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oncrsAo EM RECURSo ADMTNISTRATTvo

PROCESSO LICITATORIO NO 19412022
MODALIDADE: TOMADA DE PREQO N" 03/2022
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO N' 19412022

SOLICITANTE:
Razflo Social:
CNPJ/CPF n':

Endereqo:

LF,Z CIMERCIo E INSTALAqOoS ELETRICAS ME
1s.34s.79710001 -36
Rua Jodo Pessoa, 685, tdrreo, Bairro Sio .losd
Pinhalzinho/SC

Nos termos do arligo 109, $ 4" daLein.8.666193, ante o parecer juridico 00612022,
DIICIDO CONHECER o recurso apresentado, DANDO-I-HE PROCEDENCIA.

Cidncia aos licitantes pela publicagdo no enderego eletr6nico:

v;{{-b.v1Ll,

Riqueza/SC, 04 de margo de 2022.

()
'iq-u,^,o Y 5thCU"*

Patricia Tauffel Scheffer
Membro

Designados pela Portaria 537 de 08 de dezembro de 2022
Departamento de Licitagdes, Compras e Contratos

Municipio de Riqueza - SC

ia \'
Dirce Heinsohn

Presidente
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PARECER JURiDICO 00612022

DEPARTAMENTO DE LICITAqOES COMPRAS E CONTRATOS
r M PUG NAQAO PROCESSO Lt CTTATO RtO 222t 2021

TOMADA DE PREQO 03t2022

RELATORIO

A empresaLEZ COMERCIO E INSTALAQoES ELETRICAS LTDA ME,

inscrita no CNPJ sob no 15.345.79710001-36, apresentou tempestivamente recurso

administrativo do processo supracitado, alegando restrigSo e cerceamento d ampla

concorr6ncia, excesso de formalismo, via de consequ6ncia, impossibilitando ampla

conco116ncia.

Ao final solicita o reconhecimento do presente recurso, e pugna pela

habilitaESo da empresa no certame.

E o breve relato. Passa-se ao parecer.

FUNDAMENTA9AO

Superado o relat6rio, passa-se ao exame do m6rito dos termos impugnados.

lnicialmente, cumpre observar que o exame do presente auto restringe-se

aos aspectos juridicos, excluldos aqueles de natureza t6cnica. Em relagSo a estes,

partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos

conhecimentos especificos imprescindlveis para a sua adequagSo ao interesse

publico, tendo observado todos os requisitos legalmente impostos.

O Poder P0blico, tem como maior garantia o principio da Legalidade. Ele

representa total subordinagSo do Poder P0blico d previsSo legal, devendo seus

agentes atuarem sempre conforme previsSo legal.

O principio da legalidade aparece expressamente na nossa ConstituiESo

Federal em seu arl. 37, caput, que disp6e que a administragSo p0blica direta e

indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municlpios obedecerSo aos princlpios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiOncia.

Rua Jodo Mari, 55 - Celrtro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.
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Art. 37. A administragSo p0blica direta e indireta de qualquer dos Poderes
da Uni5o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecer6 aos
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
efici6ncia e, tamb6m, ao seguinte:
t..l
XXI - ressalvados os casos especificados na legislagSo, as obras, servigos,
compras e alienag6es serSo contratados mediante processo de licitaqSo
p0blica que assegure igualdade de condig6es a todos os concorrentes, com
clSusulas que estabeleqam obrigaq6es de pagamento, mantidas as
condig6es efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitird
as exigdncias de qualificagSo t6cnica e econ6mica indispensaveis d garantia
do cumprimento das obrigag6es.

O caput do dispositivo, juntamente com o art, 30, do diploma de licitaq6es

consubstanciam parte dos principios da licitagSo.

Art. 30 A licitagSo destina-se a garantir a observAncia do princlpio
constitucional da isonomia, a selegdo da proposta mais vantajosa para a
administragSo e a promogSo do desenvolvimento nacional sustentSvel e
serS processada e julgada em estrita conformidade com os principios
b6sicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculagSo ao instrumento
convocat6rio, do julgamento objetivo e dos que lhes s5o correlatos. (grifei)

Os dispositivos normativos em destaque elencam uma parte dos principios da

licitagSo quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,

publicidade, probidade administrativa e a vinculacSo ao instrumento convocat6rio e

do iuloamento obietivo. Outros, por sua vez, s6o pr6prios do processo concorrencial,

tais como o principio da supremacia e indisponibilidade do interesse p0blico, da

razoabilidade, da proporcionalidade, da economicidade, da eficiOncia, do

contradit6rio e ampla defesa, da adjudicageo, efc.

