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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO — SP. 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

REF.: PROCESSO N°02/2021 - EDITAL N" 02/2021 - TOMADA DE 
PREÇOS N° 02/2021 

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ 
sob o n° 01.613.433/0001-85, com sede na Avenida Portugal, n° 545, 3' andar, sala 
2, bairro Jardim São Luiz, Ribeirão Preto - São Paulo, CEP 14.020-380, com seus 
atos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob o NIRE 35.214.366.293, vem, com o respeito e acatamento devidos, por 
intermédio do seu representante legal, instrumento procuratório já anexado aos 
autos, interpor o seu RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que a 
proibiu de participar da TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021 e que concedeu o 
prazo de 08 dias úteis apenas para a licitante Unimed São Carlos — Cooperativa de 
Trabalho Médico apresentar nova documentação, fazendo-o com fulcro nos fatos e 
fundamentos abaixo expostos. 

Neste ato, requer que, caso não seja Vossa Senhoria a autoridade 
competente para julgá-lo, que o presente recurso seja encaminhado para a 
autoridade competente. 

Nestes Termos, 
Pede Seguimento. 
Fortaleza — CE, 11 de maio de 2021. 

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
WELBER MÜLLER G. OLIVEIRA/OAB-CE 23.292 

GERENTE JURÍDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
REF.: PROCESSO N"02/2021 - EDITAL N° 02/2021 TOMADA DE 
PREÇOS N° 02/2021 

I — DOS FATOS 

Fora realizado em 05 de maio de 2021, na Câmara Municipal de 
Descalvado, a sessão inaugural do Processo n002/2021 - Edital n° 02/2021 - 
Tomada de Preços n° 02/2021. 

Com efeito, ao entregar os seus envelopes de Documentação e 
Proposta, a ora Recorrente foi proibida de participar do referido certame, uma vez 
que, pasme, o Presidente da Comissão de Licitação informou que havia passado 01 
(um) minuto das 13:30 horas. 

Deve-se salientar que havia apenas mais uma licitante participando 
do certame, ou seja, em uma licitação que deveria priorizar a disputa, nega-se o 
ingresso de uma licitante em virtude do suposto atraso de 01 minuto. 

Assim, percebe-se que o agente público responsável pela licitação a 
tratou como se fosse uma corrida olímpica ou uma prova de fórmula 1, em que os 
segundo fazem uma enorme diferença, mesmo sabendo que haveria apenas mais 01 
(um) licitante concorrendo e que o seu relógio poderia estar adiantado. 

Logo, houve clara afronta aos princípios da concorrência, 
razoabilidade, legalidade, moralidade, dentre outros. 

Por fim, ao analisar os documentos da única licitante que restou, 
fora observado que a Unimed São Carlos — Cooperativa de Trabalho Médico não 
apresentou documento hábil para a prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS. 

Assim, tendo em vista o fracasso da TONLXDA DE PREÇOS N° 
02/2021, o Presidente da Comissão de Licitação concedeu o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação apenas para a Unimed, em um 
expresso ato de direcionamento de licitação, uma vez que o prazo deveria ser 
concedido às duas licitantes presentes à sessão. 

Neste trilhar, resta clara a afronta aos princípios da impessoalidade, 

legalidade, moralidade e competitividade, razão pela qual os atos dele oriundos 
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devem ser anulados, sob pena de envio da presente petição e dos documentos a ela 
inerentes ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Tribunal de contas, 
para a devida análise dos atos ora combatidos. 

Eis um breve resumo dos fatos. 

II— DO MÉRITO 
A - Da Violação aos Princípios Norteadores das Licitações 

Primeiramente, cumpre enunciar que os procedimentos licitatórios 
são norteados por princípios de ordem pública, os quais, implícita ou 
explicitamente, impõem à Administração Pública a forma como os certames devem 
ser processados. 

Logo, a violação de um princípio é mais grave que a violação de 
uma regra comum, conforme ensina Alex Muniz Barreto, in verbis: 

Como os princípios consubstanciam-se em preceitos fundamentais 
sobre os quais se erigem os demais institutos jurídicos, tem-se como 
incontroverso o fato de que a violação de um princípio possui 
maior gravidade do que a violação de uma regra comum. (Direito 
Administrativo Positivo. 4a ed. Leme: CL EDIJUR, 2015, p.121) 

Neste esteio, os princípios mais enaltecidos nos processos 
licitatórios são da concorrência e da vedação ao rigorismo excessivo. 

Com efeito, o art. 4°, inciso III, alínea "c", da Lei Federal n.° 
4.717/65, que regulamenta a Ação Popular e dá outras providências, considera nulo 
e de nenhum efeito o ato administrativo praticado no curso de certame licitatório 
que venha a restringir a competitividade, in verbis: 

Lei n.° 4.717/65 
Art. 4°. São também nulos os seguintes atos ou contratos, 
praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades 
referidas no artigo 1°: 

1...] 
c) a concorrência administrativa for processada em condições que 
impliquem na limitação das possibilidades normais de competição. 

Não se quer dizer aqui que o órgão licitante deve relaxar ou ser 
displicente na apreciação da documentação ou dos prazos, mas apenas que o 

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. 
AV. PORTUGAL, N° 545 -JARDIM SÃO LUIZ - CEP 14020-380 - RIBEIRÃO PRETO/SP 

FONE: (16) 2138-4100 



af saúde 

mesmo deve deixar de lado rigorismos e excessos que só afastam a participação de 
licitantes no certame. 

Assim, mostra-se totalmente desarrazoada e ilegal a proibição da 
participação da Recorrente no presente certame decorrente do suposto atraso de 01 
(um) minuto. 

Também deve-se trazer aos autos a opinião do professor Reinaldo 
Couto acerca da matéria, a seguir: 

A CF/88 erigiu como princípio da Administração Pública a 
legalidade, logo a violação à lei deve ter consequência clara no 
sistema jurídico, qual seja, a nulidade do ato ilegal. 

[...] 
A anulação ou invalidação pela Administração Pública decorre do 
seu poder-dever de autotutela, não comportando qualquer 
discricionariedade, visto que, diante de qualquer ilegalidade, a 
Administração Pública tem, independentemente de provocação, o 
dever de declarar a nulidade do ato administrativo. 

