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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2019 FUMTUR. 

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE 

ALIMENTAÇÃO (DOCES E LANCHES EM GERAL), CHOCOLATE E SERVIÇO DE RECREAÇÃO 

JUNTO AO PARQUE CENTRAL PARA O EVENTO "FESTIVAL DAS CERVEJARIAS DE TIMBÓ" QUE 

ACONTECERÁ DE 05 A 07 DE ABRIL DE 2019, DISPONIBILIZANDO TODA ESTRUTURA DE 

ATENDIMENTO, MÃO DE OBRA (INCLUSIVE PARA A VENDA DE TÍQUETES), MOBILIÁRIO, 

EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E DEMAIS OBJETOS NECESSÁRIOS. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente por FLAVIANE H. PETRY 

contra decisão proferida pela r. Comissão de Licitações deste Município, datada de 20/03/2019, que 

impediu o cadastramento oral de proposta em sessão pública para pontos expostos no processo como 

desertos. 

  

São os termos do recurso apresentado pela empresa: 

 

01. A empresa recorrente credenciou-se no procedimento de credenciamento, 
restando CREDENCIADA para a exploração comercial de apenas 01 dos 
espaços (ESPAÇO “A”), conforme item 1.1.3 do edital; 
02. Tendo capacidade de absorver mais de 01 espaço, conforme exposto no 
edital, manifestou interesse verbal (apenas) em mais de um ponto, conforme 
estabelecido no item 1.1.4 do edital, sendo que, conforme o texto, caso 
restassem desertos, os mesmos seriam sorteados; 
03. Apesar da manifestação, o pedido não foi efetivado por estar em 
desacordo, conforme designado no item 1.1.4, sendo que, quando do 
interesse, o mesmo deveria estar evidenciado na proposta. 
 
Mediante o exposto, se requer: 
 
01. Que a manifestação verbal por mais 02 espaços (01 espaço “A” e 01 espaço 
“B”) seja levada em consideração, pois a empresa requerente se encontra apta 
a prestação do serviço; 
02. Que, para esta decisão, seja levado em consideração, o número de 
espaços que restaram desertos - faltantes e que prejudicarão a qualidade e a 
importância deste serviço no evento, sendo que haviam disponíveis 10 espaços 
e apenas 06 serão praticados, conforme anotado em Ata. 
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Segundo refere a Recorrente, a proposta verbal por mais 02 espaços (01 espaço “A” e 01 

espaço “B”) pode ser considerada, vez que se trata de mero erro de forma. 

 

Além do mais, diante do número de espaços que restaram desertos, impactar-se-á diretamente 

na qualidade do serviço a ser prestado à população, bem como no sucesso do evento promovido por 

esta administração, sendo que havia disponíveis 10 espaços e apenas 06 serão praticados. 

 

Recebido o recurso, pela Comissão Permanente de Licitação, foram os autos submetidos a 

esta Autoridade, para análise e julgamento em última instância administrativa tendo em vista a 

manutenção da decisão, conforme dispõe o Instrumento Convocatório e art. 109 §4º da Lei 8.666/93. 

 

Este é o relatório.  

 

II. Mérito: 

 

O edital (instrumento convocatório) previra em seus itens o que segue: 1.1.4 - As empresas 

que tiverem interesse em mais de um espaço (até no máximo mais dois), deverão evidenciar na 

proposta o seu interesse, sendo que, caso restem desertos, os espaços serão sorteados, para uma 

maior igualdade de participação, entre os interessados. 

 

Segundo referiu a Recorrente, esta consignou de forma verbal o seu interesse na aquisição 

de mais de um espaço. 

 

Ante ao cenário, pelas linhas dos autos e do recurso, não restam dúvidas acerca da 

compreensão da r. comissão acerca dos ditames da proposta, devendo, no entender desta autoridade, 

a mesma ser considerada. 

