características da obra. 

Portanto, a comprovação da capacidade técnica, segundo a melhor 

hermenêutica, dar-se-á pelo profissional de engenharia civil em nome da 

empresa licitante ou por meio de responsável técnico vinculado a esta, desde 

que neste segundo caso, a prova consista no atendimento da alínea “d” do 

mesmo item e Anexo. Senão vejamos: 

d) Comprovação de que o responsável técnico pela 
obra integra o quadro permanente da proponente, por 
meio da apresentação de cópia da CTPS (Carteira de 
Trabalho), e/ou por meio de contrato de prestação de 
serviços, cuja responsabilidade esteja expressa no 

mesmo, até a data da recepção dos envelopes, ou 
pelo contrato social, quando se tratar 
de sócio-cotista ou diretor da empresa. 

 Nesta linha de intelecção, verifica-se que a comprovação da capacidade 

técnica é suprida pelo acervo técnico em nome do Sr. ANDERSON 

RODRIGUES DE SOUZA E SILVA que é engenheiro civil e sócio administrador 

da empresa CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME. 
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 Com efeito, o objeto do questionamento propugnado não merece 

prosperar, uma vez que a exigência contida no item 4.1, alínea “c” do 

instrumento convocatório é alternativa, ou seja, tanto pode ser apresentada a 

documentação em nome da empresa, como do profissional, desde que neste 

último caso haja a comprovação do vínculo com aquela. 

 Portanto, a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

ME apresentou o acervo do profissional a ela vinculado, atendendo a parte final 

do dispositivo do Edital. 

 Em apertada síntese, verifica-se ainda pela documentação apresentada, 

que a Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica em nome da licitante consta o 

nome do Sr. ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA E SILVA como responsável 

técnico. 

Na mesma esteira, a Certidão de Quitação de Pessoa Física em nome do 

Sr. ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA E SILVA consta o nome da 

CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME 

 Neste diapasão, tendo a empresa apresentado atestado de capacidade 

técnica profissional compatível com o objeto licitado, não seria crível sua 

inabilitação, sob pena de extrapolar os limites e alcances legais dispostos no 

Edital. 

Dando substrato a este entendimento, vejamos a Resolução nº 1.025/09 

do CONFEA: 

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma 
pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos 
acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico. 

Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de 
uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos 
acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico. 

 Nesta senda, entendemos plenamente válido o acervo técnico 

apresentado pelo licitante em nome do profissional vinculado a CONSTRUTECH 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME, atendendo assim ao disposto 

contido no Anexo II, item 4.1, alínea “c”. 

http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf
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 Por fim, sem a necessidade de maiores esforços cognitivos, entende-se 

que a empresa CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME 

atendeu na integralidade o instrumento convocatório quanto ao quesito 

questionado.  

 

c. Da ausência de Demonstração dos Lucros e Prejuízos 

Acumulados (DLPA) e a Demonstração do Fluxo de Caixa no 

Balanço Patrimonial. 

 Inicialmente, cumpre assinalar, que o Edital em seu Anexo II, item 4.2, 

alínea “a” exige para a qualificação econômico-financeira, apenas a 

comprovação dos índices de liquidez calculados de acordo com o balanço. 

Senão vejamos. 

a) Comprovação da situação financeira, que será 
avaliada pela apresentação dos 
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das fórmulas a seguir apresentadas, cujo 
valores deverão ser iguais ou superiores a 1,00 (um), 
calculados de acordo com o balanço apresentado.  

 Nesse sentido, examinando a documentação apresentada, verificamos 

que todos os índices de liquidez requeridos no Edital constam no balanço 

através da análise de demonstrações contábeis. 

 Insta salientar, que o instrumento convocatório não faz menção ou 

exigência de apresentação de Demonstração dos Lucros e Prejuízos 

Acumulados (DLPA) e a Demonstração do Fluxo de Caixa no Balanço 

Patrimonial, logo não seria razoável a inabilitação de qualquer empresa sob esta 

fundamento, dada a ausência de disposição editalícia. 

