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A Esplanada Indústria e Comércio de Divisórias e Móveis LTDA., já conhecida no citado processo vem, à sua 
Ilustre presença, por seu Representante Legal, apresentar o presente RECURSO em resposta à injusta decisão de 
anulação adjudicação, o que passa a fazer nos seguintes termos: 

 

1. A Recorrente participou do referido processo licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Divisórias modular removível, inclusive portas, instalação/montagem para nova SEDE do 
CRF/MG localizada a Rua Rodrigues Caldas 493, Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG – sob o regime de 
fornecimento integral, tendo vencido o certame com um desconto de aproximadamente 10% em relação ao preço 
de referência estimado para essa contratação. 
2. Após as fases de habilitação, classificação e adjudicação, a D. Comissão houve por conveniente anular o ato de 
adjudicação do processo licitatório à Recorrente sob os seguintes argumentos: 
“em relação ao Atestado de capacidade técnica e ao Certificado de conformidade demonstrou claramente que a 
empresa trabalha com espessuras de divisórias de 75 a 80 mm sendo que no Edital – Termo de Referência Anexo 
I desse processo deixa claro que a espessura das divisórias deverá ser de 85 mm” 
3. A propósito da falha na identificação das supostas irregularidades, argumentou a Ilustre Pregoeira: 
Na ocasião, o pregoeiro, a equipe de apoio nem os representantes das empresas licitantes participantes atentaram 
para o fato, não fazendo nenhuma menção de intenção de recurso. Desta forma, o objeto foi adjudicado à 
Empresa citada. 
4. Resumidamente, a D. Comissão se apegou ao Atestado de capacidade técnica, bem como ao certificado de 
conformidade para concluir pela irregularidade na contratação. 
5. Ocorre que, data máxima vênia, a decisão merece ser modificada por dois motivos centrais: 

 

A COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA DA RECORRENTE 
6. Ao contrário da conclusão a que chegou a D. Comissão, a Recorrente comprovou sua capacidade técnica para 
fornecer o objeto do contrato que repita-se é a contratação de empresa especializada para fornecimento de 
Divisórias modular removível, inclusive portas, instalação/montagem para nova SEDE do CRF/MG. 
7. O fornecimento de divisórias é o objeto social da Recorrente, que o exerce há mais de 8 anos e que tem larga 
experiência no fornecimento de produto/serviço, como o que se visa contratar, para os mais diversos órgãos da 
Administração Pública Federal e estadual, inclusive em Minas Gerais. Como pode ser observado nos atestados de 
capacidade técnica apresentados pela licitante que comprova a sua experiência, tanto em quantidade fornecida 
como nas espessuras das divisórias 75, 80, 100mm. 
8. Portanto, não há o que se questionar a expertise da Recorrente no que diz respeito à sua capacidade técnica em 
fornecer o objeto do presente certame. 
9. Ademais, o próprio Instrumento convocatório admite a variação, em 5%, nas medidas contidas no descritivo 
detalhado das divisórias. 
10. Como a Recorrente demonstrou sua capacidade técnica para fornecer o objeto contratado dentro da margem 
de 5% das medidas constantes da especificação técnica, não há razão para a anulação da adjudicação. 

  

A ADOÇÃO DO FORMALISMO MODERADO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS 
11. Fora o exposto, a decisão ora combatida despreza o entendimento jurisprudencial e doutrinário mais moderno 
no que diz respeito à vedação do formalismo excessivo. 
12. São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do princípio do 
formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório. 
13. Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da 
segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de 
licitações: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
14. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo 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 
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados 
15. Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório ou negativa de vigência do caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a impossibilidade de a 
Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a 
partir de um conflito de princípios. 
Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da 
legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário) 



16. Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um 
conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a 
adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas 
seguintes decisões do Tribunal de Contas da União: 
“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.” (Acórdão 2302/2012-Plenário) 

 
“O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o 
edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, 
dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1ª Câmara)” 
17. Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e realizar a 
ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos normativos. Por esse 
motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso para outro. 
18. Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio que busca o 
atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson Dallari: a “licitação não é um concurso 
de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital”. 

