DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

AO

PRESIDENTE

DA

COMISSÃO

ESPECIAL

DE

LICITAÇÃO/COORDENADOR EXECUTIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – UEPSAM.

Ref.: Concorrência Nº 001/2021 – SEAS/UEPSAM

Processo SEI nº. 070026/000370/2021

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA ("DIMENSIONAL" ou “RECORRENTE”),
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00299904/0001-60,
licitante participante da Licitação Concorrência nº 001
221/2021, vem, por seu
Representante Legal infra-assinado, com fundamento no artigo 109, inciso I,
alínea “b”, da Lei 8.666/1993, c/c com o item 17.1, do Edital, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão administrativa que desclassificou a proposta de preços da
DIMENSIONAL, em razão de vícios nela existentes, que ensejam e tornam, por
Lei, a admissão de apenas um resultado, qual seja, a classificação desta
RECORRENTE, pois, do contrário, maculará todo o certame, motivando, por
consequência, arguições de sua nulidade, como restará evidenciado através das
razões anexas.
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Assim, a RECORRENTE requer ao Coordenador Executivo da UEPSAM
que receba o presente Recurso Administrativo e, ato contínuo, reconsidere o ato
administrativo ora recorrido, classificando a empresa DIMENSIONAL. Ademais,
na remota hipótese de assim não decidir, pugna a RECORRENTE para que seu
Recurso Administrativo seja remetido à Autoridade Superior, através da
Comissão Especial de Licitação, na forma do item 17.1, do Edital, para o
proferimento da decisão reformadora.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2022.

BRUNO GOMES PESSOA MENDES
OAB/RJ 166.842

PAULO VICTOR FRANÇA DE OLIVEIRA
OAB/RJ 238.633
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Concorrência: 001/2021 – SEAS/UEPSAM
Ente Licitante: SEAS / UEPSAM
Recorrente:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

I. – TEMPESTIVIDADE

A decisão administrativa que desclassificou a RECORRENTE foi publicada
no DOERJ no dia 22.02.2022 (terça-feira). Assim, o prazo de 05 (cinco) dias úteis
previsto no artigo 109, I, alínea “b”, da Lei Federal 8.666/93, para interposição
desse Recurso Administrativo teve início em 23.02.2022 (quarta-feira).

Contudo, considerando a normativa da Portaria Nº 14.817, de 20 de
dezembro de 2021, como também o Decreto nº 47.953 de 14 de fevereiro de
2022, que estabeleceram pontos facultativos nos órgãos e repartições públicas
da esfera Federal e Estadual, os dias 28/02/2022 (segunda-feira) e 01/03/2022
(terça-feira), o prazo do presente recurso administrativo encerra-se no dia
03.03.2022 (quinta-feira), denotando-se manifestamente tempestiva a presente
peça.

II. – SÍNTESE DOS FATOS

Em síntese, trata-se de uma Concorrência deflagada pela Secretaria de
Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS, através da Unidade Executora
do Programa de Saneamento Ambiental – UEPSAM, para a execução de
“EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DE
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DRENAGEM PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO
BELFORD ROXO, CONFORME PROJETO BÁSICO APROVADO”, conforme
subitem editalício 2.1, in verbis:

Uma vez que o objeto licitado se identifica com as atividades exercidas pela
DIMENSIONAL, a mesma decidiu participar do certame, entregando, na data
aprazada, os envelopes contendo toda a documentação necessária à sua
habilitação e admissão de sua proposta de preços.

Nos dias 09.12.2021 e 01.02.2022 foram publicados os resultados da
habilitação das empresas participantes e a classificação das propostas de
preços, respectivamente, tendo a DIMENSIONAL, ao final, se sagrado em
terceiro colocado por ter apresentado uma proposta de preços no valor de R$
49.494.949.49 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil,
novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Inobstante a decisão sobre as propostas de preços ter-se estabilizado,
ante a ausência de insurgência contra o seu resultado, uma das licitantes, a
empresa Axial LTDA, de maneira intempestiva, interpôs recurso administrativo
em face de sua desclassificação, bem como da classificação das outras 3
empresas remanescentes no certame, dentre elas, a DIMENSIONAL.

Segundo a Axial, houve um excesso de formalismo na decisão
administrativa que a desclassificou, rogando por seu retorno ao certame como
classificada. Tal requerimento foi rejeitado pelo Ente Licitante, mediante a
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ratificação do entendimento de que a empresa não apresentou, em sua proposta
de preços, as composições detalhadas.