 Percebe-se, que a empresa CONSTRUTECH ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA ME apresentou os índices de liquidez dentro dos 

parâmetros de aplicação das fórmulas previstas no Edital, ou seja, iguais ou 

superiores a 1,00 (um), calculados de acordo com o balanço apresentado. 
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 Diante dessa constatação, não assiste razão as arguições levantadas 

pela empresa VL TECNOLÓGICA LTDA EPP com vistas a inabilitação de seu 

concorrente. 

 

IV. DA APRECIAÇÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PELA COMISSÃO. 

Prima facie, superada a fase das arguições levantadas pelos 

concorrentes, a Comissão de Licitação do SESI após compulsar os documentos 

apresentados pelas empresas participantes neste procedimento licitatório, não 

poderia, por dever de ofício, deixar de apreciar o processo à luz do que 

preconiza e estabelece o Edital, sob pena de responder por eventual negligência 

processual. 

 Dito isto, passaremos à explanar as razões que serviram de sustentáculo 

para a decisão por esta Comissão. 

 

a. Da documentação apresentada pela CONSTRUTECH 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME. 

Considerando as análises preliminares já decididas, feitas a partir dos 

questionamentos formulados pela empresa VL TECNOLÓGICA LTDA EPP, 

bem como do exame dos demais documentos constantes no processo de 

habilitação da empresa CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA ME, a Comissão de Licitação não identificou nenhum descumprimento ou 

vício que pudesse resultar em inabilitação da empresa. 

Portanto, de acordo com a análise feita pela Comissão de Licitação, 

quanto a documentação apresentada, decidimos tornar habilitada a empresa 

CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME para a fase 

seguinte. 

 

 b. Da documentação apresentada pela VL TECNOLÓGICA LTDA EPP. 

 A Comissão de Licitação, conferindo isonomia a inafastável 

responsabilidade processual a que está submetida por força do dever funcional, 



 

 

 
 

 

FIEP 
Federação 
das Indústrias 
do Estado 
da Paraíba 

Edifício Agostinho Velloso da Silveira 
Av. Manoel Guimarães, 195 - José Pinheiro  
Caixa Postal:661  CEP:58 407 –363  - Campina Grande PB  
Telefone/fax: 0**-83-2101-5482  - WEB: www.fiepb.org.br - 
e-mail:licitacao@fiepb.org.br 

 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

I E L 
Instituto 
Euvaldo 
Lodi              

 

manifesta suas razões acerca da documentação apresentada pela empresa VL 

TECNOLÓGICA LTDA EPP. 

 Dito isto, examinando a documentação apresentada pela empresa VL 

TECNOLÓGICA LTDA EPP, a Comissão de Licitação verificou um ERRO 

SUBSTANCIAL que impossibilita o saneamento da medida. 

 Cumpre assinalar, que a empresa VL TECNOLÓGICA LTDA EPP ao 

apresentar o documento contido no Anexo II, item 4.2, alínea “b”, descumpriu o 

que preleciona o referido dispositivo.  

 Alude o Anexo II, item 4.2, alínea “b” do Edital, in verbis:  

b) Garantia da proposta através de comprovação de 
caução em dinheiro no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor estimado do Órgão, em que foram 
dadas as propostas pelo licitante, podendo ser feita 
em espécie na tesouraria do SESI/PB, no qual será 
emitida guia de recolhimento ou através de 

depósito identificado, devidamente 

compensado para efeito de validação, na Agência 
2221, Operação 003, Conta Corrente 50-9 da Caixa 
Econômica Federal, sendo indispensável à 
comprovação dentro do envelope de habilitação. 

  Compulsando a documentação, constatamos que a identificação do 

depósito apresentado pela VL TECNOLÓGICA LTDA EPP nos autos do 

processo desta Concorrência para efeito de validação da garantia da proposta, 

na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fora realizado em nome de 

pessoa estranha à empresa e ao quadro societário. 

A identificação do documento apresentado fora feita pelo Sr. JOSÉ DE 

ALMEIDA CORDEIRO, pessoa física não pertencente à sociedade empresarial 

da VL TECNOLÓGICA LTDA EPP, logo não há como dar plena validade ao 

depósito apresentado, posto que a documentação de garantia financeira deve 

inevitavelmente estar vinculada à empresa e não em nome de pessoa estranha 

ao processo. 

