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TRIBUNAL PLENO                SESSÃO DE 09/04/2014                    ITEM: 004 
 
TC-042016/026/08 

Recorrente(s): Fundação para o Desenvolvimento da Educação - 

FDE.   

Assunto: Contrato entre a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação – FDE e HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda., 

objetivando a construção de prédio escolar em estrutura pré-

moldada de concreto, com fornecimento, instalação, licenciamento 

e manutenção de elevador no terreno B. 1º de Maio – Rua dos 

Professores s/nº. – CJ 1º de Maio – Jacareí/SP. 

Responsável(is): Bruno Ribeiro (Diretor de Obras e Serviços) e 

Décio Jorge Tabach (Gerente de Obras). 

Em Julgamento: Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) contra a 

decisão da E. Segunda Câmara, que julgou irregulares a licitação 

e o contrato, bem como ilegais os atos determinativos das 

despesas, aplicando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, 

da Lei Complementar nº709/93. Acórdão publicado no D.O.E. de 22-

06-10. 

Advogado(s): Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho.  

Procurador(es) da Fazenda: Vitorino Francisco Antunes Neto.  

Fiscalização atual: GDF-9 - DSF-I.   

 

Em exame Recurso Ordinário interposto por advogado 
constituído pela FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação diante de r. 
decisão proferida pela Colenda Segunda Câmara que considerou irregulares a 
Concorrência e o Contrato celebrado pela recorrente com HE Engenharia, Comércio e 
Representações Ltda., visando a construção de prédio escolar em estrutura pré-
moldada de concreto com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de 
elevador em Jacareí (Rua dos Professores – cj 1º de maio). 

 

Foram acionados os dispositivos dos incisos XV e XXVII do 
artigo 2º da Lei 709/93. 

 
O decisório proferido em 1º grau acolheu as ponderações da 

fiscalização (DF-9.2 e GDF-9, fls.1301/1309) e da Secretaria Diretoria Geral1 
(fls.1385/1388) e elencou jurisprudência desta Corte2 (TCs- 24910/026/04, 10558/026/07, 

                     
1
 “No caso em julgamento, segundo esclareceu a SDG, o valor da proposta 

declarada vencedora foi de R$ 3.640.264,17. Ocorre que a melhor oferta, com 

base no mapa comparativo de preços, correspondeu a R$3.393.764,50, o que não 

explica a sua desclassificação, por ter o menor preço ofertado, o qual 

equivalia a aproximadamente a 91,92% da média de todas as propostas e a 

86,14% do valor orçado pela origem”. 

 
2
 “A exemplo de outros julgamentos, também de interesse da FDE, observo, 

neste caso, que a origem não observou o disposto no artigo 48 da lei de 
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27085/026/04, 24713/026/05, 1973/026/07, 805/026/05, 29151/026/97, 21241/026/00, 

28697/026/03, 15775/026/04, 31501/026/03 e 12823/026/04) consignando-se que ficou 
patente o descumprimento aos princípios da razoabilidade, do julgamento objetivo e da 
economicidade, consubstanciado na desclassificação de licitantes que apresentaram 
preços unitários considerados inexequíveis, mas com valores globais aceitáveis.  

 
Nas razões recursais (fls.1400/1426), em síntese, a recorrente 

ponderou que “a Administração não pode aceitar preços global ou unitários 
incompatíveis com os insumos e salários de mercado”. 

 
Argumentou que, “se o preço unitário for inexequível (porque 

incompatível com os insumos e salários de mercado), então, por expressa disposição 
do artigo 44, parágrafo 3º, a proposta não será admitida”. 

 
Afirmou, ainda, que “o instrumento técnico para a aferição da 

compatibilidade consiste na exigência de apresentação pelas licitantes, para 
fundamentar suas propostas, da composição de preços unitários cuja somatória 
redunda no preço global da proposta”.  