Em relação ao pedido de desclassificação de todas as demais licitantes,
somente a DIMENSIONAL acabou sendo considerada desclassificada, sob a
alegação do cometimento de um suposto vício, qual seja, o descumprimento do
item 10.2.6, por a empresa ter ultrapassado o limite máximo de 0,62% para a
instalação e mobilização (item 02.02.01 a 02.02.42 da Planilha Orçamentária),
vez que utilizou um percentual de 0,69%.

Contudo, como restará evidenciado ao final da presente peça recursal, tal
disparidade equivale a uma quantia de R$ 34.474,98 (trinta e quatro mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), que
representa 0,07% sobre a proposta apresentada pela RECORRENTE, que
somou R$ 49.494.949,49 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e noventa
e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove
centavos).

Assim, latente que o equívoco cometido pela DIMENSIONAL se refere a
um erro material irrelevante, destacando-se que o preço global da empresa
ainda permaneceu abaixo do valor de face da licitação, que fora estimado em R$
54.912.356,93 (cinquenta e quatro milhões novecentos e doze mil trezentos e
cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).

Diante disso, faz-se imperioso, por parte desta RECORRENTE, a
interposição do presente recurso, para que a Concorrência 001/2021 retorne à
esteira da legalidade, mediante a reforma da decisão administrativa que a
desclassificou, inclusive como medida de limiar justiça e respeito aos princípios
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norteadores do processo licitatório, que, justamente, é o que esta empresa
comprova na sequência.

III. – DAS RAZÕES DE DIREITO

III.1. – Do Erro Material Irrelevante na Proposta de Preços da Dimensional

Como informado acima, o preço global estimado pela SEAS-UEPSAM
para a execução dos serviços licitados foi de R$ 54.912.356,93 (cinquenta e
quatro milhões novecentos e doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e
noventa e três centavos), conforme item 5.1, do Edital, abaixo colacionado:

O preço global da proposta de preços apresentada pela DIMENSIONAL
foi de R$ 49.494.949,49, ou seja, R$ 5.417.407,44 (cinco milhões, quatrocentos
e dezessete mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos) abaixo
do valor estimado. Em termos de percentuais, a Proposta de preços da
Dimensional possui um desconto de 9,87% sobre o valor estimado pelo Órgão
Licitante.

No entanto, apesar dos fatos supra, a SEAS-UEPSAM desclassificou a
DIMENSIONAL, através da decisão administrativa ora recorrida, sob a
justificativa de ter a DIMENSIONAL não atendido ao item 10.2.6, do Instrumento
Convocatório, ao ter ultrapassado o limite estipulado no certame de 0,62%, do
valor da proposta, para a instalação e mobilização (item 02.02.01 a 02.02.42 da
Planilha Orçamentária). A extrapolação deu-se por a DIMENSIONAL ter previsto
um percentual equivalente a 0,69%.
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Senhores(as), importante registrar que estar-se tratando de uma
diferença mínima, que representa 0,07% do valor da proposta de preços desta
RECORRENTE, que já se encontra com um desconto de quase 10%.

Em termos de números, a DIMENSIONAL estabeleceu para a instalação
e mobilização o montante de R$ 341.370,88, ao invés de R$ 306.895,90. Um
erro de R$ 34.474,98 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
e noventa e oito centavos), sob uma proposta de R$ 49.494.949,49, ou seja,
quase cinquenta milhões.

Devido a inexpressividade financeira do equívoco cometido pela
DIMENSIONAL em sua proposta de preços – representa 0,07% do seu preço
global –, evidente que trata-se de um erro material irrelevante, razão pela qual
deve a SEAS/UEPSAM diligenciar, perante a RECORRENTE, no sentido de que
a proposta seja adequada ao limite do item da planilha orçamentária, na forma
preconizada no artigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, abaixo transcrita, o que a
DIMENSIONAL, desde já, manifesta a sua concordância com aludida redução:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância
dos seguintes procedimentos:
(...)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.

Isso, porque a desclassificação da empresa em razão de um inexpressivo
erro em sua planilha orçamentária, que acaba por trazer um impacto irrelevante
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e, praticamente, inexistente nos preços unitários dos itens ou global da proposta,
denota-se como um formalismo exacerbado do Órgão Licitante, que, ao
final, acaba por prejudicar o próprio órgão, pois se estaria excluindo uma
proposta de preços cujo valor global encontra-se com quase 10% de desconto
sob o valor estimado.

