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Processo Administrativo nº 2971/2017 
Modalidade: Pregão Presencial nº 014/2018 
 
Objeto: “Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de 
estudantes, para linhas com monitor e sem monitor em cada veículo, pelo período de 
12 (doze) meses, conforme Anexo I – Termo de Referência” 
 
 

Trata-se de recurso genérico sobre procedimento licitatório interposto DIRLENE 
SILVA CENTOFANTI COZARO, protocolado em 09/05/2018.  

 
Constrito o recurso nos autos, fora requerido parecer técnico do Departamento 

Jurídico, que manifestou-se contrário ao pleito pelo não conhecimento do recurso por falta 
de requisitos de admissibilidade. 

 
Passo a análise do pedido. 
 
 

DA CONDIÇÃO GENÉRICA DO RECURSO 
 

O pedido formulado, tecnicamente não se trata de recurso administrativo. Recursos 
ou impugnações administrativas, acostadas em processos licitatórios devem ser certos em 
seu direito de pedir. Genericamente a peticionante aponta questões, que entende falhas do 
processo licitatório, e que podem ser dirimidas anteriormente ao certame, como disposto no 
edital, todavia o mesmo não foi procedido por nenhuma das interessadas. 
 

Assim, não há tecnicamente como receber a petição na qualidade de recurso pela 
falta de pedido. Em outras palavras, a peticionante não indica se pretende a 
desclassificação de empresa vencedora, em qual lote, a nulidade do certame, ou qualquer 
outra questão pertinente ao que entende irregular, somente aponta condições como se 
necessitasse de esclarecimento, o que, nesta oportunidade é a única posição que pode ser 
tomada junto ao processo. 
 
 
DAS QUESTÕES APONTADAS 
 

Desta forma, e conhecendo-se da petição como pedido de esclarecimento, passo a 
dirimir os apontamentos diretos (numerados) e indiretos (acostados junto a narrativa), como 
se segue: 
 
- Como bem descrito pela peticionante, fora emitida e publicada na data de 20/04/2018 junto 
ao Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, Diário Oficial do Município, Diário Oficial do 
Estado e Jornal de Grande Circulação, Errata que modificando o Termo de Referência, 
retirou a quantidade veículos de cada linha ou lote descritos, considerando que sim, em 
algumas linhas, por conta dos horários coincidentes, seriam necessários mais de um veículo 
para prestação do serviço. 
 
- O apontamento sobre a documentação de credenciamento é por demais genérico, quando 
foi devidamente conferida, acostadas e conferida toda a documentação apresentada, não 
somente pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem como pelas 11 empresas participantes. 
Não houve pedido de inclusão na ata da sessão de ocorrência em relação ao 
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credenciamento, fato que não foi levantado por nenhuma das empresas participantes, nem 
mesmo pela peticionante, que assinou a ata sem demais apontamentos. Caso a interessada 
tivesse interesse na realização de apontamento, o mesmo teria sido consignado, sob pena 
do direito da mesma na recusa de assinatura da ata da sessão, o que não ocorreu. 
 
- Os apontamentos em relação a sessão de pregão também são genéricos, quando a 
empresa Dirlene Silva Centofanti Cozaro fez um apontamento requerendo impugnação 
das propostas apresentadas por todas as outras empresas no que tange a inconformidade 
das propostas apresentadas em relação a errata do edital, quando as mesmas 
apresentaram quantitativo de veículos. Após passada a palavra as empresas, o pregoeiro 
indeferiu o requerimento considerando que o objeto licitado dá-se em natureza da 
quantidade de quilômetros rodados por lote e que mera incorreção formal ou de digitação 
não denota motivo suficiente para impugnação e desclassificação das propostas.  
Em relação agora aos apontamentos diretos, há de se ressaltar: 
 
 
ITEM 1 
 

A peticionante questiona ações administrativas do Poder Público. O memorial 
descritivo foi concebido diante na necessidade do Poder Público em relação aos serviços 
prestados, não cabendo aos licitantes questionamentos sobrea a política pública adequada 
ao serviço público, que não influi financeiramente no serviço contratado. Ademais, o 
apontamento não consta em causa de pedir. 
 
 
ITEM 2 
 

O fato de a proposta da empresa GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP 
ter apresentado proposta preenchida a mão, e de existir inconsistência gráfica no Lote 2 da 
mesma, não gera motivo suficiente para desclassificação ou não aceitação da proposta.  

 
Assim, embora esteja previsto no art. 48, I, da Lei 8.666/1993, que as propostas que 

não atendam as especificações contidas no ato convocatório da licitação devem ser 
desclassificadas, fato é que o rigorismo excessivo na apreciação das propostas vem sendo 
mitigado, com fulcro em outros princípios, tais quais os da proporcionalidade, da 
razoabilidade, da economicidade e da supremacia do interesse público. 
 

Ora, conforme se conhece da doutrina e da própria legislação pátria, o Pregoeiro 
pode, no interesse da Administração Pública, na busca pela proposta mais vantajosa, sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, assim 
como realizar diligências, com finalidade de esclarecer ou complementar a instrução do 
procedimento licitatório. 
 

