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À  
Prefeitura Municipal de Agudo  
Avenida Tiradentes nº 1625, Centro 
 
ILUSTRISSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 DO 
MUNICIPIO DE AGUDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 
 
 
MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONÔMICA LTDA, empresa com sede na Rua: 
Gaspar da Silveira Martins, 967, CEP 97707-009, Bairro Lulu Genro, em Santiago, RS, com CNPJ 
sob o nº 26.914.130/0001-23, dedicada aos serviços de agronomia e de consultoria às 
atividades agrícolas e pecuárias, abaixo identificada como Recorrente, declarada inabilitada 
para o fornecimento dos item 01 do pregão com número em epígrafe, inconformada com a 
referida decisão, vem, com o devido respeito, apresentar RECURSO, com base na Lei nº 
10.520/2002 (art. 4o., XVIII), de acordo com as razões expostas a seguir. 
 
1. DA TEMPESTIVIDADE: 
Prescreve a lei 10520/2002 em seu artigo 4ª, inciso XVIII. 
 
Art. 4º. omissis 
 
 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
Assim, como em ata de sessão realizada no dia 30.06.2021 (quarta-feira) fora recusada a 
proposta da empresa Recorrente, ocasião na qual a empresa Recorrente informou seu intento 
de recorrer desta decisão, conforme se observa na citada ata. 
 
Portanto, conforme se observa a data do protocolo deste recurso, vê-se que o mesmo é 
tempestivo e por isso, deve ser conhecido e julgado, por preencher todos os requisitos 
formais. 
 
2. DOS FATOS: 
 
A Recorrente é uma respeitada empresa gaúcha, que desde o ano de 2017 dedica-se à serviços 
de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, sempre cumprindo de 
modo regular as suas obrigações. 
 
Seguindo sua filosofia de trabalho, apresentou propostas no pregão referido acima, para 
realização do projeto de Loteamento da área constante na Matrícula nº 3.610 do Registro de 
Imóveis da Comarca de Agudo-RS, conforme termo de referência. 
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Ocorre que, para sua surpresa, fora inabilitada por não apresentar documento relativo ao item 
7.2 do referido edital. 
 
Primeiramente, cumpre ressaltar que os documento de habilitação acima referenciado já 
consta em outros documentos apresentado junto aos documentos de habilitação da empresa 
tais como Contrato Social, Negativa Municipal, CAGE e também no Comprovante de Inscrição 
e de Situação Cadastral. 
 
DAS RAZÕES RECURSAIS - DO EXCESSO DE FORMALISMO NA DESCLASSIFICAÇÃO DA 
RECORRENTE 
 
Desta forma, cabe aplicar ao caso em exame precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, com jurisdição em toda a Região Sul do país, em caso semelhante, no sentido de que 
o excesso de formalismo deve ser afastado se impossibilitar concorrência idônea e capaz de 
oferecer as melhores condições à Administração e ao interesse público. O julgado em questão 
foi assim ementado: 
"ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. EXCESSO DE FORMALISMO. Podendo as exigências 
fáticas editalícias serem comprovadas por meio idôneo diverso do expressamente previsto, 
não se admite a inabilitação de empresa concorrente, eis que o excesso de formalismo pode 
prejudicar os objetivos constitucionais da licitação e desatender o interesse público. Caso em 
que realizou-se Pregão Eletrônico para a locação de equipamentos médicos (bombas 
infusoras) destinados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, exigindo-se 
das empresas participantes do certame a apresentação de certificado de conformidade com 
a finalidade de comprovar a qualidade e segurança dos produtos por elas oferecidos. Embora 
a empresa vencedora da licitação não tenha apresentado o certificado de conformidade, 
demonstrou através da apresentação de Relatório de Qualidade para Análise da Qualidade e 
da Certificação do Equipamento - RAQCE e de Resoluções da ANVISA, concedendo registro aos 
seus produtos, que estes tem respaldo da ANVISA para serem comercializados, presumindo-
se, assim, que oferecem a qualidade e a segurança necessárias para a sua utilização. A 
alteração do resultado do pregão eletrônico poderá trazer prejuízos ao hospital, já que o preço 
ofertado pela empresa vencedora é muito inferior ao constante da proposta da impetrante, 
bem como porque poderá prejudicar o tratamento e o atendimento dos pacientes do Hospital 
de Clínicas. Apelações e remessa oficial conhecidas e provida." (Grifou-se) (TRF 4ª Região, AMS 
nº 2005.70.00.033895-3/PR, TERCEIRA TURMA, Rel. CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES 
LENZ, julg. 21/08/2007, publ. D.E. 12/09/2007) 
 
