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ILÚSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHOTA. 
 
 
 
 
 
Tomada de preços n. 005/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, EPP., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 14.770.128/0001-
49, estabelecida na Rua: Paraguay, n. 400, no município de Blumenau/SC., 
neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. JADER AQUILES 
NOVELLETTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no inscrito no 
CPF sob o nº 003.880.869-20 e no RG sob o n. 3.648.113-0, residente e 
domiciliado à Rua Hasselfeld, nº 700 – Bairro Ponte Aguda, na cidade de 
Blumenau – SC, vem através desta, apresentar Recurso em razão da sua 
desclassificação no certame licitatório, nos seguintes termos: 
 
 

I - SÍNTESE DOS FATOS: 
 
 
No dia 18.02.2020, os membros da Comissão de Licitações do 

município de Ilhota procederam à abertura dos envelopes do processo 
licitatório de Tomada de Preços n. 005/2020, o qual se refere à pavimentação 
em lajota sextavada, calçadas e sinalização viária para a Rua Manoel Claudio, 
Bairro Centro. 

 
Após a abertura das propostas, verificou-se que a empresa Recorrente 

apresentou proposta no importe de R$ 340.627,92 (trezentos e quarenta mil, 
seiscentos e vinte e sete reais noventa e dois centavos), sagrando-se assim, 
primeira colocada no certame. 
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Constou ainda na referida sessão que a Recorrente teria o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas para apresentar o cronograma físico financeiro em 
conformidade com o edital, ou seja, com os valores de parcelas em consonância 
com o previsto no desembolso. 

 
A Recorrente cumpriu a determinação e apresentou no dia 14.05.2020 

o referido cronograma adequado conforme o edital. 
 
Todavia, a Comissão Permanente de Licitação desclassificou a 

Recorrente porque entendeu que a mesma não teria cumprido a determinação 
de correção do cronograma físico financeiro. 

 
Ocorre que a Recorrente entende que cumpriu com as exigências 

determinadas pela Comissão Permanente de Licitação, de modo que a sua 
desclassificação não merece prosperar. 

 
Deste modo, pugna a Recorrente pela reforma da decisão para fins de 

declarar a licitante como classificada e vencedora do certame. 
 
 
II – DO MÉRITO: 
 
a) Da retificação da decisão: 

 
Nota-se que a Recorrente foi desclassificada conforme ata não ter 

cumprido as exigências contidas nos itens 1.2 e 7.2.3 do edital de licitação. 

 

Prevê o edital de licitação: 
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A Recorrente atendeu as exigências da Comissão Permanente de 
Licitação, pois apresentou o cronograma físico financeiro conforme os ditames 
previstos no edital. 

 

No documento juntado pela Recorrente no dia 14.05.2020, se pode 
observar que o cronograma de obra encontra-se em perfeita harmonia com as 
regras previstas no edital. 

 

Os valores das parcelas estão em consonância com o desembolso, 
dentro do prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Convém ressaltar que apesar de ter constado expressamente no 
cronograma físico financeiro o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para execução 
da obra, tratou-se apenas de um erro formal, pois a planilha foi elaborada 
observando-se o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, 04 
(quatro) meses. 

 

Destacamos ainda que a preposta desclassificada é a proposta mais 
vantajosa para a administração pública, pois os valores apresentados pela 
Recorrente são menores do que os apresentados pela empresa que se sagrou 
vencedora do certame.  

 

Outrossim, a desclassificação se deu de forma equivocada, pois a 
Recorrente apresentou todos os documentos que foram exigidos no edital de 
licitação.  

 

Os Tribunais de Contas e de Justiça tem seguindo uma corrente nos 
seus julgamentos de certames, tal forma busca-se cada vez mais abandonar o 
formalismo excessivo nos processos licitatórios, pois tais formalismos só 
travam o bom desenvolvimento dos processos administrativos. As análises 
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devem abordar se as licitantes têm as devidas condições de participação, 
idoneidade e solidez para cumprimentos dos serviços descritos na licitação.  