Aduz o Edital em seu item 4.7: 

4.7 - A empresa que não apresentar a referida 

documentação exigida no item 4 do Edital, bem 
como deixar de atender aos requisitos 
complementares de habilitação do Anexo II, 
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será considerada inabilitada como 
proponente. 

 Dando complementaridade, os requisitos complementares de habilitação 

deverão ser da empresa licitante, logo a identificação de depósito por terceiro 

estranho ao processo não poderá assegurar validade ao ato, uma vez que a 

qualificação econômico-financeira deverá ser da empresa participante e não de 

pessoa física ou jurídica que não guarde correlação com o processo. 

 Desta feita, caso entendêssemos de forma contrária a este 

posicionamento, poderíamos aceitar inclusive um balanço patrimonial ou outro 

documento qualquer de empresa diversa, o que é terminantemente vedado por 

lei. 

 Na mesma esteira, para arrematar a questão sub examine, colacionamos 

a disposição inserta no Anexo II, item 4.2, alínea “c”. Senão vejamos: 

c) A garantia da proposta será devolvida ao licitante 
vencedor após a assinatura do contrato e aos demais 
licitantes após a adjudicação. (Grifos nosso). 

  Ora! Se a devolução da caução será devolvida ao licitante vencedor, 

presume-se que este é quem deveria apresentar a referida garantia exigida no 

Edital, afinal, é ele quem participa do processo. 

Portanto, não caberia ao Sr. JOSÉ DE ALMEIDA CORDEIRO, pessoa 

física que não pertencente à sociedade empresarial realizar em seu nome a 

identificação financeira exigida para comprovação da qualificação econômico-

financeira da empresa da qual ele não faz parte. 

A disposição contida no Edital é claríssima a este respeito, uma vez que 

estabelece competência à empresa para atendimento aos requisitos 

complementares de habilitação para ser considerada habilitada. 

 Nesse diapasão, dada a melhor interpretação ao dispositivo, não poderia 

alguém diverso do quadro societário identificar em sue nome documento exigido 

do licitante ou de seu sócio, sob pena de colocar em assunção de riscos 

jurídicos a entidade que promove o processo licitatório. 
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É inolvidável, que a documentação para efeito de habilitação processual 

deveria estar em nome da empresa ou de seus responsáveis legais, sob pena 

de ensejar descumprimento do Anexo II, item 4.2, alínea “b”.  

Inobstante, não há como a Comissão de Licitação promover com o 

saneamento do vício perpetrado neste processo invocando o item 8.5 do Edital, 

posto se tratar de um erro substancial e não meramente formal. 

 Contudo, para melhor explanarmos a fundamentação desta decisão, 

passaremos a conceituar sob o enfoque jurídico o que vem a ser o ERRO 

FORMAL e o ERRO SUBSTANCIAL, com vistas a demonstrar o lamentável 

descumprimento.  

 O Erro Formal é aquele que não inquina ou vicia o ato praticado, ou seja, 

aquele que não polui, contamina ou infecta o ato praticado, a fim de torná-lo 

insuscetível de aproveitamento.  

Em termos mais precisos, é tudo aquilo que embora produzido de forma 

diversa no procedimento, não afeta substancialmente a regularidade das regras 

disciplinadoras do instrumento convocatório, ou seja, é aquele passível de 

saneamento. 

 Cite-se como exemplo de erro formal, o documento apresentado em sua 

forma manuscrita, o modelo elaborado pelo licitante diverso do estabelecido no 

Edital, a ausência de numeração das páginas dos documentos apresentados, a 

ausência da ordem dos documentos, o equívoco na troca do conteúdo dos 

envelopes de habilitação e proposta, dentre outros erros que não eiva de vício o 

ato praticado. 

 De outro vértice, o erro perpetrado no caso em discussão fora de 

natureza substancial, mais precisamente, um erro insuscetível de 

aproveitamento, que impede o saneamento pela Comissão de Licitação, sendo, 

portanto, um ato de cunho insanável, sob pena de ferir e violar os princípios que 

norteiam as normas de licitações, em especial, o instrumento convocatório e a 

isonomia do processo. 