 

Veja-se que razão assiste a Recorrente, no que tange ao mero erro formal, sendo que o mesmo 

não tem o condão de tornar inválida a proposta apresentada, até porque é possível, pelo contexto e 

pelas circunstâncias, identificar a coisa e validar o ato. 

 

O direito administrativo prevê que se um documento/ato é produzido de forma diferente da 

exigida, mas alcançou os objetivos pretendidos ou a finalidade essencial, é reputado válido, isto porque, 
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segundo o princípio da instrumentalidade considerar-se-á válido um documento/ato que, embora 

produzido de forma diferente da exigida, atinja a finalidade pretendida, como no caso. 

 

A falha apontada na proposta, que deixou de manifestar interesse nos demais pontos, pode ser 

considerada um erro formal porque a sua ocorrência não trouxe nenhuma consequência prática sobre o 

andamento da licitação, porque o caráter instrumental da planilha de custos não foi prejudicado, pois a 

Administração pôde dela se utilizar para avaliar o preço proposto sob os vários aspectos legais. 

 

Com a mesma direção, leciona Marçal Justen Filho: 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. 

 

Portanto, embora esteja previsto no art. 48, I, da Lei 8.666/1993, que as propostas que não 

atendam as especificações contidas no ato convocatório da licitação devem ser desclassificadas, fato é 

que o rigorismo excessivo na apreciação das propostas deve ser mitigado, com fulcro em outros 

princípios, tais quais os da proporcionalidade, da razoabilidade e da supremacia do interesse público. 

 

No caso avaliado, verifica-se que a rejeição da proposta objeto da impugnação recursal torna-

se mais prejudicial ao interesse público, do que a sua manutenção, inobstante os erros formais apontados 

em seu conteúdo. 

 

Neste sentido:  

Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Licitação. Pregão Presencial. 
Fornecimento de mão de obra capacitada para prestação de serviços de 
jardinagem. Empresa inicialmente desclassificada do certame, mas que 
comprovou por intermédio de recurso administrativo o cumprimento das 
disposições editalícias. Apresentação de planilha de custos de despesas 
médico-hospitalares em local diverso do estabelecido. Reavaliação da 
proposta apresentada. Possibilidade. Ausência de majoração do preço global 
apresentado. Manutenção da decisão interlocutória proferida no primeiro grau. 
(...) “Não se pode perder de vista que a finalidade precípua da licitação é 
a escolha da contratação mais vantajosa para a Administração Pública e, 
para atingi-la, não pode o administrador ater-se à rigorismos formais 
exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessados do certame, o que 
limitaria a competição e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de 
escolha para a contratação (TJSC. Processo nº 0018382-42.2016.8.24.0000 
(Acórdão) Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. Julgado em 22/11/2016.) 

 

Assim, tendo em vista o caráter acessório da proposta, harmonizando-se os princípios do 

julgamento objetivo e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório com a busca pela 
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proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo moderado, entende-

se possível à correção de erros formais. 

 

Ante ao exposto, tendo a empresa licitante, ora Recorrente demonstrado em sede recursais 

razão ao deferimento do recurso conforme amplamente demonstrado acima, correta é reforma da 

decisão proferida pela r. Comissão de Licitações, atribuindo a empresa além do ponto 1 - ESPAÇO “A” 

mais 02 espaços (01 espaço “A” e 01 espaço “B”), pois a empresa Requerente se encontra apta a 

prestação do serviço e há interesse público latente na execução do serviço. 

 

DECISÃO 

 

Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público 

e vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, decide-

se PELO DEFEREFIMENTO DO PRESENTE RECURSO atribuindo a empresa além do ponto 1 - 

ESPAÇO “A” mais 02 espaços (01 espaço “A” e 01 espaço “B”), pois a empresa Requerente se encontra 

apta a prestação do serviço e há interesse público latente na execução do serviço. 

 

Publique-se, registre-se e intime-se.  

 

Timbó, 27 de março de 2019. 

 

Jorge Revelino Ferreira 

Fundo Municipal de Turismo 