Tal prática acaba por infringir o princípio do formalismo moderado,
observado no âmbito do processo administrativo licitatório.

Em relação ao referido princípio, importante destacar que, segundo o
qual, a exigência de alguns requisitos formais pode ser flexibilizada desde que
não haja quebra da legalidade ou prejuízo a terceiros ou ao interesse público.

Nesta esteira, colaciona-se os seguintes excertos, de modo a corroborar
a tese supra e ratificar a inexistência de qualquer empecilho à proposta de preços
apresentada pela DIMENSIONAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE
PREÇOS.

ERRO

MATERIAL

NA

PROPOSTA.

IRELEVÂNCIA. O ERRO MATERIAL CONSTANTE DA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO,
FACILMENTE

CONSTATÁVEL,

NÃO

É

ÓBICE

À

CLASSIFICAÇÃO DA MESMA. (TJDFT 5043398 DF, Relator:
Angelo Passareli, Data de Julgamento: 18/11/1999, 3ª Turma
Cível, Data de Publicação> DJU 09/02/2000. Pag. 17)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO.
TIPO MENOR PREÇO. ERRO FORMAL. ADEQUAÇÃO DE
VALORES QUE NÃO ALTERAM A SUBSTÂNCIA DA
PROPOSTA VENCEDORA. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
SATISFAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. 1. Em estrita
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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, com
a abdicação de itens da planilha de formação de preço,
cotado indevidamente, caracterizando, portanto mero erro
formal, adequação essa que apresentou uma economia no
valor global do Contrato, para a Administração Pública. Ou
seja: NÃO HOUVE, IN CASU, APRESENTAÇÃO DE NOVA
PROPOSTA, PARTE DE AGRAVANTE, MAS APENAS E TÃO
SOMENTE, CORREÇÃO DE ITENS QUE COMPUNHAM A
PROPOSTA. E tal correção não representa quebra de
isonomia entre os licitantes, vez que a proposta declarada
vencedora, mesmo sema 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, (...) 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.

TRF4.

Apelação

Cível

nº50185849520114040000. (Grifos nossos)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO
FORMALISMO MODERADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A
TERCEIROS OU AO INTERESSE PÚBLICO. 1. No processo
administrativo vige o princípio do formalismo moderado,
segundo o qual a exigência de alguns requisitos formais podem
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ser flexibilizados desde que não haja quebra da legalidade ou
prejuízo a terceiros ou ao interesse público. Além disso, o
processo administrativo foi estruturado de forma a proteger o
interesse dos administrados, ou seja, o apego ao formalismo
deve se dar sobretudo quando sua não observância importa em
risco de prejuízo para o administrado. 2. Apelação parcialmente
provida para conceder parcialmente a segurança e determinar
que a autoridade impetrada reabra o processo administrativo,
oportunizando ao segurado que regularize o instrumento de
procuração.
(TRF-4

-

AC:

50035308420204047207

SC

5003530-

84.2020.4.04.7207, Relator: ERIKA GIOVANINI REUPKE, Data
de

Julgamento:

24/05/2021,

TURMA

REGIONAL

SUPLEMENTAR DE SC)

A esse respeito, vale colher o entendimento do TRIBUNAL

DE

CONTAS

DAS

UNIÃO – TCU em situações análogas:
“Em tendo apresentado essa Licitante o menor preço, pareceme que ofenderia os Princípios da Razoabilidade e da
Economicidade desclassificar a proposta mais vantajosa e
exequível por um erro que, além de poder ser caracterizado
como formal, também não prejudicou a análise do preço
global de acordo com as normas pertinentes. (...) Afirmo que
a falha pode ser considerada um erro formal porque a sua
ocorrência não teria trazido nenhuma consequência prática
sobre o andamento da Licitação. Primeiro, porque não se
pode falar em qualquer benefício para a Licitante, pois o que
interessa tanto para ela quanto para a Administração é o
preço global contratado. Nesse sentido, bastaria observar
que a Licitante poderia ter preenchido corretamente o
campo férias e de forma correspondente ter ajustado o lucro
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proposto de forma a se obter o mesmo valor global da
Proposta. (...)