O Regulamento de Licitações e Contratos do SESI preleciona que: 

Art. 2
o
  A licitação destina-se a selecionar a proposta 

mais vantajosa para o SESI e será processada e 
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julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem 
seu caráter competitivo.  

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é uma 

premissa normativa disciplinadora do RLC que visa garantir substrato legal ao 

procedimento para sua plena efetividade. 

Neste viés, percebe-se claramente que o instrumento convocatório possui 

o condão de salvaguardar a Entidade para que os seus atos sejam plenamente 

respeitados, estando aquela estritamente vinculada, com vistas a garantir as 

condições previamente estabelecidas e a segurança administrativa. 

Assim, a violação ao instrumento convocatório se materializa através do 

descumprimento voluntário de algum proponente às disposições daquilo que 

previamente se estabeleceu como indispensável para atendimento, ou seja, é o 

erro grave, grosseiro e inescusável. 

Por sua vez, a ruptura, a quebra, a desconsideração ou até mesmo a 

desconstituição das regras trazidas pelo instrumento convocatório e ao 

Regulamento de Licitações e Contratos, seria um ato contrário e atentatório a 

plena harmonia do direito dos demais participantes.  

Nessa linha de intelecção, aquele que comete um ato em desacordo com 

os requisitos exigidos no Edital estará sujeito a suportar os efeitos dos 

regramentos nele contidos e, sem exagero, não poderia ser diferente. 

Daí a necessidade premente de se estabelecer uma licitação que 

salvaguarde as condições legais e o direito dos participantes, para velar pelos 

demais princípios que norteiam a lisura das contratações. 

A Comissão de Licitação, por sua vez, deverá atuar sempre em conúbio 

com o RLC e no estrito cumprimento do Edital, jamais em desacordo com 

aquele para não caracterizar mácula ao processo. 

Portanto, os motivos que ensejam e legitimam a inabilitação estão 

arvorados no RLC e no instrumento convocatório, de modo que o 
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desatendimento pela Comissão deste fato importaria em violação as suas 

próprias normas e, por conseguinte, ao próprio Edital. 

 Percebe-se, de maneira cristalina e inequívoca que as condições 

Editalícias já disciplinam a forma para a comprovação econômico-financeira 

pelos licitantes, de modo que não cabe o acatamento de garantia de proposta 

feita por quem não possui qualquer relação com o processo, sob o pálio de ser 

entendido como um erro formal. 

 Neste compasso, a Entidade tem o dever de pautar seus atos na mais 

absoluta e estrita observância às previsões editalícias, não se admitindo, 

portanto, que se desrespeitem as regras estabelecidas dentro de um processo. 

 Desta forma, em privilégio a vinculação do instrumento convocatório, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF já se manifestou sobre o tema em 

destaque, através do RMS 23640/DF: 

 

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. (RMS 
23640, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda 
Turma, julgado em 16/10/2001, DJ 05-12-2003 PP-
00038 EMENT VOL-02135-07 PP-01268). 
 

 Na mesma esteira, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ versou 

entendimento em sede de julgamento do Recurso Especial - RESP nº. 1178657, 

o Tribunal decidiu que:  
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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. 
 