 
Salientou, outrossim, que “noutros termos, em contratos em que 

há serviços remunerado por preço unitário (tal qual em questão) a não verificação das 
planilhas de preços unitários amplia enormemente a possibilidade de ocorrência de 
distorção na execução contratual”. 

 
Suscitou, elaborando quadro comparativo de preços (fls.1421) 

que as duas propostas desclassificadas apresentaram distorções em 3 (três) itens, com 
variação de até 26,12% do preço/unitário FDE.   

 
Ponderou, também, que a FDE disponibiliza planilhas em meio 

eletrônico, competindo à licitante apenas preenchê-las com seus preços e imprimi-las. 
 
Frisou que o edital explicitou que deveriam ser observados os 

coeficientes de produtividade do caderno de encargos da FDE, assim como suas 
planilhas de encargos sociais e de BDI. 

 
Elencou que há julgados desta Corte e do Judiciário que não 

imputam extravagância na conduta da contratante. 
 
Pediu, por fim, a reforma do decisório. 
 
A d. PFE manifestou-se (fls.1433 e 1447) pelo conhecimento e 

provimento do apelo, entendendo que o edital definiu e detalhou o objeto, 

                                                                    
regência, que fixa as condições necessárias para a desclassificação das 

propostas”. 
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estabelecendo critérios objetivos para a avaliação das propostas, possibilitando a 
aferição da exequibilidade das propostas. 

 
As áreas de engenharia (fls.1438/1439) e jurídica (fls.1440/1444), a 

chefia de ATJ (fls.1445/1446) e a SDG (fls.1434/1437) pronunciaram-se pelo recebimento 
e desprovimento do recurso. 

 
A Secretaria Diretoria Geral enfatizou que “o item 6.2 editalicio 

afirma que a classificação das propostas será pela ordem crescente dos valores 
considerados exequíveis propostos como preço total da obra, contudo a FDE 
desclassificou propostas tendo em vista o subitem 6.20.VIII do Anexo I, que estipulou 
regras de avaliação dos preços, sendo, na prática, aferidos unitariamente”. 

 
A SDG assinalou que a jurisprudência deste Tribunal tem 

reiteradamente condenado tal prática, a exemplo das decisões proferidas nos TCs- 
1139/026/07, 29554/026/06 e 1757/026/07.   

 
       É o relatório. 
 
GC-CCM-21               
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GC-CCM 
T R I B U N A L   P L E N O 
 
SESSÃO DE  09/04/2014                                                                             ITEM 004 
 
PROCESSO:            TC- 42016/026/08 
                     
RECORRENTE:       FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
 
CONTRATADA:       HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda                                 
                                 CNPJ 62.533.278/0001-81 

 
RESPONSÁVEL:     Sr. Francisco C. Fregolente 
                                 (Termo de Ciência e de Notificação a fls.1289) 

                                 
OBJETO:            construção de prédio escolar em estrutura pré-moldada de 

concerto com fornecimento, instalação, licenciamento e 
manutenção de elevador 

 
LICITAÇÃO:            Concorrência 05/0401/08/01 
                                Contrato (assinado em 06/10/08, fls.1274/1288) 

 
PRAZO:                   240 dias 
 
VALOR:                   R$ 3.640.264,17 
                                                                                                                                                                       
EM EXAME:           Recurso Ordinário (em face de decisão da Colenda Segunda 

Câmara3 que considerou irregulares a licitação e o contrato) 

 
AUTORIDADES QUE FIRMARAM O  
INSTRUMENTO:      Srs. Bruno Ribeiro – Diretor de Obras e Serviços 
                                         Décio Jorge Tabach – Gerente de Obras 
 
ADVOGADO:            Dr . Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho  
                                         OAB/SP 74.481 
 
VOTO -  PRELIMINAR 
 
   Em preliminar, conheço do Recurso Ordinário posto que 
adequado4, tempestivo5 e apresentado por parte legítima6. 