[...] 
A autotutela não pode ser exercida sem limites, devendo ser 
restringida também pelos direitos fundamentais encetados na Carta 
Maior, inclusive o descrito no inciso LV do art.5" que consagra o 
contraditório e a ampla defesa. Assim, quando o seu exercício tiver 
como consequência restrição ou extinção a direito de terceiro 
(administrado ou agente público) ou alteração de situação fática ou 
jurídica que lhe seja favorável, haverá a necessidade de observância 
daquele direito fundamental. (Curso de direito administrativo. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 260-261) 

No mesmo sentido, a doutrina do professor Celso Antônio 
Bandeira de Mello, que assim entende: 

[...] Com efeito, enquanto o princípio da supremacia do interesse 
público sobre o interesse privado é da essência de qualquer estado, 
de qualquer sociedade juridicamente organizada com fins políticos, 
o da legalidade é específico do estado de direito, é justamente 
aquele que o qualifica e que lhe dá a identidade própria. por isso 
mesmo é o princípio basilar do regime jurídico-administrativo, já 
que o direito administrativo nasce com o estado de direito: é uma 
conseqüência dele. É o fruto da submissão do estado à lei. É, em 
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suma: a consagração da idéia de que a administração pública só 
pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a 
atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente 
na expedição de comandos complementares à lei. 
[...] a administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de 
princípios éticos. Violá-los implicará violação ao próprio direito, 
configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidação, 
porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na 
conformidade do art. 37 da Constituição. Compreende-se em seu 
âmbito, como é evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-
fé, tão oportunamente encarecidos pelo mestre espanhol Jesús 
Gonzáles Perez em monografia preciosa. Segundo os cânones da 
lealdade e da boa-fé, a administração haverá de proceder em relação 
aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito 
qualquer comportamento astucioso, eivado de malicia, produzido 
de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de 
direitos por parte dos cidadãos. 
Por força mesmo destes princípios da lealdade e boa-fé, firmou-se o 
correto entendimento de que orientações firmadas pela 
administração em dada matéria não podem, sem prévia e pública 
notícia, ser modificadas em casos concretos para fins de sancionar, 
agravar a situação dos administrados ou denegar-lhes pretensões, de 
tal sorte que só se aplicam aos casos ocorridos depois de tal notícia. 
(Curso de Direito Administrativo, 18a ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005, p. 90-91,109) 

Também merecem ser trazidos mais uma vez aos autos os 
ensinamentos de Alex Munir Barreto, que assim discorre: 

A lei, tomada em seu sentido amplo, funciona para a Administração 
Pública como o elemento condutor permanente dos atos das 
entidades e órgãos públicos, dela não podendo se afastar, sob pena 
de responsabilização dos seus agentes e anulação dos seus atos, por 
afronta às regras incidentes em cada caso concreto. [...] 
Todavia, como o Direito Administrativo disciplina a gestão dos 
interesses coletivos expressos em normas constitucionais e 
infraconstitucionais, a regularidade da atividade administrativa 
estatal está condicionada ao estrito cumprimento dos preceitos 
legais vigentes. Isso implica dizer que o administrador público deve 
pautar-se pelo princípio da legalidade estrita (ou da restritividade) e, 
por consequência, só poderá fazer o que a lei expressamente 
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permitir. Em suma, o gestor público, além de estar proibido de agir 
contra (contra legem) ou além da lei (extra legem), só poderá atuar de 
acordo com ela (secundum legem). 
Na verdade, melhor seria a designação princípio da jundicidade, haja 
vista que a conduta dos agentes públicos deve estar pautada não só 
na lei em sentido estrito (normas-regras), mas, sobretudo, nos 
princípios operantes no ordenamento jurídico (normas-princípios). 
Tal é a expressão mais ampla que melhor se coaduna com a visão 
contemporânea de um sistema administrativo submergido no 
chamado Estado Constitucional de Direito. 
Esse é o significado do princípio da legalidade (ou juridicidade) que 
se constitui como uma das mais relevantes normas de conduta na 
gestão da coisa pública. Incide sobre todos os atos emanados da 
Administração, inclusive naqueles em que o agente público atua 
com certa margem de liberdade, podendo fazer opções que mais se 
adeguem aos interesses coletivos, ou seja, nos denominados atos 
discricionários. Diante do princípio em análise, tal liberdade de 
atuação está igualmente condicionada à legalidade, vez que as 
opções postas à apreciação discricionária da autoridade pública 
devem estar todas juridicamente previstas, ou seja, a sua escolha se 
limitará exclusivamente ás possibilidades elencadas nas normas-
princípios e nas normas-regras. (Direito Administrativo Positivo, 4a. ed. 
Leme: CL EDIJUR, 2015, p. 107-108) 

Neste eito, impedir a participação de uma licitante pelo suposto 
atraso de 01 (um) minuto na entrega de documentação é totalmente desarrazoado, 
ilegal, desproporcional e privilegiou indevidamente a Unimed. 

Assim, deve-se trazer aos autos jurisprudência acerca do tema: 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENIENÇA - MANDADO DE 
SEGURANÇA - LICITAÇÃO - ENTREGA DOS ENVELOPES 
DE DOCUMENTAÇÃO - ATRASO DE UM MINUTO - NÃO-
RECEBIMENTO - EXCESSO DE FORMALISMO - ORDEM 
CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. A negativa de 
recebimento do envelope de documentação da impetrante no 
procedimento licitatório, porquanto atrasada um minuto do 
horário estipulado, demonstra exacerbado apego às formas, 
prejudicial ao interesse público. (TJ-MT - Remessa Necessária: 
00249380920058110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2005, PRIMEIRA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 
01/08/2005) Grifou-se 

ADMINISIRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO 
ART. 41 DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. SESSÃO 
PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. ATRASO 
NÃO-VERIFICADO. DOUTRINA. PRECEDENTE. 
DESPROVIMENTO. 1. A Administração Pública não pode 
descumprir as normas legais, tampouco as condições editalicias, 
tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório (Lei 8.666/93, art. 41). 2. A recorrida não violou o 
edital, tampouco a regra constante do art. 41 da Lei 8.666/93, 
porquanto compareceu à sessão pública de recebimento de 
envelopes às 8h31min, ou seja, dentro do prazo de tolerância (cinco 
minutos) concedido pela própria comissão licitante. Com efeito, 
não houve atraso que justificasse o não-recebimento da 
documentação e da proposta. 3. Rigorismos formais extremos 
e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação 
contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de 
concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a 
existência de vários interessados é benéfica, na exata medida 
em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais 
vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3°). 4. Recurso especial desprovido. 
(STJ - REsp: 797179 MT 2005/0188017-9, Relator: Ministra 
DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 19/10/2006, T1 - 
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.11.2006 p. 253) 
Grifou-se 

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA 
— LICITAÇÃO — EXCLUSÃO DE LICITANTE DO 
CERTAME POR ATRASO NA SESSÃO PÚBLICA — 
EXCESSO DE FORMALISMO — SEN l'ENÇA RATIFICADA. 
Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as 
exigências editalícias para participar de licitação não podem 
restringir a competitividade e, mais, devem observar os 
princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da 
proposta mais vantajosa à Administração Pública. O 
procedimento licitatório é baseado na rígida observância de 
seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do 
referido processo é garantir que a Administração adquira bens 
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e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e 
conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos 
exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados. 
Convém notar que não há prejuízo para administração admitir 
a participação do licitante passados apenas 04 (quatro 
minutos) do início do ato e sem que tivesse sido dado início à 
abertura dos envelopes. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA 
CIVEL: 00024767620148110086 MT, Relator: MARCIO 
APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/11/2019, 
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 
19/11/2019) Grifou-se 