Dando complementaridade, é esmagadora a jurisprudência dos nossos 

Tribunais Pátrios: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. CODEMIG. LICITAÇÃO. TOMADA 
DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE OBRA. PLANILHA DE PREÇOS 
UNITÁRIOS APRESENTADA EM DESACORDO COM 
OS VALORES MÁXIMOS REFEENCIAIS PREVISTOS 
NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. 
LEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E 
DO JULGAMENTO OBJETIVO. RECURSO 
DESPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se a perquirir a 
legitimidade do ato de desclassificação do processo 
licitatório deflagrado pela CODEMIG, Referência: 
Tomada de Preços 01/2017 - Processo Interno 02/17, 
de empresa que, embora tenha apresentado o menor 
preço global, ofertou valores unitários superiores a 
determinados itens da planilha referencial da 
CODEMIG. 2. Não se pode acoimar de ilegal o ato 
administrativo de desclassificação da empresa que, 
em atenção aos princípios da vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo, 
baseou-se em previsão expressa do edital, bem como 
na disciplina legal do art. 40 , inciso X , da Lei nº 8.666 
/93. (TJ-MG. Agravo de Instrumento. 1ª CÂMARA 
CÍVEL 20/09/2017 - 20/9/2017).  
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ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL DE LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio 
da vinculação ao edital de licitação é medida que se 
impõe, interpretado este como um todo, de forma 
sistemática. Desta maneira, os requisitos 
estabelecidos nas regras editalícias devem ser 
cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do 
concorrente, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei nº 
8666/93. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF 4 – 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AG 5013232-
54.2014.404.0000. TERCEIRA TURMA. DES. 
FERNANDO QUADROS DA SILVA. JULG. 20/08/2014). 
 
ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA 
ENTRE CONCORRENTES. CRITÉRIOS 
ADMINISTRATIVOS. VALOR MENOR DA PROPOSTA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 
1. O princípio da vinculação ao edital restringe o 
próprio ato administrativo às regras editalícias, 
impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as 
exigências estabelecidas no ato convocatório. O 
afastamento dos requisitos estabelecidos no edital 
privilegia a parte autora em detrimento dos demais 
interessados no certame, ferindo o princípio da 
isonomia dos concorrentes 2. A pretendida nulidade 
do certame em função do valor menor da proposta do 
concorrente inabilitado (aliás, com diferença não 
exorbitante), se permitiria a utilização de critério 
subjetivo com escopo de anular as licitações, na 
modalidade de concorrência, após a abertura dos 
envelopes das concorrentes habilitadas, sempre que 
se configurasse eventual diferença, por menor que 
fosse, em prol da Administração, inaugurando cenário 
de insegurança jurídica e de desrespeito às licitantes 
que atenderam aos preceitos do edital. 3. Hipótese em 
que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, devendo 
prevalecer, no caso, o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 4. Considerando o disposto 
no artigo 20 , § 4º , do Código de Processo Civil , bem 
como a relevância da causa e o seu valor (R$ 
1.000,00), o tempo de tramitação do feito e o bom 
trabalho desenvolvido pelo advogado, a verba 
sucumbencial deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), atualizados desde a data da sentença, pela 
TR. 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, por diversas vezes já 
enfrentou e pacificou entendimento no mesmo sentido: 

O LICITANTE QUE, POR QUALQUER MOTIVO, 
DESCUMPRE REGRA EXPRESSA FIXADA NO EDITAL 
DO CERTAME, FICA SUJEITO ÀS COMINAÇÕES NELE 
PREVISTAS, INCLUSIVE A DESCLASSIFICAÇÃO, A 
SEREM APLICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUE 
TAMBÉM ESTÁ ESTRITAMENTE VINCULADA ÀQUELE 
INSTRUMENTO. (ACÓRDÃO 950/2007 PLENÁRIO). 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305771/artigo-43-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305648/inciso-iv-do-artigo-43-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licitações-lei-8666-93
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SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE NÃO 
APRESENTE OS ELEMENTOS MÍNIMOS 
NECESSÁRIOS PARA A VERIFICAÇÃO DO 
ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PREVISTAS EM EDITAL. (ACÓRDÃO 2241/2007 
PLENÁRIO). 
 

 Com efeito, a decisão desta Comissão de Licitação guarda estrita 

observância ao que determina o RLC, o instrumento convocatório e a 

jurisprudência de nossos tribunais pátrios, de modo a assegurar substrato aos 

fundamentos desta decisão. 

 Neste particular, a Entidade não poderá com a prática de atos de seus 

agentes, atrair para si, desnecessariamente, riscos que possam propiciar 

insegurança jurídica e nulidades por infringências e descumprimentos a norma 

legal, razão pela qual a obediência às regras insculpidas no Edital deve ser 

considerada indissociável e inarredável. 