Com efeito, apesar da obrigatória vinculação às normas editalícias, é de ser refutado o excesso 
de formalismo sob pena de acarretar concorrência inidônea, contrária aos interesses da 
Administração. Em função disso, a jurisprudência tem afastado inabilitações justificadas por 
aspectos meramente formais, que não visem ao atendimento dos objetivos constitucionais do 
certame. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE 
PREGÃO. TIPO MENOR PREÇO. ERRO FORMAL. ADEQUAÇÃO DE VALORES QUE NÃO ALTERAM 
A SUBSTÂNCIA DA PROPOSTA VENCEDORA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. SATISFAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. 1. No caso dos autos, com a devida vênia, os 
pressupostos para o seu deferimento não se encontram presentes, haja vista não estarem 
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demonstrados o perigo da demora e a verossimilhança das alegações. 2. Em estrita obediência 
ao Edital, e às Leis que regem a matéria, o que houve no certame, foi apenas e tão somente a 
adequação/correção da proposta declarada vencedora apresentada pela Agravante, com a 
abdicação de UM dos item da planilha de formação de preço, cotado indevidamente, 
caracterizando, portanto, mero erro formal, adequação essa que representou uma economia 
no valor global do Contrato, para a Administração Pública, de R$ 84.363,40 (oitenta e quatro 
mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos). Ou seja: não houve, in casu, 
apresentação de nova proposta, por parte da Agravante, mas apenas e tão somente, correção 
de um dos muitos itens que compunham a proposta. E tal correção não representa quebra de 
isonomia entre os licitantes, vez que a proposta declarada vencedora, qual seja, a da 
Agravante, mesmo sem a readequação de um item, para que o valor global ficasse dentro do 
valor máximo do edital, foi a proposta que ofereceu menor preço, sendo, portanto, a mais 
vantajosa para a Administração Pública. Assim é que a correção de mero erro formal não é 
suficiente para inabilitar /desclassificar a proposta vencedora do certame, conforme voto do 
Ministro Walton Alencar, Relator da decisão 460/99 do Tribunal:(...) Veja-se, a respeito, a 
cristalina lição de Marçal Justen Filho, em seus comentários à Lei de Licitações (1998:436): 
"Não basta comprovar a existência do defeito. É imperioso verificar-se a gravidade do vício é 
suficientemente séria, especialmente em face da dimensão do interesse público. Admite-se, 
afinal, a aplicação do princípio de que o rigor extremo na interpretação da lei e do edital pode 
conduzir à extrema injustiça ou ao comprometimento da satisfação do interesse público". E 
mais (p. 449): "Não se pode ampliar a relevância jurídica da forma sobre o fundo. Tem de 
considerar-se que a forma é instrumental. Consiste na via de garantia à realização do interesse 
público, de repressão ao abuso de poder e de tutela à boa-fé. Não há sentido em tutelar 
diretamente à forma e infringir indiretamente os valores jurídicos consagrados 
constitucionalmente". 3. Outrossim, a aludida Adequação é autorizada pela Lei de Licitações 
ao primar pelos princípios que regerão todos os procedimentos no artigo 2º, de modo que 
ainda que existam requisitos formais a serem necessariamente cumpridos, não pode o 
interesse público aquiescer ao excesso de formalismo e rigorismo que por vezes a lei lhe 
impõe. Igualmente, o Edital em sua cláusula 19, não impugnada pela impetrante, admite a 
possibilidade das condutas tomadas pela Comissão de licitação e Gerente Regional de 
Operações, Segurança e Manutenção. 4. Agravo interno improvido. (Agravo em Agravo de 
Instrumento Nº 5009946-10.2010.404.0000/RS, TERCEIRA TURMA, Rel. CARLOS EDUARDO 
THOMPSON FLORES LENZ, julg. 25/01/2011 - grifou-se) 
 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. FINALIDADE DA EXIGÊNCIA. EXCESSO 
DE FORMALISMO. ILEGALIDADE. Apesar da Administração estar vinculada às condições do 
Edital, configura-se excesso de formalismo excluir empresa que demonstra, de forma diversa 
da prevista no Edital, preencher os requisitos à finalidade da exigência editalícia. (AMS nº 
2007.72.00.000303-8/SC, QUARTA TURMA, Rel. EDGARD LIPPMANN JÚNIOR, julg. 
23/04/2008, publ. D.E. 13/05/2008 - grifou-se) 
 
A habilitação da Recorrende, in casu, não fere o princípio da isonomia, haja vista que a 
empresa Recorrente efetivamente demonstrou possuir todos os requisitos necessários à 
habilitação, sem incluir qualquer documento posterior à realização da abertura do certame. 
 
Nesse sentido, o TCU¹ já decidiu: 
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Concluiu-se que as desclassificações acima relatadas se deram 
por razões de aspecto meramente formal, sem levar em 
consideração o princípio da razoabilidade e a competitividade 
do certame. As falhas cometidas pelas referidas empresas, a 
princípio, não provocaram qualquer reflexo em suas 
propostas, e sua aceitação não feriria a isonomia entre os 
concorrentes e não teria qualquer efeito indesejável na 
execução do contrato, somente caracterizando excesso de 
formalismo em detrimento da competitividade do certame. 

 

Diante disso, observa-se que a atitude do Pregoeiro de inabilitar a empresa Recorrente 
merece reforma. 
 
Desta forma, a teor da fundamentação, somados os precedentes colacionados, e à luz da 
legislação pertinente, é de ser mantido o resultado do pregão, na medida em que há meios 
suficientes e legais para comprovação das diligências transcorridas no processo, ato que 
feriu a razoabilidade, além da legalidade, exigir um documento sendo que em outros já 
provava sua inscrição no município da licitante. 
 
4. DO PEDIDO 
 
Posto isso, a empresa recorrente pede a improcedência da sua inabilitação, com a 
confirmação do resultado do pregão, considerando que havia apresentado melhor proposta, 
somado à apresentação e disponibilidade de documentação suficiente para provar a sua 
habilitação técnica. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
                                                                                                     Santiago, RS, 01 de julho de 2021. 
 
 
 

                                                                           Igor Madruga de Oliveira / Sócio/Proprietário  
CNPJ: 26.914.130/0001-23/ CPF: 83785523068  
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