
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

RESPOSTA DE RECURSO

LICITAÇÃO,  TOMADA  DE  PREÇOS  N.° 

002/2022,  RECURSO  ADMINISTRATIVO, 

PROVIMENTO PARCIAL.

1 - DO RELATÓRIO

As  empresas  CZ  SUL  CAPIXABA  CONSTRUÇÕES  EIRELI e  CCJ 

CONSTRUTORA  MINERAÇÃO  E  EMPREENDIMENTOS  EIRELI protocolizaram 

seus Recursos Administrativos face ao Resultado de Julgamento de Habilitação 

publicado,  gerando  os  processos  administrativos  nº  2.805/2022  e  2.926/2022, 

respectivamente, referente a Tomada de Preços nº 002/2022, que tem por objeto é 

a  Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Construção de uma 

Unidade Básica de Saúde Itaputanga (UBS Itaputanga) no Município de Piúma/ES.

O  resultado  de  julgamento  de  habilitação  foi  publicado  no  Diário  Oficial  dos 

Municípios do Espírito Santo – DOM/ES e Diário Oficial da União, em 07 de março 

de 2022.

Inicialmente verifica-se que as peças recursais são tempestivas, conforme inciso I e 

§ 3º do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Dispõe o art. 109: 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei ca-
bem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

(...)
§ 3o  Interposto,  o  recurso  será  comunicado  aos  demais  licitantes,  que 
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Em  síntese,  a Recorrente  “CZ  SUL  CAPIXABA”  alega  resumidamente  que  foi 

inabilitada por não apresentar declaração de conhecimento dos locais e condições, 

conforme exigência do item 13.4 “f” do edital; alega que apresentou a declaração de 

Avenida Felicindo Lopes, n.º 238, Acaiaca, Piú� ma-ES – CEP. 29.285-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

que conhece o edital, aceita seus termos e atende a todas as suas exigências; que 

a recorrente já declara ter conhecimento de todo o edital  e por conseguinte, de 

todas as peças que o compõem, inclusive projetos, planilhas, cronogramas, entre 

outros, deixando claro que possui pleno conhecimento dos locais, das condições e 

todos  os  aspectos  peculiares  à  execução  da  obra;  alega  ainda  que  a  não 

apresentação da referida declaração não a exime de cumprir todas as exigências do 

contrato,  caso seja  vencedora  do certame,  assumindo total  responsabilidade de 

conhecimento de serviços a serem executados, das condições físicas, estruturais e 

ambientais, bem como todos os itens da cláusula sétima do contrato que dispõe 

acerca das obrigações da contratada; que sua inabilitação foi devido a um mero 

vício formal,  escusável e sanável;  que apesar do princípio da legalidade não se 

pode admitir o formalismo em excesso; que o princípio da vinculação ao edital não 

pode ser interpretado de forma tão rigorosa a ponto de sobrepor-se ao objetivo da 

licitação e ao interesse público; que a eventual irregularidade formal não se mostra 

prejudicial  aos  outros  participantes  do  certame,  não  ofendendo  ao  princípio  da 

isonomia e economicidade.

Já  a  empresa  “CCJ  CONSTRUTORA”  alega  resumidamente  que  a  recorrente 

apresentou todos os documentos solicitados no edital; que a apresentação do CRC 

restringe o numero de empresas prejudicando o caráter competitivo do certame; 

que no art. 27 da lei de licitações não há exigência prática de tal documentação,  

onde o CRC é a junção de toda a documentação exige neste artigo e que havendo 

a empresa apresentado na íntegra a documentação, não há fundamentação legal 

para inabilitação; que a não apresentação da declaração de comprometimento não 

exime a recorrente de cumprir todas as exigências do contrato a ser firmado; que a 

lei de licitação determina que cabe aos agentes públicos buscar sempre o maior 

número de propostas; que com a ampliação da competitividade a contratação será 

menos  onerosa;  que  se  deve  exigir  o  cumprimento  integral  das  disposições 

impostas pelo edital, sem negar aos interessados a possibilidade de apresentarem 

toda documentação após momento do certame, caso seja ganhadora nos preços; 

que proporcionar a oportunidade de participação ao maior número de interessados 

é  o  objetivo  é  primordial  da  licitação;  que  se  preenchidas  as  duas  alternativas  

encontradas no art. 22 §2º, habilita a qualquer interessado a concorrer.
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 É o breve relatório.

2 - DO MÉRITO

A Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta o procedimento licitatório seja qual for a 

modalidade  adotada,  estabelece  a  observância  da isonomia,  legalidade, 

impessoalidade,  igualdade,  vinculação  ao  instrumento  convocatório  e 

julgamento objetivo, previstos expressamente em lei. Vejamos:

Art.  3º.  A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio 
constitucional da isonomia e a solucionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento  convocatório,  do  julgamento  objetivo  e  dos  que  lhe  são 
correlatos. 