Nesse contexto, 6 posslvel perceber que o leque de principios a serem

seguidos 6 bastante amplo devendo a administragSo trilhar um caminho no sentido

de harmonizar todo esse conjunto de regras que pauta o procedimento

administrativo da licitagSo,

Veja-se que a contratageo de particulares, por parte da AdministragSo

P0blica, 6 sempre uma atividade complexa, pois, em regra, enfrenta-se uma

situagSo em que hd interesses contrapostos entre a contratada e a contratante.

Hely Lopes Meirelles, leciona: "a legalidade, como principio da administraESo;

significa que o administrador p0blico este, em toda sua atividade funcional, sujeito

aos mandamentos da lei, e ds exig6ncias do bem comum, e deles n5o se pode

Rua Jo6o 
'""' 'J*i,illl:;;iL:?,t?'r,'-i?- 

Riqueza - SC'
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afastar ou desviar, sob pena de praticar ato invSlido e expor-se d responsabilidade

disciplinar, civil e criminal, conforme o caso".

Assim, a administraESo diante de um processo complexo como 15 o processo

de licitaqSo, precisa harmonizar um conjunto de princlpios que visam garantir e

assegurar o interesse publico.

Ao observarmos a Lei de LicitaqSo encontramos a possibilidade da ComissSo

ou autoridade competente promover diligencias, para esclarecer a instruqSo do

processo, disciplinado no artigo 43, 53 da Lei Federal no.8.666/1993.

A promoESo de diligencia 6 realizada sempre que a comissSo julgadora, ou

autoridade competente em presidir o certame, se esbarra com alguma d[vida, sendo

mecanismo necessario para afastar imprecis6es e confirmagSo de dados contidos

nas documentaE6es apresentadas pelos participantes do processo licitatorio.

Comumente questiona-se a possibilidade de juntar documentos durante a

realizaqdo de diligencia, tal altercaqSo decorre de uma interpretaqSo equivocada do

texto legislativo, isto porque o arligo 43, S 3o da Lei Federal no 8.666 de 1.993

preconiza que:

Art. 43o [...]
S 3' E facultada d ComissSo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagSo, a promogSo de dilig6ncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugSo do processo, vedada a inclusSo posterior de
documento ou informagSo que deveria constar originariamente da proposta.
" (Destacamos)

Deste modo a correta interpretaqao e de que a vedaESo para inclusSo de

documentos restringe-se somente a inclusdo de documentos que deveriam ser

entregues inicialmente, por conseguinte admitindo a inclusSo de qualquer outro

documento que sirva como complenrento necessSrio a elucidaqSo de obscuridades,

duvidas ou, at6 mesmo, veracidade dos documentos jri apresentados. Exerrplo

tlpico e o caso da inclusSo de notas fiscais ou contratos que visam esclarecer a

quantidade fornecida r1e dr:terrninado material, quando o atestado de capacidade

tecnica e omisso, ou dubio, e;m relaqSo a quantidade fornecida.

Nas palavras de lvo Ferreira de Oliveira, que elucida com a clareza que lhe e

peculiar, a diligencia visa:

'( . ) oferecer meios para que a ComissSo de LicitaqSo ou a Autoridade
Superior possa promover inquirrqoes, vistorias, exames pertinentes a

cluest6es clue eventualmente surjanr e ate autorizar a juntada clet
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documentos. permitindo a Comiss6o ou ir Autoridade julgar corretamente o
certame, graqas aos esclarecimentos que a diligencia lhe propiciou, mas
senr perder de vista os principios constitucionais e legais que norteiam o
processo licitatorio.' (lvo Ferreira de OIiveira, Dili96ncias nas Licitaqoes
P0blicas, Curitiba, JM Editora, 2001, p.24.)

A questSo, muitas vezes, se mostra mais complexa do que aparentemente

pode se imaginar. E que a aplicagSo inadequada dessa impoftante ferramenta

processual prevista na Lei Geral de Licitaq6es pode acarretar violaqSo aos princlpios

da isonomia e da vinculaqSo ao instrumento convocatorio, a partir de um tratamento

excepcional a uma licitante em detrimento das demais concorrentes.

Deve-se observar que, nos termos da lei, n6o 6 possivel a inclusSo de

documentaqSo que deveria ter sido originariamente apresentada, pois isso

configuraria um tratamento anti-isonomico entre os participantes, uma esp6cie de

pr6mio para aquele que descumpriu uma regra do edital.

