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DECISÃO DE RECURSO 
 
 
Ementa: Recurso administrativo 
interposto em face da decisão sobre 
desclassificação da empresa 
Athayde & Advogados Associados, 
no âmbito da Licitação CONVITE Nº 
002/2016. 
 
Decisão: Recurso não provido. 
 
 

Trata-se da Licitação CONVITE Nº 002/2016, que visa a 
contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços especializados de 
assessoria jurídica.  

Após a realização da fase de habilitação e abertura dos 
envelopes de preços, a empresa Athayde & Advogados Associados restou 
desclassificada em face do preço oferecido pela mesma ser considerado 
inexequível, descumprindo assim o item 12.16 do edital que de forma expressa 
informou o que seria considerado preço inexequível, estabelecendo percentual 
claro a ser embasado pelas licitantes. Intimadas todas as licitantes para 
apresentar contrarrazões, apenas a empresa Moreira, Napoli & Advogados 
Associados impugnou o recurso, rebatendo as alegações da recorrente.  

Na fase recursal, foram respeitados todos os prazos de 
interposição de recurso quanto, apresentação das contrarrazões e tomada das 
decisões pela Comissão, que sempre buscaram o devido respaldo legal junto à 
assessoria jurídica deste Conselho.  

 
Após a análise do recurso administrativo interposto pela 

empresa Athayde, bem como a impugnação ao referido recurso apresentado 
pela empresa Moreira & Napoli, a Comissão Permanente de Licitação decide 
manter a decisão proferida na sessão referente ao Convite nº 002/2016, tendo 
em vista que foram observados o edital do certame e a Lei n.º 8.666/93, bem 
como os princípios da isonomia, da transparência, da fundamentação e da 
razoabilidade. 

Saliente-se que o recurso apresentado pela licitante é 
genérico, sequer atacando o item 12.16 do edital, o qual não foi impugnado na 
fase de abertura, restando assim perfeito e que deve ser aplicado. 



 
 

 

 
 

Note-se que todos os demais licitantes cumpriram o 
previsto no edital e apresentaram suas propostas de preços, dentro do que fora 
previsto, entre o preço máximo e o preço mínimo, à luz do disposto no item 
12.16, e a permitir e aceitar os argumentos da recorrente, estar-se-ia violando o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 

    Em outras palavras, a igualdade refere-se não à 
Administração Pública em si, que representa os interesses da coletividade, 
supremos em relação ao interesse privado. A igualdade, em Direito 
Administrativo, concerne ao modo como a Administração Pública deve tratar os 
administrados. 

    Tratar os administrados de forma igualitária pressupõe não 
favorecer nem desfavorecer qualquer um deles. A Administração deve tratar a 
todos igualmente, impessoalmente, sempre visando à consecução do interesse 
público, restringindo-se à legalidade de seus atos, sejam eles vinculados ou 
discricionários.  

    No caso em desate, a proposta da recorrente, mostra-se 
fora dos padrões da normalidade, pois foi ofertada em valor inferior ao 
estabelecido no edital não impugnado, como inexequível. O menor preço não 
significa tão somente o menor preço nominal, mas sim o melhor preço para a 
administração, pois pode ocorrer de o desembolso de valor mais elevado 
propiciar vantagens maiores à Administração Pública. 

     Explica Marçal Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 16ª edição, 2014, p. 89.): “É vedado à Administração 
Pública selecionar como vencedora a proposta tomando em vista apenas o 
valor exigido pelo particular e sem estabelecer um parâmetro mínimo de 
qualidade aceitável. É fundamental que o ato convocatório adote o padrão de 
qualidade exigido, o que significa a desclassificação de todas as propostas que 
não atendam essa exigência.” 

Diante do exposto esta Comissão de Licitação decide pelo 
não provimento do recurso interposto pela empresa Athayde mantendo sua 
inabilitação. 

Curitiba, 14 de junho de 2016. 
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