(...) Segundo, 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. (...) Em suma, penso que seria um formalismo
exacerbado desclassificar uma Empresa em tal situação,
além de caracterizar a prática de ato antieconômico.
Rememoro ainda que a obrigação da contratada em pagar os
devidos encargos trabalhistas advém da norma legal (art. 71 da
Lei 8.666/93), pouco importando para tanto o indicado na
Planilha de Custos anexa aos Editais de Licitação. Raciocínio
idêntico aplica-se quando a cotação de item da Planilha
apresenta valor maior do que o esperado. Ora, o efeito
prático de tal erro, mantendo-se o mesmo preço global,
seria que o lucro indicado na Proposta deveria ser acrescido
do equivalente financeiro à redução de valor do referido
item da Planilha. Da mesma forma, na linha do antes exposto,
em sendo essa Proposta a mais vantajosa economicamente
para a Administração e ainda compatível com os preços de
mercado, não vislumbro motivos para desclassificá-la.” (TCU,
ACÓRDÃO 4.621, RELATOR MINISTRO BENJAMIN ZYMLER, 2ª
Câmara, j. em 01/09/2009 – g/n)

29.

O entendimento adotado pela entidade de que diligência,

‘em qualquer tempo’, resulta necessariamente em ‘novas
propostas’, com violação ao § 3° do art. 43 da Lei 8.666/93 e ao
princípio da isonomia, encontra-se amplamente ultrapassado
pela moderna jurisprudência deste Tribunal. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, em que se fundamenta
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a posição do Sebrae/PA, deve ser utilizado em equilíbrio com
princípios maiores, como o do interesse público e o da seleção
da proposta mais vantajosa, este último consagrado no art. 3º da
Lei de Licitações. O formalismo moderado nos certames
licitatórios é fortemente incentivado pelo Tribunal de Contas da
União, que compreende ser a diligência ‘medida simples que
privilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e evita a
desclassificação indevida de propostas’
TCU. Acórdão 2239/2018 – Plenário

Diante disso, evidente que o erro cometido pela RECORRENTE denotase como um mero erro material irrelevante, cuja desclassificação por sua
ocorrência acabar ferindo os princípios da razoabilidade, competitividade e,
principalmente, do formalismo moderado.

O princípio do formalismo moderado, que se opõe ao excesso de
formalismo, veda a prática de exageros, na análise da documentação da
proposta, que acabam por colocar a busca da proposta mais vantajosa em
segundo plano.

Segundo Odete MEDAUAR, em relação ao termo informalismo, destaca
que:
Não parece correta essa última expressão, porque dá a entender
que não há ritos e formas no processo administrativo. Há ritos e
formas inerentes a todo procedimento. Na verdade, o princípio
do formalismo moderado [grifo do autor] consiste, em primeiro
lugar, na previsão de ritos e formas simples, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos
dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo
lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável
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quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como fim em
si

mesmas,

desligadas

das

verdadeiras finalidades

do

processo.1

A jurista Maria Sylvia Zanella Di PIETRO completa tal idéia, afirmando
que "informalismo não significa, nesse caso, ausência de forma; o processo
administrativo é formal [grifo do autor] no sentido de que deve ser reduzido a
escrito e conter documentado tudo o que ocorre no seu desenvolvimento;
é informal [grifo do autor] no sentido de que não está sujeito a formas rígidas."2

Assim, resta-se latente que o erro material cometido pela DIMENSIONAL
denota-se irrelevante, haja vista representar menos de um décimo por cento do
preço global de sua proposta, pois estar se tratando de um equívoco de R$
34.474,98 sob uma proposta de quase cinquenta milhões, sob um item
(mobilização e instalação), que, destaca-se não importará variações de preços
durante a execução dos serviços, além de ter-se respeitado o preço total previsto
pela SEAS-UEPSAM, haja vista o desconto apresentado no valor global desta
RECORRENTE, de, aproximadamente 10% (dez por cento).

Desta forma, deve, a SEAS-UEPSAM conferir à DIMENSIONAL a
possibilidade de adequação ao limite do item de mobilização e instalação,
reduzindo a sua proposta em R$ 34.474,98, em consonância ao preconizado no
artigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, e com a jurisprudência acima citada e os
princípios do formalismo moderado, competitividade e razoabilidade.