O desafio do gestor publico e, portanto, estabelecer uma relaESo de equillbrio

e compatibilidade entre os princlpios citados e os do formalismo moderado e da

supremacia do interesse publico, sobretudo porque no ambiente concorrencial

havera quase sempre insatisfagSo por parte dos perdedores com o resultado da

disputa, o que obriga a comissSo de licitaESo a assumirem a responsabilidade por

decidir em cada caso concreto sobre a pertinencia ou n6o da diligencia.

Analisando o caso concreto o item 5.1.18 solicita a comprovaESo de possuir

para o atendimento imediato, estrutura para cumprimento do objeto ora licitado, pata

tanto a contratada devera apresentar documentq {q.q -v.Sjg_Ujp.g, que poderSo ser de

p_Iopriedad,e da licitante ..ou- aindq -.Arrer-r-da_d.os ou lo.ca-d.os em nom.-e_ -da li.g-itant.e.

Assim, conforme levantado nas argumentag6es propostas em sede de recurso, o

descumprimento do edital quanto a Lei no 8.666/1993, artigo 30 pa169rafos 6o, n5o

condizem com o edital, pois conforme descriqSo do item o veiculo poder6 se locado

ou arrendado.

Na mesma linha de raciocinio, o item 5.1.'18 allnea "a", quesito descumprido

pela empresa recorrente, ndo apresentou comprovaqSo de escada giratoria no

veiculo, mas apresentou a documentaqSo dos veiculos que desenvolverao a

atividade se consagrada vencedora do cerlame. Com a diligencia a comissSo poderd

Rua Joio Mari, 5.5 Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza'- SC.
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ou n5o comprovar se os veicurlos apresentados cumprem a exigdncia de escada

giratoria, ou outro rneio hdbil para a efetivaqSo do serviqo.

Conforrne se extrai do dispositivo legal e da doutrina acima transcritos, a

llustre ComissSo pode, no interesse da AdministraqSo Publica, na busca pela

proposta mais vantajosa, sanar erros ou falhas que n5o alterem a substancia dos

documentos e sua validade juridica, assim como realizar diligencias, com finalidade

de esclarecer ou complementar a instruq6o do procedimento licitatorio.

Com efeito, a doutrina e a jurispruddncia piitria t6m defendido a atenuagSo

dos rigores do art. 43, S 3o, da Lei 8.666/93, cogitando-se o saneamento de meras

falhas que ndo comprometam a habilitaESo ou a seriedade da proposta, no intuito de

evitar o afastamento de licitantes que tenham condiE6es de atender

satisfatoriamente o objeto licitado, em privi169io ao princlpio da competitividade, o

qual 6 indispensavel para assegurar a seleqSo da proposta mais vantajosa ao

interesse publico.

Nesse vies, e o entendimento da yurisprudencia do colendo Superior Tribunal

de Justiqa, in verbis:

MANDADO DE SEGURANQA. ADMTNISTRATIVO. LICITAQAO.
PROPOSTA TECNTCA. rNABrLrrAqAO. ARGUTQAO DE FALTA DE
ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO
DE FORMALISMO. pRttrtCiptO DA RAZOABILIDADE. 1. A interpretaqSo
dos termos do Edital n6o pode conduzir a atos que acabem por malferir a
propria frnalidade do procedimento licitat6rio, restringindo o n0mero de
concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 2. O alo coator
foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que n5o
houve falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora
do local preestabelecido, o que n5o e suficiente para invalidar a proposta,
evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 3. Seguranqa
concedida. (STJ, MS 5.869/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA
SEQAO, julgado em 1 1 .09.2002, DJ 07 .10.2002 p. I 63).

Na mesma vertente caminha o Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Se de fato o editai 6 a 'lei rnterna' da licitagSo, deve-se abordd-lo frente ao
caso concreto tal qual toda norma emanada do Poder Legislativo,
interpretando-o d luz do bom senso e da razoabilidade, a fim de que seja
alcanqado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas
prescriq6es. Assim, a vinculaq6o ao instrumento editallcio deve ser
entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse publico,
repudiando-se que se sobreponham formalismos desarrazoados. N5o fosse
assim, nao seriam admitldos nem mesmos os vicios sanaveis, os quais, em
algum ponto, sempre traduzem a infring6ncia a alguma diretriz estabelecida
pelo edital." (STF, RMS 23.7141DF, 1" Turma, Relator Ministro SEPULVEDA
PERTENCE, DJ em 1311012000).
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Bem destaca os contornos do principio do formalismo Marqal Justen Filho, ao

aduzir que:

Significa que o crit6rio para decisSo de cada fase deve ser a vantagem da

AdministraqSo. lsso acarreta a irrelevdncia do puro e simples 'formalismo' do

procedimento. N5o se cumpre a lei atravrSs do mero ritualismo dos atos. O

formalismo do procedimento licitatorio encontra o conteudo na seleqSo da proposta

mais vantajosa. Assim, a s6rie formal de atos se estrutura e se orienta pelo fim

objetivado. Ademais, serd nulo o procedimento licitatorio quando qualquer fase n6o

for concretamente orientada para selegSo da proposta mais vantajosa para a

Administraqao. (JUSTEN FILHO, Marqal. Comentiirios d lei de licitaE6es e contratos

administrativos. 14. ed. S5o Paulo: Dialetica,2010. ps. 65/66 e 77178.