Outro princípio que deve ser observado é a seleção da proposta mais vantajosa. A 

Administração  Pública  deve  sempre  se  pautar  pelo  princípio  do  formalismo 

moderado e razoabilidade em suas decisões,  não permitindo que o excesso de 

formalismo resulte na desclassificação das propostas.

Para Marçal Justem Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Adminis-

trativos, 8ª ed., Dialética, São Paulo, p. 469:

[...]  é  imperioso  avaliar  a  relevância  do  conteúdo  da  exigência.  Não  é 
incomum constar  do edital  que o descumprimento a qualquer  exigência 
formal acarretará a nulidade da proposta. A aplicação dessa regra tem de 
ser temperada pelo princípio da razoabilidade. É necessário ponderar 
os interesses existentes e evitar  resultados que,  a pretexto de tutelar  o 
interesse público de cumprir o edital, produza-se a eliminação de propostas 
vantajosas para os cofres públicos. (Grifo nosso).

CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

Conforme resultado do julgamento a Recorrente foi inabilitada por não apresentar a 

Declaração de Conhecimento dos Locais e Condições, em desconformidade com o 

item 13.4 “f” do edital.
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A  referida  declaração  possui  o  objetivo  de  que  os  licitantes  afirmem  ter 

conhecimento  do  serviço  a  ser  executado,  local,  condições  e  peculiaridades, 

contendo o seguinte texto: Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais, 

das condições e todos os aspectos peculiares à execução do serviço de REFORMA 

E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CIDADÃO,  conforme estipulado  no 

edital  e  seus  anexos,  reconhecendo  ainda  que  tal  circunstância  retira-nos  a 

possibilidade  de  qualquer  alegação  futura  para  justificar  os  preços  propostos  e 

necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição de preços quanto ao aqui  

declarado.

Importante  salientar  que  a  Administração  Pública  deve  observar  a  seleção  da 

proposta mais vantajosa, não deixando que o excesso de formalismo resulte em 

sua desclassificação, se pautando sempre pelo princípio do formalismo moderado.

A utilização  do  formalismo  moderado  não  significa  desmerecer  o  princípio  da 

vinculação ao instrumento convocatório ou o art.  41 da Lei 8.666/93 que dispõe 

sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições do 

edital, mas uma solução para melhor viabilizar a concretização do interesse público.

São  frequentes  as  decisões  do  TCU que  prestigiam  a  adoção  do  princípio  do 

formalismo  moderado  e  a  possibilidade  de  saneamento  de  falhas  ao  longo  do 

procedimento licitatório.

O Tribunal de Contas da União no acórdão 357/2015-Plenário traz a seguinte orien-

tação:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pau-
tar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de 
formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, se-
gurança 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.

O Acórdão nº 2302/2012 da mesma corte de contas ressaltou que:

O rigor formal, todavia, não pode ser exagerado ou absoluto. O princípio do 
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, 
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desde  que  tais  omissões  ou  irregularidades  sejam  irrelevantes  e  não 
causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes.

Em seu acórdão nº 1.795/2015, O TCU ainda decidiu ser “irregular a inabilitação de 

licitante  em  razão  de  ausência  de  informação  exigida  pelo  edital,  quando  a 

documentação  entregue  contiver  de  maneira  implícita  o  elemento 

supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência”. 

É  possível  observar  que  a  referida  declaração  traz  informações  que  também 

constam em outras partes do edital, como o Projeto Básico, Memorial Descritivo e 

Planilha  Orçamentária,  por  exemplo.  Tais  documentos  possuem  o  objetivo  de 

fornecer  subsídios  aos licitantes  para  terem conhecimento  do ser  serviço  a ser 

executado.

Outra declaração constante nos anexos do edital e que foi exigida junto aos demais 

documentos habilitatórios, sendo apresentada pela Recorrente, é a Declaração de 

que conhece o edital,  aceita seus termos, e atende à todas as suas exigências, 

onde  a  licitante  afirma  que  “DECLARA,  para  os  devidos  fins  de  direito,  que 

CONHECE o Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, ACEITA seus termos e 

ATENDE à todas as suas exigências habilitatórias previstas no presente certame 

epigrafado, em obediência ao disposto na Lei n° 8.666/93”.

Assim, é possível concluir que a Recorrente tomou conhecimento de todo edital e 

seus anexos, bem como os documentos técnicos que identifica aspectos peculiares 

à execução da obra/serviço.

CCJ CONSTRUTORA MINERAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

A Recorrente foi inabilitada por  não apresentar Declaração de Comprometimento, 

em discordância com o item 13.4 alínea “d”.

Em suas razões recursais,  a  Recorrente  faz  referência  ao  edital  003/2021,  não 

sendo a presente contratação. 
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Alega que o edital traz vícios quanto a documentação referente a regularidade fiscal  

e trabalhista, a utilização de preços defasados e ainda cita sobre a exigência de 

apresentação do CRC.