III.2. Dos Princípios Administrativos Infringidos Diante da Desclassificação
1

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 9.ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2005. p. 189
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
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das Propostas de Preços da DIMENSIONAL

III.2.1. Dos Princípios da Competitividade e do Formalismo Moderado
O art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93, determina que é vedado aos agentes
públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”.
Como observa a doutrina, trata-se do chamado princípio da competividade,
que determina que a Administração não pode adotar medidas ou criar regras
que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da
licitação:
“O primeiro deles é o princípio da competitividade, correlato ao
princípio da igualdade. Significa que a Administração não pode
adotar medidas ou criar regras que comprometam, restrinjam ou
frustrem o caráter competitivo da licitação. Em outras palavras,
deve o procedimento possibilitar a disputa e o confronto entre os
licitantes, para que a seleção se faça da melhor forma
possível. Fácil é verificar que, sem a competição, estaria
comprometido o próprio princípio da igualdade, já que alguns se
beneficiariam à custa do prejuízo de outros” (CARVALHO
FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo. 27ª
Ed. Ver, ampl. E atual. São: Atlas, 2014, p. 249).

Nesse ponto, o Tribunal de Contas da União (“TCU”) possui o
entendimento de que as exigências do edital não podem ser desarrazoadas
a ponto de comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão
somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro contratado
detém capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Tais
exigências devem sempre ser devidamente fundamentadas, de forma que
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fiquem demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em
relação ao objeto licitado:
“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo
constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao
caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público.
Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou
técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de
comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão
somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro
contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações
contratuais.
Tais exigências ser sempre devidamente fundamentadas, de
forma

que

fiquem

demonstradas

inequivocamente

sua

imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado”
(Acórdão 1.942/2009, Plenário, rel. Min. André Luís de
Carvalho).

Como observa a jurisprudência, o objetivo das licitações é a busca do
melhor contrato para a administração, pelo que toda a interpretação dos
editais deve ser feita à conta de tal premissa:
“LICITAÇÃO

-

MANDADO

DE

SEGURANÇA

-

INTERPRETAÇÃO DE CLAÚSULAS DO EDITAL - RIGOR
EXAGERADO. O objetivo das licitações públicas é a busca
do melhor contrato para a administração, garantindo-se, de
outro lado, a igualdade de chances aos concorrentes. Toda
a interpretação de editais deve ser feita à conta de tal
premissa, e, assim, a exigência do item 4. 1.2., alínea a, do
Edital (fls. 10), deve ser entendida cumprida. A declaração
exigida não precisa ser formulada com as exatas palavras do
edital, mas sim com o conteúdo material que lhe atenda ao
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conteúdo. Afastado o entendimento restritivo e eivado de
excesso de rigor por parte da Comissão da Licitação.
Prevalência de interpretação que favoreça à maior participação.
"O formalismo no procedimento licitatório não significa que se
possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou
defeitos irrelevantes" (cf. STJ; Mandado de Segurança nº 5418;
Relator: Ministro Demócrito Reinaldo). Sentença confirmada.
Remessa improvida” (TRF2, REOMS nº 24729, 5ª Turma
Especializada, Relator Desembargador Federal Guilherme
Couto, DJU 23.03.2006).

Com base nesse princípio, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) entende
que “o formalismo no procedimento licitatório não significa que se possa
desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes”
(MS 5.418/DF, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJu 01.06.1998). Para o STJ,
Rigorismos Formais Extremos E Exigências Inúteis Não Podem Conduzir
A Uma Interpretação Contrária À Finalidade Da Lei, Notadamente Em Se
Tratando De Concorrência Pública, Do Tipo Menor Preço, Na Qual A
Existência De Vários Interessados É Benéfica, Na Exata Medida Em Que
Facilita A Escolha Da Proposta Efetivamente Mais Vantajosa. É ler:
“4. A Administração Pública não pode descumprir as normas
legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei
8.666/93, art. 41). Contudo, rigorismos formais extremos e
exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária
à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência
pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários
interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a
escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93,

Página 16 de 19

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

art. 3º)” (STJ, REsp 797170/MT, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
07.11.2006).

Em outras palavras, o STJ sustenta que “as regras do edital de
procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar
qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame,
POSSIBILITEM A PARTICIPAÇÃO DO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE
CONCORRENTES, A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADO SE ENCONTRAR,
ENTRE VÁRIAS PROPOSTAS, A MAIS VANTAJOSA” (STJ, RMS 5.606/DF,
Rel. Min. José Delgado, DJ 10.08.1998).

