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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
 

Tomada de Preços nº 15/2.019 
Processo SA/DL nº 139/2.019 
Recorrente: K & G Construtora Garcia Ltda. 
  
 

Trata-se de recurso apresentado pela empresa K & G 
Construtora Garcia Ltda. que deve ser conhecido, por ter sido interposto 
dentro do prazo estabelecido no inciso I, do artigo 109, da Lei federal 
8.666/93, com alterações posteriores. 

 
A recorrente demonstra inconformismo contra a decisão 

da Comissão Permanente de Licitações que declarou frustrada a sessão 
pública, concedendo o prazo para as empresas regularizarem suas 
propostas. 

 
Alega que a Comissão de Licitação, mesmo constatando 

irregularidade das propostas das empresas: Valfer Construções e 
Comércio Eireli EPP e Stocco & Zimmermann Ltda., por não atenderem 
às exigências do edital, decidiu de forma incoerente e ilegal declarar 
frustrada a sessão pública e conceder prazo para que essas empresas 
regularizem suas propostas de preços, em razão da inaplicabilidade do 
parágrafo 3º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/63. 

 
Argumenta que não houve comprometimento do caráter 

competitivo do certame, pois a licitação percorreu todos os trâmites 
legais.   

 
DECISÃO 
 
Preliminarmente, salienta-se que o presente recurso foi 

enviado por correio eletrônico e resgatado da caixa de spam e, deste 
modo, a Comissão Permanente de Licitações decidiu propor ao senhor 
Prefeito Municipal, a suspensão da reabertura de prazo para realizar a 
sessão pública, que fora publicada, até a resolução do mérito do 
recurso.  
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O procedimento licitatório é instruído por princípios que 

visam atender a finalidade precípua da licitação que é a obtenção da 
melhor proposta, com mais vantagens, e prestações menos onerosas 
para a Administração, que se exige a possibilidade de se ter mais de um 
interessado em atender o objeto posto em expectativa de contratação, 
portanto, a competição é exatamente a razão determinante do 
procedimento da licitação. 

 
Conforme descrito no artigo 3º, caput, da Lei federal nº 

8.666/93, reproduzido a seguir: 
 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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 lhes são correlatos.       

 
Ou seja, um dos princípios da licitação destina-se a 

seleção da proposta mais vantajosa, que represente uma solução 
contratual economicamente favorável para a Administração, todavia, se 
temos somente uma proposta válida, como aferir a proposta mais 
vantajosa? 

 
Com relação ao parágrafo 3º, do artigo 48, do Estatuto 

das Licitações, citado pela Recorrente, disciplina a questão da 
desclassificação de todas as propostas, na seguinte forma:  

 
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas 

as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, 
facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.    

 
Deste modo, equivoca-se a Recorrente ao afirmar que a 

Comissão Permanente de Licitações utilizou o parágrafo 3º, do artigo 48, 
da Lei Federal nº 8.666/93, para as empresas regularizassem suas 
propostas, uma vez que a Comissão Permanente de Licitações tem 
pleno conhecimento dos ditames legais e, jamais, decidiria neste 
sentido. 



 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO 
Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 

Telefone: (16) 32443113 

 

 

 
A decisão da Comissão foi por frustrar a sessão pública 

e, assim, o processo de licitação foi reaberto, com o prazo de quinze 
dias para a realização de nova sessão pública, com as publicações nos 
meios obrigatórios e ampliando a disputa a todas a empresas do ramo 
de negócio interessadas em participar da licitação e NÃO somente 
àquelas que primeiramente participaram. 

 
A decisão da Comissão Permanente de Licitações, 

publicada no Diário Oficial do Município, no dia 15 de maio de 2.020, 
consta da seguinte forma: 

. . .  
A Comissão Permanente de Licitações comunica aos interessados 

na TOMADA DE PREÇOS nº 15/2.019, que após julgamento das propostas das 
empresas habilitadas no certame, Resolveu: 

 
Desclassificar as propostas das empresas: Stocco & 

Zimmermann Ltda. em razão de não incluir o B.D.I nos preços unitários, 
conforme exigência do Edital e Valfer Construções e Comércio Eireli EPP, pela 
omissão da planilha detalhada do BDI, conforme exigência no subitem 4.1.1.2, 
do Edital. 