RECURSO ESPECIAL N° 1.646.945 - SP (2016/0337620-4) 
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
RECORRENTE : UNIÃO RECORRIDO : TCB TERMINAL 
DE CARGAS DO BRASIL LTDA ADVOGADO: MARCELO 
DE CASTRO SILVA - 5P224979 INTERES. : DINAMO 
ARMAZENS GERAIS LTDA INTERES. : PRATIC SERVICE E 
TERCEIRIZADOS LTDA INTERES. : NORSERGE NORTE 
SERVIÇOS GERAIS LTDA PROCESSUAL CIVIL. 
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 
2/STJ. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO 
AO EDITAL. VIOLAÇÃO DE NORMAS FEDERAIS. 
REEXAME DO CONJUNTO FATIGO-PROBATÓRIO. 
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO 
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso 
especial interposto pela UNIÃO, com fundamento no art. 105, 
inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra o acórdão 
prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Lta Região, assim 
ementado (e-STJ fl. 272): AGRAVO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO DE 1 
(UM) MINUTO NA ENTREGA DE ENVELOPES DE 
CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇO DA AUTORA. PREPONDERÊNCIA DO 
PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE 
PÚBLICO. I - Nos termos do § 1°-A, do art. 557, do Código de 
Processo Civil e da Súmula 253/STJ, o Relator está autorizado, por 
meio de decisão monocrática, a negar seguimento ao recurso e ao 
reexame necessário, nas hipóteses de pedido inadmissível, 
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improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência 
dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior. II - A 
decisão monocrática está em absoluta consonância com o 
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. III - 
Atraso de apenas 1 (um) minuto na entrega dos envelopes, 
pelo que deve preponderar no caso o princípio da supremacia 
do interesse público, manifestado pela maior competitividade 
possível no certame. IV - Inexistência de elementos novos 
capazes de modificar o entendimento adotado por esta Relatora no 
momento em que proferida a decisão monocrática. V - Agravo legal 
improvido. Opostos embargos de declaração, estes foram 
rejeitados. Nas razões do recurso especial, o ente federal sustenta 
violação dos arts. 30, 4° e 41, todos da Lei n." 8.666/1993, em razão 
do descumprimento do tratamento isonômico entre os licitantes e 
as regras para a apresentação de documentos de habilitação e 
propostas pelos licitantes, previstas no edital. Apresentadas as 
contrarrazões (e-STJ fl. 331/339), o recurso foi admitido na origem 
e os autos ascenderam a esta Corte de Justiça. O Ministério Público 
Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso 
especial. E o relatório. Passo a decidir. Inicialmente é necessário 
consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 
Administrativo n. 2/STJ: Aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, 
até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No 
que concerne à pretensão da recorrente, o recurso especial não 
pode ser conhecido. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, 
consignou (e-STJ fls.): No presente caso, pretende a Autora a sua 
regular participação na Concorrência D.R.F./Bauru n. 01/99, ante a 
recusa, pelo Presidente da Comissão Especial de licitação, do 
recebimento dos envelopes de credenciamento, habilitação e 
proposta de preço. Da análise dos autos, verifico que o Edital em 
questão assim previa: "DA APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS 
DE"CREDENCIAMENTO","HABILITAÇÃO"E"PROPOSTA 
DE PREÇO"0 s envelopes 
de" Credenciamento ","Habilitação " e"Prop o sta de Preço" serão 
recebidos até às 09:00 horas do dia determinado no preâmbulo 
deste Edital" (fl. 26) Ainda, consoante a Ata relativa à 
Concorrência DRF/Bauru n. 01/99 observo ter restado 
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incontroverso o atraso da Autora pelo prazo de 1 (um) minuto. 
Neste contexto, entendo que prepondera in casu, o princípio 
da supremacia do interesse público, que, na hipótese, 
manifesta-se pelo ensejo da maior competitividade possível 
no certame. Observa-se que o exame probatório empreendido pela 
Corte a quo resultou na compreensão de que, no caso, deve 
preponderar o princípio da supremacia do interesse público, dando 
maior competitividade ao certame, devendo ser recebido o 
envelope da recorrida. Trata-se de conclusão decorrente da análise 
dos fatos e das cláusulas contratuais, motivo pelo qual a reversão do 
entendimento demandaria o reexame das provas e a interpretação 
das cláusulas contratuais. Entretanto, a missão constitucional deste 
Superior Tribunal de Justiça - no que se refere à sua competência 
recursal - é de garantir a aplicação da lei federal, unificando a sua 
interpretação em todo o país. Por esse motivo, apenas a questão de 
direito repercute no interesse público e pode ser corrigido nesta 
esfera jurisdicional. Nesse sentido, cabe ilustrar com doutrina acerca 
do conceito de questão de fato - que impossibilita o conhecimento 
do apelo nobre quando é fundamento do acórdão vergastado - lição 
retirada do mestre Fábio Konder Comparato, in verbis: Questão de 
fato é a dúvida que versa sobre a reconstituição histórica de 
acontecimentos ou sobre o correto entendimento de circunstâncias 
passadas ou presentes, cuja resolução é relevante para o julgamento 
da causa. Destarte, haja vista o excerto do acórdão acima transcrito 
somado ao conceito de questão de fato, torna-se irrefragável a 
conclusão de que a pretensão recursal demanda, além do 
revolvimento do conjunto fático e probatório constantes dos autos 
- o que é inviável a teor da Súmula 7/STJ - a análise das cláusulas 
do referido contrato, o que também é vedado na via recursal eleita a 
teor da Súmula 5/STJ. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OFENSA AO 
ARTIGO 535, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA. 
INTERPRETAÇÃO DO ACERVO FATIGO-PROBATÓRIO E 
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS 
SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. I - Cuida-se, na origem, de 
mandado de segurança em que se pretendia a declaração de 
nulidade de ato praticado por Presidente da Comissão Especial de 
Licitações, consistente em manter classificada proposta comercial 
da empresa vencedora do certame, no qual se objetivava a 
contratação para a execução de obras de saneamento básico. II - 
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Não há violação do artigo 535 do CPC/73 quando não se 
vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, 
sendo que as alegações da parte agravante limitam-se a mero 
inconformismo com o mérito da contenda. III - O Tribunal de 
origem, com base no acervo fálico-probatório da causa e nas 
cláusulas do Edital de Licitação, pontuou que a Concorrência 
promovida pela concessionária de serviço público não foi eivada de 
nulidade, sendo que a proposta comercial apresentada pela empresa 
vencedora preencheu as condições de participação. Incidência das 
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. IV - Agravo interno improvido. (AgInt 
no AREsp 929.094/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 23/11/2016) 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
LICITAÇÃO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. ACÓRDÃO QUE, 
APÓS EXAME DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO, CONCLUIU PELA OFENSA À 
COMPETITIVIDADE DO CERTAME. REEXAME. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo consignado no 
acórdão recorrido, após exame das cláusulas editalicias e do 
conjunto probatório dos autos, o item 4.9.1 do edital do processo 
licitatório de concorrência "restringe, significativamente a 
participação de interessados na disputa, ao estabelecer que somente, 
pessoas jurídicas com sede nos Municípios de Florianópolis ou São 
José podem ser habilitadas no certame". II. Diante desse contexto, 
alterar o entendimento do Tribunal de origem ensejaria, 
inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos e da 
cláusula do edital de licitação, procedimento vedado, pelas Súmulas 
5 e 7 desta Corte. Precedentes do STJ. III. Agravo Regimental 
improvido. (AgRg no REsp 1363302/SC, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, 
DJe 16/03/2016) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE 
RESTOU FRUSTRADA A COMPETITIVIDADE DO 
CERTAME. NECESSIDADE, NO CASO DOS AUTOS, DE 
IN IERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE 
REEXAME DO CONJUNTO FATICO-PROBATÓRIO. 
SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
RECURSO MANIFESTAMEN fh INADMISSÍVEL. 
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POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRATICO 
PELO MINISTRO RELATOR ART. 557, CAPUT, DO CPC. 
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. 1. O Tribunal a quo, com base na 
interpretação das cláusulas do edital da licitação e no exame do 
conjunto fálico-probatório dos autos, concluiu que não restou 
frustrada a competitividade do certame. 2. Assim, a alteração das 
conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a 
questão nas razões recursais, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/sTj. 
3. O caput do art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao 
Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos especiais 
manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em 
confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Inexiste, 
portanto, a sustentada afronta ao princípio da colegialidade. 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 
345.221/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015) Ante o 
exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço 
do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 16 de 
fevereiro de 2017. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator (STJ - REsp: 1646945 SP 2016/0337620-4, Relator: 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 
DJ 20/02/2017) Grifou-se 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. ABERTURA DA 
SESSÃO. ATRASO DA IMPETRANTE. IMPEDIMENTO DE 
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. EXCESSO DE 
FORMALISMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?ta 
interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos 
que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento 
licitatório, restringindo o número de concorrentes e 
prejudicando a escolha da melhor proposta" (MS 5869/DF, 
Primeira Seção, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 07/10/2002, p. 163). 
2. A circunstância de a impetrante ter chegado alguns 
segundos após a abertura da sessão licitatória se mostra 
irrelevante, uma vez que ainda não haviam sido abertos os 
envelopes de documentação e proposta, sendo que o item 3.1 
do edital somente impedia a participação de licitantes depois de 
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encerrada a abertura dos respectivos envelopes. 3. Além disso, tal 
fato não acarretou nenhum prejuízo ao certame nem às 
demais licitantes, não se revestindo de plausibilidade jurídica 
o ato que impediu a participação da impetrante, 
evidenciando, assim, claro excesso de formalismo. 
Precedentes. 4. Apelação e remessa oficial a que se nega 
provimento. (TRF-1 - ANIS: 00001944120094013000, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data 
de julgamento: 11/11/2015, QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: 12/01/2016) Grifou-se 