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátria têm defendido a atenuação dos 
rigores do art. 43, § 3˚, da Lei 8.666/93, cogitando-se o saneamento de meras falhas que 
não comprometam a habilitação ou a seriedade da proposta, no intuito de evitar o 
afastamento de licitantes que tenham condições de atender satisfatoriamente o objeto 
licitado, em privilégio ao princípio da competitividade, o qual é indispensável para assegurar 
a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público.  
 

Assim citamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
 

mailto:prefeitura@montealegredosul.sp.gov.br
http://www.montealegredosul.sp.gov.br/


Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral  
de Monte Alegre do Sul 

Cidade Presépio 
 
 

 

Avenida João Girardelli, n° 500 – Centro – 13.910-000, Monte Alegre do Sul–SP 
prefeitura@montealegredosul.sp.gov.br - www.montealegredosul.sp.gov.br 

Tel.: (19) 3899-9120 / Fax: (19) 3899-9142 
 

 
"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. 
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL 
PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE 
FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A 
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. 2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, 
mormente tendo em conta que não houve falta de assinatura, 
pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local 
preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a 
proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. 
Precedentes. 3. Segurança concedida. (MS 5.869/DF, Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
11.09.2002, DJ 07.10.2002 p. 163) " [grifos nossos] 
 
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA COM FORMALISMO 
EXCESSIVO. INTERESSE MAIOR DA ADMNISTRAÇÃO E 
DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. INDEVIDA INABILITAÇÃO DE 
CONCORRENTE. ANULAÇÃO PARCIAL. PODER-DEVER DE 
AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA 
CONFIRMADA. 1. "A 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" (STJ: MS n. 5.869/DF, Relatora Ministra 
Laurita Vaz, DJ de 07.10.2002). (...) (TRF-1 - AC: 
00200427320084013800 0020042- 73.2008.4.01.3800, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data 
de Julgamento: 05/10/2015, SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: 26/10/2015 e-DJF1 P. 1705)" [ Grifamos] 

 
Na mesma vertente caminha o Supremo Tribunal Federal, consoante as palavras do 

Excelentíssimo Ministro Sepúlveda Pertence, observe: 
 

"Se de fato o edital é a ‘lei interna’ da licitação, deve-se abordá-lo frente ao caso concreto tal 
qual toda norma emanada do Poder Legislativo, interpretando-o à luz do bom senso e da 
razoabilidade, a fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade 
de suas prescrições. Assim, a vinculação ao instrumento editalício deve ser entendida 
sempre 
de forma a assegurar o atendimento do interesse público, repudiando-se que se 
sobreponham formalismos desarrazoados. Não fosse assim, não seriam admitidos nem 
mesmos os vícios sanáveis, os quais, em algum ponto, sempre traduzem a infringência a 
alguma diretriz estabelecida pelo edital." (RMS 23.714/DF, 1ª Turma, publicado no DJ em 
13/10/2000) [Destacamos] 
 

Neste ponto ainda, além de não existir mais uma vez causa de pedir no apontamento 
pela peticionante, tanto a proposta, como a ata foi devidamente conferida e assinada pela 
peticionante, que não questionou os fatos apresentados na oportunidade, nem requereu sua 
inclusão no termos, ratificando tacitamente o ocorrido. 
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ITEM 3 
 

Os valores apresentados pelos licitantes são de responsabilidade das mesmas, 
ainda mais pelo fato da ciência prévia das empresas em relação edital e a errata, divulgada 
e publicada em ciência pública. Desta forma, não existe responsabilidade do poder publico 
nas propostas apresentadas pelas mesmas. 
 
 
ITEM 4 
  

Não foi pelo edital consignado ano específico para os veículos, devendo somente os 
mesmo, apresentarem as características mínimas necessárias para os serviços nos termos 
do próprio edital e da legislação vigente. 
 
 
ITEM 5 
 

Ao contrário do aludido foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a publicação da 
errata, e manutenção da data de sessão de pregão, como já descrito a errata contendo a 
modificação do Termo de Referência e manutenção da data de sessão foi publicada em 
20/04/2018 junto ao Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, Diário Oficial do Município, 
Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação. Sem prejuízo, não poderia a 
empresa sequer utilizar-se de tal argumento em seu demérito, considerando que pelas 
alegações prestadas, entende, em sua exclusiva visão, não acatada, que seria única que 
teria apresentada proposta nos termos da errata de 20/04/2018. 
 
 
ITEM 6 
 
  A média de preços apresentada pelo Departamento de Compras e Patrimônio, 
seguiu rigorosamente os valores apresentados em fase inicial do certame, de acordo com a 
média regional em preço médio por quilometro rodado. Verifica-se ainda que as propostas 
vencedoras são compatíveis com as médias de preços apresentados, o que não gera 
ilegalidade ou obscuridade no certame. 
 

 Diante do acima exposto, conheço da petição juntada como PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO, devida a falta de objeto de pedido, e julgo IMPROCEDENTE a 
solicitação apresentada pela empresa Dirlene Silva Centofanti Cozaro pelo motivos e fatos 
descritos. 

 
Dê-se ciência do mérito do pleito à interessada via e-mail. 
 
 

Monte Alegre do Sul, 14 de maio de 2018 
 
 
 

Leandro Affonso Tomazi 
Pregoeiro 
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