 
Classificar a proposta da empresa: K & G Construtora Garcia 

Ltda., pela regularidade formal dos requisitos exigidos no Edital pertinente.  
 
Julgar frustrados os objetivos da sessão pública, em razão da 

classificação de somente uma licitante, tendo em vista que o caráter competitivo 
do certame foi prejudicado, resguardando o interesse público na competição e 
obtenção da melhor proposta. 

 

Como se extrai da publicação, não houve concessão de 
prazo para que as empresas regularizassem suas propostas 
defeituosas, a decisão recaiu sobre a desclassificação das empresas: 
Valfer Construções e Comércio Eireli EPP e Stocco & Zimmermann 
Ltda., a classificação da Recorrente e de julgar frustrada a sessão 
pública.  

 
Há de se reafirmar a questão discricionária dos atos 

da Administração municipal, nas palavras do renomado doutrinador 
Celso Antônio Bandeira de Mello, em obra monográfica acerca do tema: 

 
“Discricionariedade, portanto, é a margem de 

liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo 
critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir 
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o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade 
legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade 
conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma 
solução unívoca para a situação vertente”. 

 
Portanto, a decisão pela reabertura do certame trata-se 

de ação discricionária da Administração municipal e não se destina 
somente às licitantes que preliminarmente participaram da licitação, mas 
sim a todas as empresas do ramo que tenham interesse em participar 
da licitação, aumentando a competitividade da licitação pública. 

 
 Destarte, o recurso apresentado pela empresa K & G 

Construtora Garcia Ltda. não deve ser acatado, para efeito de 
reconsiderar a decisão da Comissão Julgadora pela reabertura do prazo 
do chamamento público da licitação e assim declarar frustrados os 
objetivos da sessão pública, tendo em vista somente uma empresa 
habilitada para a fase de propostas para os serviços descritos no 
subitem 1.1, do Edital da licitação. 

 
Como recurso apresentado não alcançou o efeito de 

reconsiderar a decisão tomada, os autos do Processo SA/DL nº 
139/2.019, deve subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, com 
todas as informações necessárias, para que decida de maneira definitiva 
a respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do artigo 109, 
da Lei federal nº 8.666/93.  

 
 

Monte Alto, 23 de junho de 2.020. 
 
 

 
 

ANTONIO APARECIDO FERREIRA FRASÃO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

TADEU VERONEZI NUNES                                       ADAIR TEIXEIRA                                              
MEMBRO                                                                            MEMBRO  
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GABINETE DO PREFEITO 
 

Tomada de Preços nº 15/2.019 
Processo SA/DL nº 139/2.019 
Recorrente: K & G Construtora Garcia Ltda. 
 
 

 JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO 
RODRIGUES, Prefeito do Município de Monte 
Alto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento nos 
artigos 49 e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1.993, apresenta a seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
     Vistos e analisados os autos do Processo SA/DL 
nº 139/2.019, referente à Tomada de Preços nº. 15/2.019, que objetiva a 
contratação de empresa especializada para a execução de obras de 
revitalização do Centro Cívico e Cultural Dr. Elias Bahdur, construção de 
pavilhão, adequação do Centro de Informações Turística, o recurso 
interposto pela empresa K & G Construtora Garcia Ltda. foi conhecido, 
por ter sido apresentado nas formalidades legais, E quanto ao mérito, 
considerando a manifestação da Comissão Permanente de Licitações 
que entende inexistirem razões suficientemente convincentes para o 
prosseguimento do certame, decide negar provimento e julgar 
improcedente o recurso interposto. 
 

Determina, outrossim, a reabertura do prazo legal 
para a realização de nova sessão pública, por parte de empresas 
licitantes interessadas e a consequente republicação do edital. 
 
Monte Alto, 24 de junho de 2.020. 
 
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito Municipal 