 

Busca-se cada vez mais, maior eficiência, seja na gestão dos processos, 
seja na execução de obras. Por isso é necessário abandonar o excesso de 
formalismo que somente prejudica o bom desenvolvimento dos trabalhos como 
um todo.     

 

Sobre o tema, já se manifestou o Tribunal de Contas da União, 
vejamos: 

 

“O fato de o licitante apresentar composição de custo 
unitário contendo salário de categoria profissional 
inferior ao piso estabelecido em acordo, convenção ou 
dissídio coletivo de trabalho é, em tese, somente erro 
formal, o qual não enseja a desclassificação da 
proposta, podendo ser saneado com a apresentação de 
nova composição de custo unitário desprovida de erro, 
em face do princípio do formalismo moderado e da 
supremacia do interesse público.” (TCU Acórdão 
719/2018- Plenário). 

 

No presente caso, possíveis erros formais no preenchimento do 
cronograma não configuram motivo razoável para sua desclassificação. 

 

É inegável que a presente situação não inviabiliza o 
cumprimento do objeto do contrato, pois o atendimento posterior de tal 
exigência demonstra que não haverá modificação do valor final da 
proposta, que permanece sendo a mais vantajosa à Administração. 

 

Neste sentido: 

 
“MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
CONCORRÊNCIA N° 0078/2017/SSP/DETRAN. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
PARA O DETRAN. PRELIMINAR DE PERDA DE 
OBJETO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE 
APRECIAÇÃO DA DA LEGALIDADE DE 
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LICITAÇÃO, MESMO QUE TENHA HAVIDO O 
TRANSCURSO DE FASES DE JULGAMENTO, 
HOMOLOGAÇÃO E ATÉ DE ADJUDICAÇÃO. 
PRECEDENTE DO STJ E DESTA 
CORTE. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE 
EMPRESA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO 
DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
DISCRIMINAÇÃO DE CUSTOS SOBRE O 
MONTANTE B. DESCABIMENTO. PLANILHAS 
QUE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRAM OS 
CUSTOS. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DA 
COMISSÃO PROMOVER DILIGÊNCIAS 
DESTINADAS A ESCLARECER, CONFORME 
NORMA EDITALÍCIA E INSTRUÇÃO NORMATIVA 
02/2008 DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO. FORMALISMO EXACERBADO 
DA FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DA 
ORDEM. AGRAVOS PREJUDICADOS.” (grifou-se) 
(MS n. 4031166-12.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. 
Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, 
j. 19-3-2019) 

     
“MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE 
CONCORRENTE POR FORÇA DE ERRO NA 
PLANILHA DE PREÇOS. INSERÇÃO DA DESPESA 
"VALE ALIMENTAÇÃO" EM RUBRICA 
INADEQUADA. EQUÍVOCO IRRELEVANTE POR 
NÃO ENSEJAR ALTERAÇÃO NO PREÇO 
GLOBAL. FORMALISMO EXAGERADO POR 
PARTE DOS IMPETRADOS. PRECEDENTES. 
CONCESSÃO DA ORDEM EM 
DEFINITIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.  
É "vedado à Administração 'descartar, pela 
inabilitação, competidores que porventura apresentem 
falhas mínimas, irrelevantes ou impertinentes em 
relação ao objeto do futuro contrato, como 
indevidamente tem ocorrido em alguns casos. Quando 
sucede esse fato, o Judiciário tem vindo em socorro dos 
participantes prejudicados por tais inaceitáveis 
exigências, que estampam, indiscutivelmente conduta 
abusiva por excesso de poder'. (CARVALHO FILHO, 
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 29. 
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ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 294/295)" (MS n. 
4007578-73.2018.8.24.0000, rel. Des. Ronei Danielli, j. 
9-4-2018).” (grifou-se) (MS n. 0303040-72.2018.8.24.0023, 
da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Grupo de 
Câmaras de Direito Público, julgado em 22-8-2018) 