Assim, torna-se clara a vedação pelos tribunais do ato de extremo 
rigorismo que vedou o ingresso da Recorrente pelo suposto atraso de 01 (um) 
minuto. 

Em relação ao Principio da Competitividade, tem decidido o 
Superior Tribunal de Justiça — STJ: 

Em sistema licitatório adotado pela administração pública há 
de se compreender o certame como possibilitando o maior 
número possível de concorrentes, para que a escolha final 
recaia sempre na proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública. Não merece, em consequência, apoio o 
atuar administrativo que afasta concorrente por insignificantes 
detalhes formais e que não representam, de modo substancial, 
violação a qualquer regra do edital. 13 (trecho do acórdão proferido 
no MS 5631-DF, STJ - 1a Seção, rel. Min. José Delgado, j. 13.5.98, 
concederam a segurança, v.u., DJU 17.8.98, p. 7) Grifou-se 

ADMINISTRATIVO. LI CITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 
MANDADODE SEGURANÇA. EDITAL. 1. As regras do edital 
de licitação de devem ser interpretadas de modo que, sem 
causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados 
no certame, possibilitem a participação do maior número 
possível de concorrentes a fim de que seja possibilitado se 
encontrar entre as propostas a mais vantajosa (...).4. Segurança 
concedida.10 (Mandado de Segurança n. 5.606/DF, STJ, Rel. Min. 
José Delgado, DJ de 10/08/1998) Grifou-se 

A busca da melhor proposta recomenda a admissão do maior 
número de licitantes. Quanto mais propostas houverem, maior 
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será a chance de um bom negócio. Por isto, os preceitos do edital 
não devem funcionar como negaças, para abater concorrentes" 11. 
STJ. (Mandado de Segurança n. 5.623, DJ de 18/02/1998, p. 02) 
Grifou-se 

Administrativo. Licitação. Cláusulas editalicias com dicção 
condicional favorecem interpretação amoldada a sua finalidade 
lógica, devendo ser afastada exigência obstativa à consecução do 
fim primordial de licitação aberta para ampla concorrência. A 
interpretação soldada ao rigor tecnicista, deve sofrer 
temperamentos lógicos, diante de inafastáveis realidades, sob pena 
da configuração de revolta contra a razão do certame licitatório. 
2.Segurança concedida. 14 (STJ - 1' Seção, MS 5784-DF, rel. Min. 
Milton Luiz Pereira, j. 9.12.98, concederam a segurança, v.u., DJU 
29.3.99, p. 58) 

Os demais tribunais pátrios também entendem da mesma forma, 
seguem os seguintes julgados: 

REEXAME NECESSÁRIO CULMINADO COM RECURSO 
DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. EMPRESA INABILITADA. EXCESSO DE 
FORMALISMO EM DETRIMENTO DO PRINCÍPIO DA 
CONCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Os comandos 
do princípio geral de direito disponham que não se 
homenageia a forma pela forma, devendo evitar-se que ela se 
sobreponha à substância e fim do ato. Tal princípio é 
plenamente compatível com o instituto da licitação e com o 
direito administrativo, sendo pertinente, no confronto entre 
princípios, a preponderância da Livre Concorrência 
Licitatória sobre o Princípio da Formalidade do Processo de 
Licitação. (rjmT - RNSENT/RECAC: 273112005, Relator: JOSÉ 
ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2006, 
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) Grifou-se 

ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO EM PREGÃO 
ELETRÔNICO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCESSÃO DO AMPARO. Impetração que se sustenta porque 
a inabilitação da impetrante violou o princípio da concorrência, 
insito a todo o procedimento licitatório. (TRFO4 - RN: 
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200872000087810, Relator: VALDEMAR CAPELETTI, 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: 30/06/2009) Grifou-se 

Administrativo. Licitação. Edital. Cláusulas restritivas. Não podem 
prevalecer as cláusulas contidas em edital de processo licitatório que 
visem a limitar o número de concorrentes, por força de exigências 
não autorizadas no ordenamento específico, cuja inspiração é a de 
permitir ampla oportunidade a todos que estejam capacitados à 
execução do trabalho. Sentença confirmada". (Remessa ex-officio n. 
91.561-DF, ex-TFR, DJ de 21/3/85; e Remessa ex-officio n. 
101.586-CE, também do ex- TFR, DJ de 2/5/85) 

Não se compadece com o princípio de igualdade entre os 
licitantes a exigência, em edital de processo licitatório, que 
vise a restringir o número de concorrentes. (Remessa ex-officio 
n. 111. 638-RS, ex-TFR, DJ de 25/9/86. Vide ainda STJ, MS 5.606-
DF, BLC n. 12, 1998, p. 635). Grifou-se 

Acerca do tema, a doutrina, José dos Santos Carvalho Filho, assim 
leciona, ipsis &tais: 

O primeiro deles é o princípio da competitividade, correlato ao 
princípio da igualdade. Significa que a Administração não pode 
adotar medidas ou criar regras que comprometam, restrinjam 
ou frustrem o caráter competitivo da licitação. Em outras 
palavras, deve o procedimento possibilitar a disputa e o confronto 
entre os licitantes, para que a seleção se faça da melhor forma 
possível. Fácil é verificar que, sem a competição, estaria 
comprometido o próprio princípio da igualdade, já que alguns se 
beneficiaram à custa do prejuízo de outros. Encontramos o 
princípio no art. 30, §1", I, do Estatuto. Outro princípio correlato é 
o da indistinção, também conexo ao princípio da igualdade, 
segundo o qual é vedado criar preferências ou distinções relativas à 
naturalidade, à sede ou ao domicílio dos licitantes (art.3", §1", II, 
Estatuto). [...] (2012, p. 234) Grifou-se 

OUTRO PONTO QUE MERECE DESTAQUE É A 
ECONOMICIDADE, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE 
PODERIA OFERTAR UM PREÇO MENOR DO QUE O DA ÚNICA 
CONCORRENTE. 
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Neste eito, cumpre ressaltar que o Princípio da Economicidadc 
vem expressamente previsto no art. 70 da CF/88, a seguir: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária. 

Com efeito, o Princípio da Economicidade representa, em síntese, a 
promoção de resultados esperados com o menor custo possível. Isto é, a união da 
qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os 
bens públicos. 

A tônica é "obter o máximo de resultados com a menor quantidade 
possível de desembolsos". (Manai, 2014) 

Assim, cumpre trazer à baila a jurisprudência acerca do Princípio da 
Economicidade: 

EMENTA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGAO 
PRESENCIAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PREVISÃO DO 
EDITAL DESPESAS COMMOTORISTA, MANUTENÇÕES E 
COMBUSTÍVEIS PELO CONTRATANTE VALOR 
NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DIFERENÇA MAU 
EMPREGODOS RECURSOS PÚBLICOS DESVANTAGEM 
PARA ADMINISTRAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA 
ECONOMICIDADE CONTRATOADMINISTRATIVO 
IRREGULARIDADE MULTA. A constatação de que a 
Administração realin procedimento licitatório para locar veículos, 
com a obrigação de arcar com os custos relativos à manutenção, 
motorista e combustível conforme previsão do edital e despende 
valor suficiente para a aquisição evidencia falha no emprego dos 
recursos públicos. O procedimento licitatório é irregular em 
razão do mal emprego dos recursos públicos e desvantagens 
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para a Administração Municipal, constatada violação ao 
Princípio da Economicidade. E irregular a formalização do 
contrato decorrente de procedimento licitatório que viola 
principio constitucional. A infração à norma legal enseja 
aplicação de multa ao responsável. ACÓRDÃO: Vista, relatada e 
discutida a matéria dos autos, na 16a Sessão Ordinária da Segunda 
Câmara, de 7 de agosto de 2018, ACORDAM os Senhores 
Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, em 
declarar a irregularidade do procedimento de licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.° 008/2014, e da formalinção do 
Contrato Administrativo n.° 23/2014, com aplicação de multa 
regimental no valor de50 (cinquenta) UFERMS à Sr.a Marlene de 
Matos Bossay, concedendo prazo de 60 (sessenta) dias para que 
comprove o recolhimento da multa em favor do Fundo Especial de 
Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal 
de Contas de Mato Grosso do Sul FUNTC, sob pena de execução. 
Campo Grande, 7 de agosto de 2018.Conselheiro Marcio Campos 
Monteiro Relator (TCE-MS - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 
120222014 MS 1525874, Relator: MARCIO CAMPOS 
MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 
1844, de 23/08/2018) (Grifou-se) 

Com efeito, Régis Fernandes de Oliveira explica que: 

[...] economicidade diz respeito a se saber se foi obtida a melhor 
proposta para a efetuação da despesa pública, isto é, se o caminho 
perseguido foi o melhor e mais amplo, para chegar-se à despesa e se 
ela fez-se com modicidade, dentro da equação custo-benefício. 
(OLIVEIRA, Régis Fernandes de HORVATH, Estevão; e 
TAMBASCO, Teresa Cristina Castrucci. Manual de Direito 
Financeiro, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 94) 

Também deve ser trazida à baila a doutrina de Fernando Rezende, 
que entende o seguinte: 

[...] além da quantificação dos recursos aplicados em cada 
programa, subprograma ou projeto, a efetiva implantação do 
orçamento-programa depende, ainda, da aplicação de métodos 
apropriados para a identificação de custos e resultados, tendo em 
vista uma correta avaliação de alternativas. No caso de 
empreendimentos executados pelo setor privado, a escolha entre 
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alternativas para atingimento dos objetivos do grupo é, 
normalmente, feita mediante comparações entre taxas de retorno 
estimadas para cada projeto, com a finalidade de estabelecer qual a 
alternativa que oferece os melhores índices de lucratividade. No 
caso de programas governamentais, o raciocínio é semelhante, 
recomendando-se, apenas, substituir a ótica privada de avaliação de 
custos e resultados (lucros) por uma abordagem que procure revelar 
os custos e benefícios sociais de cada projeto. Nesse caso, ao invés 
do critério de seleção referir-se à maximização de lucros, refere-se à 
maximização do valor da diferença entre benefícios e custos sociais. 
(REZENDE, Fernandes. Finanças Públicas, São Paulo, Atlas, 1980, 
pp. 111/112) 