                     
3 Colenda Segunda Câmara: sessão de 18/05/2010, e. Substituto de Conselheiro 

Pedro Arnaldo Fornacialli, relator, Edgard Camargo Rodrigues e Renato Martins 

Costa. 
4 Adequado: apelo contra decisão definitiva. 
5  Tempestivo: v. acórdão publicado em 22/06/2010 e recurso protocolado no dia 
06 de julho seguinte. 
6 Parte legítima: advogado regularmente constituído.  
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MÉRITO 
 
 

As razões recursais são insuficientes para modificar o 
posicionamento deste Colendo Tribunal, que tem reprovado a regra utilizada pela FDE, 
para julgamento das propostas, levando em conta os preços unitários, por contrariar o 
previsto no inciso II do artigo 48 da Lei Federal nº 8666/937, conforme as decisões 
proferidas nos TCs- 994/026/07, 37797/026/06, 40683/026/06, 1757/026/07, 
29554/026/06, 4406/026/06, 1973/026/07, 7704/026/078, 1697/026/07, 24713/026/05, 
10064/026/07 e 44072/026/07, dentre outras.  

 
Esta Casa vem condenando o critério adotado pela recorrente, 

fundamentado na incompatibilidade de preços de insumos unitários em relação aos 
estabelecidos em seu “Caderno de Encargos”, com suposto amparo no artigo 44, §3º 
do Estatuto Licitatório. 

 
A propósito, os decisórios favoráveis trazidos à colação pela 

recorrente não a socorrem por se tratarem de julgamentos isolados que não refletem o 
entendimento dominante desta Egrégia Corte. 
 

Consoante inserido no voto condutor em 1º grau da matéria, “o 
valor da proposta declarada vencedora foi de R$ 3.640.264,17. Ocorre que a melhor 
oferta, com base no mapa comparativo de preços, correspondeu a R$ 3.393.764,50, o 
que não explica a sua desclassificação, por ter o menor preço ofertado, o qual equivalia 
a aproximadamente a 91,92% da média de todas as propostas e a 86,14% do valor 
orçado pela origem”. 
                     

7 Art. 48. Serão desclassificadas: II - propostas com valor global superior ao 

limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 

de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas 

no ato convocatório da licitação. 

 
8
 Voto proferido pelo e. Conselheiro Fulvio Julião Biazzi: “Quanto à 

composição dos preços para comprovar a sua exequibilidade, justifica a FDE 

que disponibiliza para os licitantes (no endereço eletrônico) o detalhamento 

necessário, sendo que a observância destes critérios e/ou coeficientes é o 

que garante para a Fundação a qualidade do serviço proposto. 

Entretanto, tal assertiva não prevalece porque ficou demonstrada a conotação 

restritiva, ao invés de promover a disputa entre as licitantes que 

apresentaram preços globais, bem próximos do orçamento contratado, 

considerados exequíveis, a Administração optou por desclassificá-las, 

infringindo o “caput” e §1º, inciso I, do artigo 3º, bem como o §3º do artigo 

44, c.c § 1º “b”, inciso II do artigo 48 da Lei nº 8666/93”. 
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Anoto que a Secretaria Diretoria Geral suscitou que a “empresa 

contratada, classificada em 2º lugar, cuja proposta era de R$ 3.701.539,99 firmou o 
pacto pelo valor de R$ 3.640.264,17, em razão da desistência da 1ª colocada e 
aquiescência ao preço inferior, sem novo cálculo dos itens unitários para aferição da 
exequibilidade”. 

 
Conforme anotado no voto exarado em 1ª instância, que não 

merece reparo, no caso concreto, a prática denunciada resultou na contratação que 
não foi a mais vantajosa, afrontando, pois, o princípio da economicidade. 

 
  Pelo exposto, acolhendo as assertivas de ATJ e SDG, voto no 

sentido do desprovimento do Recurso, mantendo-se em termos a r. decisão recorrida. 
 

 

 

 