     
“LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE USO A TÍTULO 
ONEROSO DE "BOX" EM MERCADO MUNICIPAL. 
EXCLUSÃO DO CERTAME POR SUPOSTO 
DESCUMPRIMENTO À DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. 
APRESENTAÇÃO DE "CERTIDÃO NEGATIVA DE 
AÇÕES TRABALHISTAS" AO INVÉS DE 
"CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS". AUSÊNCIA DE DÚVIDA 
QUANTO À REGULARIDADE TRABALHISTA DA 
CONCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO 
DE EXCESSO DE FORMALISMO CAPAZ DE 
PREJUDICAR O OBJETIVO COMPETITIVO DA 
LICITAÇÃO E A SELEÇÃO MAIS VANTAJOSA À 
ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA 
IMPETRANTE NO PROCEDIMENTO SEM OFENSA 
À LISURA DA COMPETIÇÃO. REMESSA 
DESPROVIDA (grifou-se)” (RN n. 0315377-
98.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ronei Danielli, j. 
24-4-2018) 

     
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
CONCORRÊNCIA. LICITANTE DESCLASSIFICADA 
POR APRESENTAR DECLARAÇÃO COM 
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR 
SEMELHANÇA E NÃO POR AUTENTICAÇÃO. 
EXIGÊNCIA OMISSA NO EDITAL. DECISÃO EM 
DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS 
EDITALÍCIAS. EXCESSO DE 
FORMALISMO. SUSPEITA DE FALSIDADE OU 
FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. BUSCA DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS 
PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE E 
RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA 
ORDEM CONFIRMADA” (RN n. 0300319-
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93.2014.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Edemar 
Gruber, j. 23-6-2016) 

 

Destacamos também a lição de Marçal Justen Filho, vejamos: 

 

"Não se pretende negar que a isonomia é valor 
essencial, norteador da licitação. Mas é necessário, 
assegurado tratamento isonômico idêntico e 
equivalente a todos os licitantes, possibilitar a seleção 
da proposta mais vantajosa. Não é cabível excluir 
propostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias 
apenas por apresentarem defeitos irrelevantes ou 
porque o 'princípio da isonomia' imporia tratamento de 
extremo rigor. A isonomia não obriga adoção 
de formalismo irracional. Atende-se ao princípio da 
isonomia quando se assegura que todos os licitantes 
poderão ser beneficiados por tratamento menos severo. 
Aplicando o princípio da proporcionalidade, poderia 
cogitar-se até mesmo de correção de defeitos 
secundários nas propostas dos licitantes" (JUSTEN 
FILHO, Marçal. In Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética, 
2005. p. 43).  

  

Diante do exposto, pelos motivos acima expostos, requer a reforma 
da decisão que desclassificou a Recorrente do processo licitatório de Tomada de 
Preço sob o N° 005/2020, declarando-se a licitante Sovrana Engenharia e 
Construções como vencedora do certame. 

 

Nestes termos, 
Pede e espera deferimento. 
 
Blumenau/SC., 27 de maio de 2020. 

 
 
 
 
___________________________________________ 
Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP 
JADER AQUILES NOVELLETTO 
Representante legal da empresa 

JOEL LUIZ NOVELLETTO
OAB/SC 29.616

Assinado de 
forma digital por 
JOEL LUIZ 
NOVELLETTO 
Dados: 2020.05.27 
16:37:10 -03'00'

JADER AQUILES 
NOVELLETTO:003880
86920

Assinado de forma digital por 
JADER AQUILES 
NOVELLETTO:00388086920 
Dados: 2020.05.27 16:50:43 -03'00'
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Patricia Ludimila Moncada <p.ludi@sovrana.eng.br>

Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 17:17

Para: licitacao1@ilhota.sc.gov.br; licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Cc: 'Jader'; 'Joel Novelletto'

Assunto: Recurso Desclassificação

Anexos: Anexo IV.pdf; Composição BDI.pdf; Cronograma Físico Financeiro.pdf; 

Orçamento.pdf; Proposta de preço.pdf; Recurso Ilhota.pdf

Boa Tarde!! 
 
  A empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda EPP, apresenta Recurso, referente à decisão da comissão de 
“Desclassificação” da mesma. 
 
Ficamos à disposição. 
 
Atenciosamente 
 

 
 