Ricardo L. Torres, por sua vez, entende que: 

[...] conceito de economicidade, originário da linguagem dos 
economistas, corresponde, no discurso jurídico, ao de justiça." 
Implica "na eficiência na gestão financeira e na execução 
orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e gastos 
públicos e na maximização da receita e da arrecadação". Por fim, 
conclui que é, "sobretudo, a justa adequação e equilíbrio entre as 
duas vertentes das finanças públicas. (TORRES, Ricardo Lobo. "O 
Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 
legitimidade". Rio de Janeiro, Revista do TCE/RJ, ri° 22, jul/1991, 
pp. 37/44) 

A professora Maria Sylvia Z. Di Pietro, a seu turno, consagra a tese 
de que o controle da Economicidade envolve: 

[...]questão de mérito, para verificar se o órgão procedeu, na 
aplicação da despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, 
por exemplo, a uma adequada relação custo-benefício. (DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo", 8aed., São 
Paulo, Afias, 1997, p. 490) 

Neste eito, percebe-se claramente que o princípio da 
economicidade será atingido caso não haja a reforma da decisão ora atacada, uma 
vez que apenas uma empresa poderá participar da licitação em tela. 
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Por fim, deve-se ressaltar que a habilitação da Recorrente apenas 
trará benefícios à Câmara Municipal de Descalvado e resta ululante que é a melhor 
relação custo/benefício para os beneficiários. 

Logo, não receber a proposta mais vantajosa irá causar uma grave 
afronta ao princípio do formalismo moderado. 

Fortalecendo a tese da empresa, colaciona-se uma série de 
precedentes do Tribunal de Contas da União que corroboram o direito alegado pela 
Recorrente, no sentido de que não cabe a sua proibição de participar do certame 
com base em suposto atraso de 01 (um) minuto para a entrega dos envelopes, in 
verbir. 

Enunciado 
Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser 
exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas 
mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem 
prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas 
mediante diligências. 
Excerto 
Declaração de Voto: 

21. Por oportuno, considero pertinente transcrever alguns trechos 
dos argumentos da unidade técnica que a levaram ao entendimento 
supra (grifos acrescentados): 
"E certo que se o edital de uma licitação fixa determinado 
requisito, deve-se considerar importante tal exigência. Esse 
rigor, contudo, não pode ser aplicado de forma a prejudicar a 
própria Administração ou as finalidades buscadas pela 
licitação. A licitação possui como objetivos primordiais: 
assegurar a igualdade de oportunidades entre os interessados 
e proporcionar a escolha da proposta mais vantajosa para o 
Poder Público. E, para tanto, rege-se por diversos princípios, 
entre eles o do procedimento formal, insculpido no artigo 4°, 
parágrafo único, da Lei 8.666/1993. 
Entende-se por procedimento formal a vinculação do certame 
licitatório principalmente às leis e aos editais que disciplinam todos 
suas fases e atos, criando para os participantes e para a 
Administração a obrigatoriedade de observá-los. O rigor formal, 
todavia, não pode ser exagerado ou absoluto. O princípio do 
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procedimento formal não quer dizer que se deva anular o 
procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes, ou 
desclassificar propostas diante de simples omissões ou 
irregularidades na documentação ou na proposta, desde que 
tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não 
causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. 
Esta necessidade de atenuar o excessivo formalismo encontra 
expressa previsão legal no § 3' do artigo 43 da Lei 8.666/1993, que 
faculta 'à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
concorrência, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo'. Adotando-se essa medida, 
evita-se a inabilitação de licitantes ou a desclassificação de 
propostas em virtude de pequenas falhas, sem reflexos importantes, 
e preserva-se o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa. 

[...] 
22. Ora, conforme o artigo 3° da Lei 8.666/1993, uma das 
finalidades da licitação é "selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração". Assim sendo, não é 
conveniente que o processo licitatório seja paralisado em 
função de impropriedades ou qualquer outra falha de 
natureza formal, ainda mais quando a própria Lei de 
Licitações e Contratos (art. 43, § 3°) faculta o saneamento no 
curso do procedimento. 

[...] 
24. Relembro que tanto o gestor quanto os órgãos de 
fiscalização devem estar atentos não só aos ditames 
normativos, mas também aos princípios da racionalidade 
administrativa, da economia processual e da razoabilidade. 
Isso, para que as decisões dos agentes e das instituições na 
pacificação de conflitos sejam ponderadas pelo bom senso, 
prudência, moderação e atitudes adequadas e coerentes, 
levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os 
meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como 
as circunstâncias objetivas que envolvem os atos e 
procedimentos administrativos. 
25. Impende, ainda, esclarecer os seguintes fatos: 
a) a proposta do consórcio vencedor foi formulada de modo pleno, 
com atendimento a todas as exigências do edital, tendo havido 
apenas pequeno rearranjo de itens de serviço de obra e da 
correspondente programação orçamentária, mas dentro da 
flexibilidade própria de um plano de negócios, para que seja 
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compatível com as particularidades e soluções da proponente, 
conforme normalmente admitido; 
b) não houve complementação da proposta ganhadora após a 
diligência promovida pela ANTT para o fim de esclarecimentos; 
c) não houve acréscimo do valor global dos itens especificados 
inicialmente no plano de negócios, nem alteração da equação 
econômica, nem dos cronogramas; 
d) o consórcio vencedor ofereceu tarifa 6,5% mais baixa que o 
segundo colocado. [...1" 

Alinho-me, portanto, à instrução da unidade técnica (Sefid e Secob) 
, considero inteiramente regular as medidas adotadas pela ANTT, e 
concordo com o despacho proferido pelo Ministro Relator, à 
época, para a revogação da medida cautelar, possibilitando o normal 
prosseguimento da licitação. (Acórdão ri° 2302/2012 — Plenário). 