  

A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A ANULAÇÃO DO ATO E A LEI 9.784/99 
19. Vossa Senhoria fundamentou sua decisão com base no Art. 53 da Lei 9784/99 que determina que a 
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade. 
20. Ocorre que no presente caso, data máxima vênia, como já demonstrado, não há vício de ilegalidade capaz de 
justificar a anulação da adjudicação. 
21. Desconsiderando-se a permissão Editalícia de variação de 5% nas métricas do Termo de Referência, o que se 
admite apenas por amor ao debate, a adoção do princípio do formalismo moderado com o intuito de se alcançar a 
proposta mais vantajosa para este Conselho Regional de Farmácia é plenamente legal e atende ao espírito do 
processo licitatório exposto no Art. 3º da Lei 8.666/93: “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração...” 

 

A AUTONOMIA DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO E O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF 

 

22. A doutrina e a jurisprudência pátria compreendem o processo licitatório como dividido em partes em que cada 
etapa possui uma destinação certa e definida havendo, portanto, uma autonomia nas fases do processo licitatório.

 

23. A esse respeito, cumpre trazer à colação a lição de Marçal Justen Filho: 
“a sequência procedimental acarreta uma relativa autonomia entre as diversas fases da licitação. A natureza 
procedimental propicia a aplicação de princípio similar ‘a preclusão. Esse instituto, embora estudado no âmbito do 
Direito Processual, será aplicável sempre que existir um procedimento, uma sucessão de atos jurídico ordenados 
logicamente com a finalidade de condicionar o exercício de competências e atingir certo resultado. A ordenação 
dos atos que integram o procedimento é resguardada através do princípio da preclusão. 
A preclusão significa que o exaurimento de uma fase acarreta o início da posterior. A preclusão impulsiona o 
procedimento por meio do impedimento à renovação da prática de atos que, na sequência lógica, já foram 
praticados.” 

 

24. A esse respeito, cita-se o precedente jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Contas da União (Acórdão 
1904/2008 – Plenário): 
20. Na fase de deliberação, a autoridade competente decide quanto à homologação e adjudicação do objeto da 
licitação, de acordo com o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93. Essa fase possibilita a revisão dos atos praticados pela 
Comissão de Licitação, além do juízo de conveniência e da verificação da legalidade do resultado. 
21. Merece ser ressaltado que existe uma autonomia relativa entre as fases do procedimento licitatório, 
decorrente da seqüência procedimental do certame. Desse modo, superada uma determinada fase da licitação, 
não seria possível rediscutí-la em fases posteriores, via de regra. Nesse sentido ensina Marçal Justen Filho: 
“... alude-se a uma autonomia relativa entre as diversas fases e etapas do procedimento licitatório. A expressão 
“relativa” significa que, como regra, a competência para prática do ato se exaure no âmbito da etapa 
correspondente. Como cada etapa possui uma destinação certa e definida, o encerramento de uma fase é 
obstáculo a que a matéria volte a ser versada. Porém, o fundamento de validade de uma etapa consiste no 
exaurimento da anterior, de modo válido. Logo, um ato viciado poderá produzir efeitos sobre todos os 
subsequentes, ainda que esses, isoladamente considerados, não apresentem qualquer defeito. Isso se passa 
quando a validade do ato subsequente pressupuser a validade do anterior.” 
25. Corrobora o entendimento a determinação contida no Art. 43 §5º da Lei 8.666/93 que confirma a 
impossibilidade de desclassificação de proposta na fase de julgamento com fundamento em vícios na habilitação, 
salvo fatos supervenientes ou conhecidos somente após o julgamento: 
“§ 5º Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não 
cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento.” 
26. Por fim, considerando que não houve qualquer impugnação à decisão que declarou a Requerente vencedora, 
não houve prejuízo a nenhuma das partes. 
27. Diante disso, há de se operar o princípio Pas de Nullité Sans Grief que no vocabulário jurídico disponível no site 
do Supremo Tribunal Federal, significa que não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo 
causado por ele. 

 

CONCLUSÃO E PEDIDO 
28. Por todo o exposto, não resta à recorrente senão protestar pela modificação da decisão que anulou a 
adjudicação, mantendo-se a decisão anterior que adjudicou o objeto do presente processo licitatório à Recorrente.
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