No caso, como já vastamente tratado no presente petitório, não pode a
Comissão desclassificar propostas de preços em razão de meros erros formais
cujo impacto, nos seus preços unitários e globais, é praticamente inexistente,
pois, a uma diminuirá a competitividade do certame, e, a duas, mitigará o
atingimento da busca pela proposta mais vantajosa à Administração, razão pela
qual, a proposta apresentada pela DIMENSIONAL deve, como medida de limiar
justiça, ser novamente classificada.

III.2.2. Princípio da Razoabilidade
Pelo princípio da razoabilidade, a Administração, no uso da sua
discricionariedade, deverá obedecer a critérios aceitáveis na prática de seus
atos. A respeito dessa liberalidade do administrador público, assim expressa o
prof. Celso Antônio:
“…Não significa, como é evidente, que lhe seja outorgado o
poder de agir ao saber exclusivo de seu líbito, de seus humores,
paixões pessoais, excentricidade ou critérios personalíssimos e
muito menos significa que liberou a Administração para
manipular a regra de direito de maneira a sacar dela efeitos não
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pretendidos nem assumidos pela lei aplicada”. (Celso Antônio,
1998, p.66)

Ou seja, se um ato for praticado sem a devida prudência e sensatez
necessárias ao administrador, aquele será perfeitamente invalidável, visto ser
eivado de nulidade.

No presente caso, verifica-se a inobservância ao princípio em comento a
partir do momento em que se desclassifica a proposta de preços da
RECORRENTE, em razão de um erro material irrelevante, face à diminuta
diferença de cálculo (0,07% do valor da proposta); o elevado porte da
contratação

(cujo

valor

global estimado

pelo

Ente

Licitante foi de,

aproximadamente, R$ 54 milhões); e que a DIMENSIONAL respeitou o valor
total previsto, mediante um desconto de quase 10%.

V. – CONCLUSÃO E PEDIDOS

Por tudo quanto foi exposto, a RECORRENTE espera e requer:

(i)

O recebimento do presente Recurso Administrativo, eis que
tempestivo; e

(ii)

A Revisão da decisão administrativa que desclassificou a proposta
de preços apresentada pela DIMENSIONAL, de modo que seja
oportunizada, à RECORRENTE, o saneamento do erro material
irrelevante através de diligência, na forma do artigo 43, §3º, da Lei
nº 8.666/93, como assentado nos mesmos argumentos supra e,
notadamente, na jurisprudência citada nesta peça recursal, eis que
a DIMENSIONAL concorda com a redução do valor para a
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adequação ao limite do item mobilização e instalação, culminando,
consequentemente, com a sua classificação.

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2022.

BRUNO GOMES PESSOA
MENDES
OAB/RJ 166.842

PAULO VICTOR FRANÇA DE
OLIVEIRA
OAB/RJ 238.633

Página 19 de 19

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de mandato, DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 00.299.904/0001-60,
estabelecida na Rua Sete de Setembro, 98, sala 605, Centro, Rio de Janeiro, CEP
20.050-002, por seu representante legal, o Diretor Técnico, devidamente nomeado e
constituído na forma do Contrato Social, o Sr. VINICIUS AUGUSTO PEREIRA
BENEVIDES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº
2005101598, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.452.177-10,
nomeia e constitui como seus bastantes procuradores o Dr. BRUNO GOMES
PESSOA MENDES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n°
166.842 e o Dr. PAULO VICTOR FRANÇA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 238.633, ambos com endereço profissional
situado na Rua Sete de Setembro, 98, sala 1201, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20.050-002, aos quais outorga plenos poderes para representar e defender os
interesses da OUTORGANTE, no curso da Concorrência Pública N° 001/2021
(Processo SEI nº. 070026/000370/2021), promovida pela Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade – SEAS, através da Unidade Executora do Programa de
Saneamento Ambiental – UEPSAM, conferindo aos outorgados os poderes da
cláusula ad judicia e ad judicia et extra, podendo praticar todos os atos necessários à
consecução do presente mandato, inclusive.
Rio de Janeiro, 02 de março de 2022.