Enunciado 
Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem 
levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos 
licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo 
principio do formalismo moderado, que prescreve a adoção 
de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau 
de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 
administrados, promovendo, assim, a prevalência do 
conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as 
praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 
administrados. 
Excerto 
Voto: 
4. A questão levantada diz respeito a possível irregularidade na 
desclassificação, pela entidade representada, da licitante [...], que 
havia apresentado a segunda proposta mais vantajosa durante a fase 
de lances. Para melhor entendimento, convém traçar breve 
histórico do ocorrido no certame: 

[..] 
5. Feito esse breve introito, nota-se que a razão que levou à 
desclassificação da empresa [...] foi uma falha no preenchimento da 
planilha de custos, que não previu, em rubrica específica, os custos 
com adicional de periculosidade e com café da manhã. E, diante 
dessas lacunas, o pregoeiro entendeu que esses itens não poderiam 
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ser cobertos com o valor provisionado para custos indiretos, 
conforme defendido pela referida empresa em suas contrarrazões. 
[—] 
7. Como se pode observar, a falha no preenchimento da planilha, 
motivação dada pelo pregoeiro para recusar a proposta da segunda 
colocada no certame, foi sanada mediante encaminhamento de 
nova planilha. Ainda assim, o Reitor se apega ao argumento de que 
a nova planilha foi dirigida de maneira intempestiva, após a decisão 
do recurso, e que ela teria sido substancialmente modificada em 
relação à planilha original. 
8. Diante desse panorama, ao contrário do defendido pelo 
Reitor, não me parece razoável que, em razão de suposto 
atraso, a administração furte-se em avaliar uma proposta 
potencialmente mais vantajosa. Digo suposto porque, ao 
compulsar a ata do certame, não é possível identificar qualquer 
fixação de prazo ou mesmo solicitação dirigida à empresa [...] no 
sentido de que apresentasse nova planilha devidamente corrigida. O 
único registro, em ata, é o de recusa da proposta 'conforme decisão 
do recurso', sendo que também não se verifica, no corpo do 
recurso, o estabelecimento de prazo para envio de nova planilha. 
Na verdade, as contrarrazões da referida empresa centraram-se na 
linha de que sua proposta original já contemplava os custos 
questionados, o que não foi acatado pelo pregoeiro. 

[...] 
14. Decerto, ainda que pudéssemos admitir a hipótese de 
falha formal (intempestividade no encaminhamento da 
planilha de custos ajustada) , tal fato não poderia levar a 
administração a prescindir de oferta potencialmente mais 
favorável, sob pena de subversão do intuito basilar dos 
regramentos que orientam as aquisições pela Administração 
Pública, qual seja, a contratação da proposta que lhe seja 
mais vantajosa, obedecidos 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. 
15. Sendo assim, o caso atrairia, inequivocamente, o princípio 
do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas 
simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados, 
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 
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formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à 
proteção das prerrogativas dos administrados, tudo de acordo 
com o art. 2°, parágrafo único, incisos VIII e IX, da Lei 
9.784/1999, bem assim com o espírito da Lei de Licitações. 
(Acórdão n° 357/2015 — Plenário). Grifou-se 

Superados os Acórdãos acima, que corroboram a impossibilidade 
de proibição da participação da Recorrente, tendo em vista o formalismo excessivo, 
ainda convém trazer mais um tema de relevância. 

Neste diapasão, faz-se necessária a observância dos preceitos 
constitucionais que regem a licitação, em especial a busca da proposta mais 
vantajosa à Administração Pública, conforme art. 3' da Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos (Lei Federal n° 8.666/1993), razão pela qual a 
Recorrente deveria ter participado do certame em tela. 

Assim, ao tratar os licitantes de forma desigual e com o claro 
direcionamento da Câmara Municipal de Descalvado à Unimed, resta ululante a 
nulidade do presente certame, caso a decisão que proibiu a participação da 
Recorrente nesta Tomada de Preços. 

Em relação ao prazo concedido apenas à Unimed para apresentar 
nova documentação, sem dar o mesmo direito à Recorrente, resta inconteste que 
houve absoluta afronta ao princípio da Impessoalidade e possível direcionamento 
deste certame. 

Tendo em vista o acima alegado, cabe trazer novamente a doutrina 
Alex Muniz Barreto sobre o tema: 

3.3. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 
Pelo princípio da impessoalidade (ou da finalidade), exige-se que os 
atos do Poder Público sejam praticados com o objetivo de atender 
às finalidades coletivas e não a de satisfazer os interesses subjetivos 
do agente que os realiza. O princípio da impessoalidade veda, 
portanto, atos e decisões administrativas motivadas por 
represálias, favorecimentos, vínculos de amizade, nepotismo, 
dentre outros sentimentos pessoais desvinculados dos fins 
coletivos. Tais condutas são, inclusive, tipificadas no Código 
Penal, que, em seu art. 319, pune o delito de prevaricação, 
definindo-o como ação ou omissão consistente em "retardar 
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-
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lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal". (Direito Administrativo Positivo, 4a ed. 
Leme: CL EDIJUR, 2015, p. 109) Grifou-se 

Agora, vejam-se o conceito doutrinário dado por Daiane Garcias 
Barreto sobre a impessoalidade: 

Objetiva coibir a prática de atos que visem a atingir fins pessoais, 
impondo, assim, a observância das finalidades públicas. O princípio 
da impessoalidade veda portanto, atos e decisões administrativas 
motivadas por represálias, favorecimentos, vínculos de amizade, 
nepotismo, dentre outro sentimentos pessoais desvinculados dos 
fins coletivos. (Sinopses Jurídicas de Direito Administrativo, 2" ed. 
Leme: CL EDIJUR, 2012) 

No mesmo sentindo, sustenta Ana Paula Oliveira Ávila: 

A impessoalidade restará explicada como princípio que impõe a 
administração Pública o dever de respeitar o direito de igualdade 
dos Administrados e de não se valer da máquina pública para lograr 
proveito pessoal ou de outrem; o dever de proceder com 
objetividade na escolha dos meios necessários para satisfação do 
bem comum, o dever de imparcialidade do Administrador quando 
da prática de atos e decisões que afetem interesses privados perante 
a Administração, e, inclusive, na decisão sobre o conteúdo dos 
interesses públicos em concreto; o dever de neutralidade do 
administrador, que deve caracterizar a postura institucional da 
Administração e determinar aos agentes públicos o dever de não 
deixar que suas convicções politicas, partidárias ou ideológicas 
interfiram no desempenho de sua atividade funcional; e, ainda, na 
sua exteriorização, o dever de transparência. (O Princípio da 
Impessoalidade da Administração: Para uma Administração 
Imparcial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 210) 

Também deve ser trazida jurisprudência sobre o assunto: 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO 
PESSOAL DO ADMINISTRADOR. VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ATO DE 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO. 1. 
Nos moldes do que dispõe o art. 37, 1§ 1°, da Constituição Federal, a 
publicidade dos atos governamentais deve sempre guardar um 
caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação 
social, sendo absolutamente vedada a publicação de informativos 
que visem ao proveito individual do administrador. 2. Diante das 
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, não há 
como se afastar a prática de improbidade administrativa prevista no 
art. 11 da Lei n° 8.429/1992, porquanto demonstrado o dolo, no 
mínimo genérico, de fazer uso de propaganda institucional para o 
fim de obter proveito pessoal. 4. Agravo interno a que se nega 
provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 820235 MA 2015/0284527-0, 
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 
26/06/2018, Ti - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
02/08/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 
APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. 
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 A 
AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 83/STJ. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. 
PREFEITO. ENVIO DE PROJETO DE LEI DE EFEITOS 
CONCRETOS COM INTUITO DE FAVORECER PESSOA 
JURÍDICA ADMINISTRADA POR FAMILIARES. 
APROVAÇÃO POSTERIOR PELA CÂMARA MUNICIPAL. 
IRRELEVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. DOLO. 
PRESENÇA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. DANO AO 
ERÁRIO CONFIGURADO. ARQUIVAMENTO DE 
INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE TIPICIDADE 
CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS 
PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1- Consoante 
o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realinda em 
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da 
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-
se o Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem 
apreciou todas as questões relevantes apresentadas com 
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina 