Segundo a lição de Marçal Justen Filho1, aprendamos que: 

(...) ao submeter a Administração ao princípio da 
vinculação ao ato convocatório, a Lei nº 8.666 impõe o 
dever de exaustão da discricionariedade por ocasião 
de sua elaboração. Não teria cabimento determinar a 
estrita vinculação ao edital e, simultaneamente, 
autorizar a atribuição de competência discricionária 
para a Comissão indicar, por ocasião do julgamento 
de alguma das fases, os critérios de julgamento. 
Todos os critérios e todas as exigências deverão 
constar, de modo expresso e exaustivo, no corpo do 
edital. 
  

In casu, o Edital estabeleceu o cumprimento isonômico para todos os 

licitantes participantes, razão pela qual, revela-se tal exigência um imperativo 

obrigatório de efeito erga omnes.  

 Nesta senda, trazemos a lição da ilustre doutrinadora Maria Sylvia 

Zanella de Pietro2: 

Trata-se de principio essencial cuja inobservância 
enseja nulidade do procedimento. Além de 
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu 
sentido explicitado, segundo o qual “a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o 

                                                 
1
 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 10ª ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 396). 

2
 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e 
classificação das propostas se façam de acordo com 
os critérios de avalição constantes do edital. O 
principio dirige-se tanto à Administração, como se 
verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, 
pois estes não podem deixar de atender aos 
requisitos do instrumento convocatório (edital ou 
carta-convite); se deixarem de apresentar a 
documentação exigida, serão considerados inabitados 
e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta 
(art. 43, inciso II); se deixarem de atender as 
exigências concernentes a proposta, serão 
desclassificados (artigo 48, inciso I). 

 

 Na mesma linha de ensinamento doutrinário a professora Fernanda 

Marinela3 em sua obra assevera que: 

Como princípio específico da licitação, tem-se a 
vinculação ao instrumento convocatório. O 
instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo 
que é importante para o certame, não podendo o 
Administrador exigir nem mais nem menos do que 
está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz 
que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele 
estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 
da lei. 
 

  Portanto, como vimos, sem a necessidade de mais esforços cognitivos 

acerca da matéria, a Comissão de Licitação fundamenta esta decisão dentro 

dos parâmetros que lhe garante o RLC, o instrumento convocatório, a 

jurisprudência e a melhor doutrina. 

 

 IV. DA CONCLUSÃO. 

Postas tais razões, considerando fatos e argumentos jurídicos ora 

articulados na presente decisão, a Comissão de Licitação decide declarar 

HABILITADA a empresa CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA ME, pelos motivos acima expostos e declarar INABILITADA a empresa 

VL TECNOLÓGICA LTDA EPP, pelos fundamentos exaustivamente 

apresentados nesta decisão. 

Por fim, a Comissão de Licitação, diante da identificação do depósito 

apresentado estar em nome do Sr. JOSÉ DE ALMEIDA CORDEIRO, pessoa 

                                                 
3
 MARINELA DE SOUSA SANTOS, Fernanda. Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 264. 
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estranha ao processo licitatório, decide ainda, que a devolução da caução seja 

realizada em nome deste último, por falta de comprovação material nos autos 

que demonstrem de que a natureza dos recursos pertence à empresa VL 

TECNOLÓGICA LTDA EPP, salvo se devidamente comprovado de que os 

recursos pertencem a empresa VL TECNOLÓGICA LTDA EPP, por documento 

hábil, lavrado em cartório com poderes especiais. 

Fica desde já consignado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual 

interposição recursal desta decisão, nos termos do artigo 22 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI, assegurado a concessão de igual prazo para 

manifestação das contrarrazões para empresa que se julgar prejudicada em 

razão do recurso apresentado. 

Decorrido o prazo assinalado com manifestações, serão os autos 

suspensos e encaminhados para ulterior decisão da autoridade competente. 

 

É a decisão. 

 

Campina Grande em 05 de junho de 2018. 

 

 

DR. JULIO CESAR VICTOR SARMENTO 

Gerente de Licitações do SESI/PB 

Presidente da CPL 

 

 

ARIANA ALMEIDA GONZAGA 

Membro da CPL 
 
 
 

MINERVINO GENILDO FARIAS FURTADO 
Membro da CPL 

 