________________________________________
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Vinicius Augusto Pereira Benevides

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

5739258

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nire: 33205179701
Protocolo: 0020170575241 - 15/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A4164A045ED166994F909DD299CA4554D596B91E8014DFB1A1EF8065B7258A34
Arquivamento: 00003011831 - 23/02/2017

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

5739259

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nire: 33205179701
Protocolo: 0020170575241 - 15/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A4164A045ED166994F909DD299CA4554D596B91E8014DFB1A1EF8065B7258A34
Arquivamento: 00003011831 - 23/02/2017

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

5739260

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nire: 33205179701
Protocolo: 0020170575241 - 15/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A4164A045ED166994F909DD299CA4554D596B91E8014DFB1A1EF8065B7258A34
Arquivamento: 00003011831 - 23/02/2017

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

5739261

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nire: 33205179701
Protocolo: 0020170575241 - 15/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A4164A045ED166994F909DD299CA4554D596B91E8014DFB1A1EF8065B7258A34
Arquivamento: 00003011831 - 23/02/2017

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

5739262

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nire: 33205179701
Protocolo: 0020170575241 - 15/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A4164A045ED166994F909DD299CA4554D596B91E8014DFB1A1EF8065B7258A34
Arquivamento: 00003011831 - 23/02/2017

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

5739263

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nire: 33205179701
Protocolo: 0020170575241 - 15/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A4164A045ED166994F909DD299CA4554D596B91E8014DFB1A1EF8065B7258A34
Arquivamento: 00003011831 - 23/02/2017

DocuSign Envelope ID: 3114582E-E32D-4E6A-A428-DF56BF6D053C

5739264

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nire: 33205179701
Protocolo: 0020170575241 - 15/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A4164A045ED166994F909DD299CA4554D596B91E8014DFB1A1EF8065B7258A34
Arquivamento: 00003011831 - 23/02/2017

Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: 3114582EE32D4E6AA428DF56BF6D053C

Status: Concluído

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO - SEAS UEPSAM - CO 001/2021
Obra: Geral
Envelope fonte:
Documentar páginas: 29

Assinaturas: 5

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 53

Bruno Gomes Pessoa Mendes

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
brunom@dimensionalengenharia.com
Endereço IP: 189.60.225.70

Rastreamento de registros
Status: Original
03/03/2022 13:21:44

Eventos do signatário

Portador: Bruno Gomes Pessoa Mendes

Local: DocuSign

brunom@dimensionalengenharia.com

Assinatura

Registro de hora e data

Vinicius Benevides

Enviado: 03/03/2022 13:30:39

viniciusb@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 03/03/2022 14:19:33

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Assinado: 03/03/2022 14:20:12

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
(Nenhuma)
Usando endereço IP: 179.86.10.59
Assinado com o uso do celular
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign
Bruno Mendes

Enviado: 03/03/2022 14:20:16

brunom@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 03/03/2022 14:22:03

Advogado

Assinado: 03/03/2022 14:22:36

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
carregada
(Nenhuma)
Usando endereço IP: 189.60.225.70
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 14/02/2020 16:52:47
ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb
Paulo Oliveira

Enviado: 03/03/2022 14:22:41

pauloo@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 03/03/2022 14:23:05

Advogado

Assinado: 03/03/2022 14:25:40

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
carregada
(Nenhuma)
Usando endereço IP: 177.145.174.6
Assinado com o uso do celular
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Vitoria Castro

Copiado

Enviado: 03/03/2022 14:25:44

Copiado

Enviado: 03/03/2022 14:25:45

Copiado

Enviado: 03/03/2022 14:25:46

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

vitoriac@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 03/03/2022 14:31:47

Estagiaria
Dimensional Engenharia
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign
Jeanne Darc
jeannelicitacao@dimensionalengenharia.com

Visualizado: 03/03/2022 15:05:11

Coordenadora de Licitações
Dimensional Engenharia LTDA
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign
Alexandra Farias
alexandraf@dimensionalengenharia.com
Gerente de Licitação
Dimensional Engenharia LTDA
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

03/03/2022 13:30:39

Entrega certificada

Segurança verificada

03/03/2022 14:23:05

Assinatura concluída

Segurança verificada

03/03/2022 14:25:40

Concluído

Segurança verificada

03/03/2022 14:25:46

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 21/08/2019 10:56:16
Partes concordam em: Bruno Mendes

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE
From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you
certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing
to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the
information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically
to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please
confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and
signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies
At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below.

Withdrawing your consent
If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below.

Consequences of changing your mind
If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents
from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures
electronically from us.

How to contact dimensional:
You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address
To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us
at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your
previous email address, your new email address. We do not require any other information from
you to change your email address.
If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your
account preferences.

To request paper copies from dimensional
To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an email
to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your
email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at
that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional
To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page,
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request
you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need
any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing
consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software
The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guidesigning-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically
To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further,
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.
By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm
that:





You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send
this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future
reference and access; and
Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations,
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.