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. 
AV. PORTUGAL N° 545 -JARDIM SÃO LUIZ - CEP 14020-380 - RIBEIRÃO PRETO/SP 

FONE: (16) 2138-4100 



saúde 1 
normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à 
hipótese. Inexistência de omissão. III - E pacífico o entendimento 
no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o conceito de 
agente público estabelecido no art. 2° da Lei n. 8.429/92 abrange os 
agentes políticos, como prefeitos e vereadores, não havendo bis in 
idem nem incompatibilidade entre a responsabilização política e 
criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/67, com a 
responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa 
e respectivas sanções civis (art. 12, da LIA). IV - O recurso especial, 
interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da 
Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão 
recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, 
a teor da Súmula n. 83/STJ. V - O réu, então Prefeito do Município 
de Parambu/CE, foi condenado pelo cometimento de ato de 
improbidade administrativa consistente no envio de projeto de lei 
para doação de imóvel público à Fundação Educativa e Cultural 
José Onilson Lima (Rádio Novo Tempo FM), administrada por 
seus familiares. VI - Esta Corte possui precedentes que, na 
verificação do cometimento de improbidade administrativa, afastam 
o dolo na hipótese de haver autorização legislativa prévia ao ato 
reputado ilícito. Todavia, no caso, a ação ilegítima imputada ao 
Recorrente ocorreu antes da edição de lei autorizativa, razão pela 
qual não há falar em ausência de dolo. O gestor público, consciente 
e deliberadamente, buscou favorecer fundação dirigida por seus 
familiares, com a doação de imóvel público cuja destinação estava 
afetada à construção de quadra poliesportiva, nos termos do 
respectivo registro. VII - O princípio da impessoalidade veda, à 
Administração Pública e seus representantes, a concessão de 
tratamentos ofensivos à isonornia, como perseguições, 
preconceitos, favorecimentos e privilégios. VIII - O princípio da 
moralidade administrativa exige do administrador público conduta 
pautada na boa-fé e na lealdade com os administrados. IX - Na 
situação examinada, verifica-se a violação aos princípios da 
impessoalidade e da moralidade administrativa, porquanto o réu, ao 
tomar a iniciativa da doação de imóvel público para o 
funcionamento de rádio gerida por seus familiares, feriu o dever de 
isonomia na sua atuação, concedendo benefício patrimonial público 
por motivos particulares, e não agiu com boa-fé e lealdade com os 
administrados ao desconsiderar a afetação de interesse social que 
restringia a destinação do bem. X - Constata-se, ainda, a ocorrência 

de indevido prejuízo ao erário como consequência do decréscimo 
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patrimonial provocado e da ilicitude da doação efetuada, causada 
pelo vício de finalidade existente desde a iniciativa do projeto de lei. 
XI - O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a 
independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo 
se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou 
negativa de autoria. Dessa forma, o arquivamento de inquérito 
policial motivado por atipicidade criminal da conduta não afasta a 
condenação por ato de improbidade administrativa. XII - Recurso 
especial improvido. (STJ - REsp: 1693167 CE 2017/0155873-1, 
Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 
Julgamento: 04/12/2018, Ti - PRIMEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 12/12/2018) 

Acerca do tema, a doutrina, José dos Santos Carvalho Filho, assim 
leciona, ipsis litteris: 

O princípio da igualdade, ou isonomia, tem sua origem no art. 5' da 
CF, como direito fundamental e indica que a Administração deve 
dispensar idêntico tratamento a todos os administrados que se 
encontrem na mesma situação jurídica. 

[...] 
A igualdade na licitação significa que todos os interessados em 
contratar com a Administração devem competir em igualdade de 
condições, sem a que nenhum se ofereça vantagem não extensiva a 
outro. 

[...] 
Corolário do princípio da igualdade é a vedação de se estabelecerem 
diferenças em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos 
licitantes, ou a proibição diversa de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária entre empresas brasileiras e estrangeiras 
(art. 3', §1°, I e II, do Estatuto). 

O art. 3° do Estatuto, depois de mencionar os princípios básicos, 
referiu-se aos princípios correlatos. São, assim, correlatos aqueles 
princípios que derivam dos princípios básicos e que com estes têm 
correlação em virtude da matéria de que tratam. 

[...] 
O primeiro deles é o princípio da competitividade, correlato ao 
princípio da igualdade. Significa que a Administração não pode 
adotar medidas ou criar regras que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o caráter competitivo da licitação. Em outras palavras, 
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deve o procedimento possibilitar a disputa e o confronto entre os 
licitantes, para que a seleção se faça da melhor forma possível. Fácil 
é verificar que, sem a competição, estaria comprometido o próprio 
princípio da igualdade, já que alguns se beneficiaram à custa do 
prejuízo de outros. Encontramos o princípio no art. 30, §1°, I, do 
Estatuto. Outro princípio correlato é o da indistinção, também 
conexo ao princípio da igualdade, segundo o qual é vedado criar 
preferências ou distinções relativas à naturalidade, à sede ou ao 
domicilio dos licitantes (art.3°, 51", II, Estatuto). [...] (2012, p. 231 e 
233/234) (grifou-se) 

Diante de todos os fatos acima narrados, resta incontroversa a 
nulidade da presente licitação, caso os atos aqui atacados não sejam revistos, tendo 
em vista o seu total direcionamento à Unimed São Carlos. 

III — DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se o TOTAL PROVIMENTO do 
presente Recurso Administrativo, com a consequente revogação do ato que 
proibiu a participação da Recorrente no PROCESSO N°02/2021 - EDITAL 
N° 02/2021 - TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021, devendo ser abertos os 
documentos por ela apresentados e, caso haja algum documento esteja em 
desacordo com o edital, deverá ser dado à SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE 
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação, por ser medida do mais puro 
direito. 

Nestes Termos, 
Pede e Espera Deferimento. 

Ribeirão Preto, 11 de maio de 2021. 

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
WELBER MÜLLER G. OLIVEIRA OAB-CE 23.292 

GERENTE JURÍDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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