Na mesma esteira, 6 a posiqSo do Tribunal de Contas da Uni5o, conforme se

infere do seguinte julgado:

f) o principio da vinculagSo ao instrumento convocatorio deve ser analisadcr
com cautela, sob pena da perpetuagSo de'excessos'e de'rigorismo formal';
g) cita que, segundo o Prof. Lucas Rocha Furtado, 'O princlpio da
vinculaqdo ao instrumento convocatorio n5o significa, no entanto, obrigar o
administrador a adotar formalidades excessivas ou desnecessarias'. E mais,
'deve o Administrador usar seu poder discriciondrrio - nunca arbitrario - e a
sua capacidade de interpretagSo para buscar melhores soluE6es para a
AdministragSo Publica'; (...)
j) como lembra, nesse mesmo diapasSo foi o julgamento do Mandado de
Seguranqa nu 5.41B1DF, DJU de 01/06/1998, verbis 'Direito Publico.
Mandado de Seguranqa. Procedimento licitatorio VinculaqSo ao edital.
lnterpretaqSo das cl6usulas do instrumerrto convocat6rio pelo judiciiirio,
fixarrdo-se o sentido e o alcance de cada uma delas e escoimando
exigdncias desnecessdrias e de excessivo rigor prejudiciais ao interesse
p0blico ... O formalismo no procedimento licitatorio n6o significa que se
possa desclassificar propostas eivadas de simples omiss6es ou defeitos
irrelevantes';
2. Ndo h5 de se prestigiar posigSo decis6ria assumida pela ComissSo de
Licitag6o que inabilita concorrente com base em circunst6rrcia impertinerrte
ou irrelevante para o especifico objeto do contrato, fazendo exigencia sem
conte[rdo de repercussSo para a configuragSo da habilitagSo juridica, da
qualificaqSo t6cnica, da qualificagSo econ6mica-financeira e regularidade
fiscal ... (...) Ademais, vale lembrar os entendimentos apontados pela Sra.
Pregoeira, quanto a liqSo do Prof. Lucas Rocha Furtado e quanto a
jurisprud6ncia do Superior Tribunal de, sobre a necessidade de se buscar a
distinqSo entre vinculaqSo iis cl:lusulas editalicias e exigencias
desnecessarias.

O excesso de formalismo e presente naquelas desclassificag6es ou

inabilitag6es por erros mlnimos que nao afetam o julgamento ou, obscuridades que
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lembrar que a AdministragSo P0blica tem o poder/dever de provocar a dilig6ncia[5]

para sanar quaisquer obscuridades que sobrevenham. Mais uma vez utilizo-me dos

ensinamentos do festejado autor Margal Justen Filho, que dessa vez nos explica:

[...] ndo existe uma compet6ncia discricion6ria para escolher entre realizar
ou ndo a dilig6ncia. Se os documentos apresentados pelo particular ou as
informag6es neles contidas envolverem pontos obscuros - apurados de
oficio pela ComissSo ou por provocagSo de interessados -, a realizagSo de
dili96ncias se16 obrigat6ria.

Dessa forma, em atenESo ao princlpio da lsonomia, 6 evidente que a

inabilitagSo da Recorrente culmina em tratamento diferenciado entre as licitantes,

bem como excesso de formalismo em relagSo a documentagSo apresentada pela

mesma.

CONCLUSAO

Ante ao exposto, OPINO, pelo PROVIMENTO do recurso apresentado pela

empresa, nos temos e fundamentos acima.

Salvo melhor juizo de valor, 6 o parecer.

A llustre ComissSo de LicitagSo para conhecimento e decisSo.

Ap6s, com a vinda da decisSo, d6-se ciOncia d Recorrente, abrindo-se o prazo

para interposigSo de eventual recurso hier6rquico.

Por fim, garanta-se ampla publicidade aos autos do processo licitat6rio.

Riqueza/Sc, 03 de margo de 2022.
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podem ser sanadas sem infringir o tratamento igualit6rio entre as licitantes. Vale
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