A  Recorrente  ainda  faz  referência  a  modalidade  Convite,  não  sendo  esta  a 

modalidade adotada para o presente procedimento.

Ao discorrer novamente sobre a exigência do CRC, a Recorrente cita o Município 

de São Francisco de Itabapoana, além de referir-se equivocadamente a recorrente 

como recorrida.

Os fatos trazidos acima não são os motivos pelos quais a recorrente foi inabilitada. 

Algumas alegações tratam-se de matéria de impugnação, já tendo sido concedido 

prazo para tanto. 

Quanto a inabilitação da empresa, a mesma alega sobre excesso de formalismo, 

realização de diligência, bem como que se deve exigir o cumprimento integral das 

disposições impostas pelo edital,  sem negar aos interessados a possibilidade de 

apresentarem toda documentação após momento do certame, caso seja ganhadora 

nos preços.

A Declaração de Comprometimento contém o seguinte texto: “a) que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos à sua participação no referido processo licitatário, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; b) que não possui em 

seu  Quadro  de  Pessoal  nenhum  Servidor  Público  pertencente  a  entidade 

contratante responsável pela licitação; c)  que possui equipe técnica devidamente 

qualificada para realização dos serviços ora licitados”.

Conforme  já  citado  anteriormente,  é  possível  habilitar  a  licitante  desde  que  as 

informações faltantes estejam de maneira implícita nos documentos já entregues 

(Acórdão nº 1.795/2015 TCU), não sendo o caso em questão.

A Lei Geral de Licitações confere à comissão o direito de efetuar diligência para 

complementar a instrução do processo licitatório.

Havendo  alguma  falha  formal,  omissão  ou  obscuridade  nos  documentos  de 

habilitação  e/ou  na  proposta  há  um  poder-dever  por  parte  da  Comissão  de 
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Licitação/Pregoeiro em realizar a diligência, superando-se o dogma do formalismo 

excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência, ampliação da 

competitividade e a proposta mais vantajosa para a Administração.

Vale ressaltar que a promoção de diligências nos termos do § 3º do artigo 43 da Lei 

nº 8.666/93, prevê a possibilidade de complementar a instrução do processo com a 

elucidação de obscuridades, dúvidas ou, até mesmo, veracidade dos documentos já 

apresentados. Vejamos:

§3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  a 
complementar a instrução do processo,  vedada a inclusão posterior de 
documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  da 
proposta.

Recentemente o TCE-ES se manifestou sobre o tema, onde o formalismo moderado 

e  razoabilidade  devem  ser  observados,  porém  sem  a  inserção  de  novos 

documentos (Decisão Monocrática 0412/2021-8):

Não cabe a inabilitação de licitante em razão da ausência de informações 
que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, §3º 
da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou 
afronta à isonomia entre os participantes.  (Acórdão 2873/2014 -Plenário 
TJGO) 

De  fato,  o  formalismo  moderado  é  amplamente  difundido  pela  doutrina  e 

jurisprudência, todavia é importante esclarecer que sua adoção não afasta a regra 

de que nenhum documento pode ser inserido ao processo após decorrido o prazo 

determinado. 

Assim, resta claro a vedação para inclusão de novos documentos que deveriam ter  

sido  entregues  inicialmente,  admitindo-se  apenas  a  inclusão  de  qualquer  outro 

documento que sirva como complemento.

No  caso  em  tela,  a  realização  de  diligência  não  seria  capaz  de  sanar  ou 

complementar ao exigido no edital, tendo em vista que seria necessário a inclusão 

da declaração faltante.

3 – DA CONCLUSÃO
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Diante do exposto, analisado o mérito da questão, somos pelo conhecimento 

e  deferimento    do   recurso  apr  esentado  pela  empresa  CZ    SUL  CAPIXABA   

CONSTRUÇÕES EIRELI   e pelo conhecimento parcial e indeferimento do recur  -  

so apresentado pela empresa CCJ   CONSTRUTORA MINERAÇÃO E EMPREEN  -  

DIMENTOS EIRELI  .  

Encaminhe-se o presente processo a Sua Excelência,  o Prefeito Municipal, para 

ciência  e  manifestação  considerando  o  que  dispõe  o  artigo  109  §4º  da  Lei 

8.666/1993.

S.M.J., é o parecer.

Iconha/ES, 01 de abril de 2022.

POLYANNA HELVÉCIO GOMES
Presidente da CPL

JELVES RANGEL BOURGUIGNON
Membro da CPL

JULIANA ARAUJO TEIXEIRA
Membro da CPL 

SAVIO MARCHIORI SANT’ANNA DE OLIVEIRA
Membro da CPL

YASMIM CICILIOTTI LEITE
Membro da CPL
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