
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

EROXESSO ADMINlSTBATlVCLNg U6/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Na 004/2021 -
RECURSO ADMINISTRATIVQJNTERPOSTO POR C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRA A DECISÃO_aUE A DESCLASSIFICOU POR DESCUMPRlMENTO DO ITEM 10 DO
EPITAL COM ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DO EDITAL PELA NÃO
OrnSlBILIDADE DA PRESTAÇÃO PO SERVIÇO E VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE

empresas reunidas em CONSÓRIO NÃO ATACADAS OPORTUNAMENTE ATRAVÉS DE
IMPUGNAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PREGOEIRA POR SEUS PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS

Se trata de recurso interposto contra o resultado do pregão presencial n^ 004/2021,
especificamente por desclassificação de concorrente, por descumprimento de exigências
edilícias relativas a apresentação da proposta, assim como preliminar alegação de
irregularidade pela não divisibilidade da prestação de serviços e vedação à participação de
empresas em consórcio.

Passamos à análise:

1) A empresa Recorrente C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA interpôs no tempo oportuno
recurso administrativo contra o resultado do Pregão Presencial ns 004/2021, alegando que
fora desclassificada indevidamente em virtude do suposto descumprimento de exigência
edilícia relacionada a apresentação da proposta (item 10) e que teria a apresentado
erro

divisibilidade da prestação dos serviços no edital que fundamenta no §1^ do art 23 da LLCA e
Súmula 247 do TCU, bem como que houve indevida vedação à participação de empresas
reunidas em consórcio no item 3.2.1 do edital.

com mero

que poderia ser relevado, preliminarmente alegando ainda, que não houve a devida

2) Quanto à preliminar alegação de descumprimento do §1^ do art 23 da LLCA e da Súmula
247 do TCU, acerca da divisibilidade da prestação dos serviços na hipótese além da alegada
irregularidade do item 3.2.1 que vedou a participação em consórcio, não bastasse a exceção
constante da própria Súmula 247 do TCU no que concerne à possibilidade da divisão do
objeto quando resultar prejuízo ao conjunto e perda de economia de escala, situação
flagrante na presente hipótese em que o objeto trata especificamente da limpeza
pública municipal (varrição, limpeza, coleta e transporte de resíduos) que não
demandaria a divisão em lotes, observa-se, ainda, que a recorrente não impugnou o
edital, estando precluso o seu direito no caso concreto de fazê-lo, o mesmo ocorrendo
também no que se refere à sua irresignação quanto  à vedação da participação de
empresas em consórcio (item 3.2.1 do edital).

Essa omissão de impugnar o edital, como é cediço, gera a preclusão consumativa do direito de
questionar aspecto não impugnado oportunamente, elucidativo, nesse sentido, o
entendimento da jurisprudência:
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"AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 200034000268604 ADMINISTRATIVO.
PROCESSO CIVIL. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE. MANDADO DE

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. [...] 3.
Sendo o procedimento licitatório divido em etapas (editalícía, habiiitatória, julgadora e
adjudicatória) e contendo cada qual os mecanismos respectivos de impugnação, onera-se a
nreclusão quando se discute matéria oue deveria ser tratada em fase anterior. 4. Desta forma.

exigência cditalícia não atacada oportunamente não poderá ser impugnada a posteriori. 5.
Remessa oficiai provida. Segurança denegada. 6.Recursos voluntários prejudicados". [Grifamos].

"AMS - APELAÇAO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 9501350150 Ementa: ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANDADO SEGURANÇA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO DE
NORMA editalícía. PRECLUSÃO. 1 - O ato de desclassificação de empresa participante de
licitação pode ser objeto de controie pela via do mandado de segurança, por implicar na adoção
de normas de direito púbiico, em que o ente licitante age com potestade pública em reiação aos
participantes do certame. 2 - A impugnação de desciassificacão nor não atendimento a norma
editalícía obedece ao disposto no S 1^. do art. 41. da Lei n^ 8,666/93. não podendo a destempoe
anós a sua inobservância pretender o impetrante retirar-lhe a eficácia, sob argumentação
desconexa com o interesse da administração e com  o previsto no art. 3^ do mesmo diploma
legal. 3 ● Apelação improvida.". [Destaques nossos).

Não há outra interpretação quanto ao tema, descabendo a argumentação da recorrente e

sendo improcedente a sua irresignaçào quanto aos aspectos abordados.

3] Por outro lado, com relação a reclamada desclassificação da recorrente por
descumprímento do item 10 do edital com referência a proposta apresentada com prazo de

execução diverso do que foi previsto no edital e alegação de erro meramente formal de

digitação, verifica-se que tal não corresponde à realidade, pois em suas próprias razões
recursais, a recorrente deixa clara a necessidade de execução de várias etapas de

cálculo (multiplicações e divisões) para se chegar ao que alega, não se tratando na

hipótese de mero erro formal de digitação facilmente mensurável, muito menos se

podendo falar em formalismo exacerbado na hipótese, considerando que a pregoeira e

a equipe de apoio, conforme revela a ata do certame, promoveu sem sucesso a tentativa

de ajustar a planilha apresentada visando adequá-la, o que mais ainda reforça tal

impossibilidade de ajuste ante aos seus próprios termos postos na proposta,
especiaimente no que tange a mensuração de um mês  a partir de 12 meses e não a
partir de 09 meses como previsto no edital.

Com vistas a conferir segurança às tratativas que antecedem a celebração de contratos, o

ordenamento jurídico brasileiro institui a regra de que a proposta vincula o proponente e por
isso deve guardar total fidelidade.
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E O que estabelece o Código Civil, em seu art. 427, segundo o qual a "proposta de contrato
obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio,
ou das circunstâncias do caso". (Grifamos).

Da mesma forma, a Lei de Licitações buscou atribuir efetividade a essa máxima, ao dispor que
os "contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução,
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam"
(art. 54, § 1-). (Destacamos).

Ainda, em seu art. 55, a LLCA estabeleceu como cláusula obrigatória do contrato aquela que
verse sobre a "vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu,
ao convite e à proposta do licitante vencedor" (inc. XI). (Grifamos novamente).

Essa é a orientação doutrinária de Marcello Caetano, para quem;

"a) As propostas devem ser sérias, isto é, feitas com o propósito de serem mantidas e
cumpridas: (—)"■ (CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. 10-. ed. Coimbra:
Almedina, 1997. p. 599-600).

Não se deve perder de vista que, consoante prevê  o art. 138 do Código Civil, "são anuláveis os
negócios Jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que
poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do
negócio".

Por sua vez, o inciso 1 do art. 139 do mesmo Código Civil determina que "o erro é substancial
quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a
alguma das qualidades a ele essenciais".

Nesse sentido, serão sempre sanáveis os defeitos existentes na documentação que deva
ter natureza declaratóría em face da licitação, mas, com relação aos documentos (ou
instrumentos) de natureza constitutiva de uma situação nova no âmbito da licitação
(como a proposta), os defeitos apenas serão sanáveis na medida em que não frustrem o
princípio da competição, não sendo possível qualquer saneamento de documentos de
natureza constitutiva que leve a esse resultado e em sendo assim, o papel de atender
aos reclames dos Princípios da Proporcionalidade  e Razoabilidade foram feitos com a
decisão de empreender diligências que, infelizmente não lograram êxito, não
merecendo reparo a decisão da Pregoeira que com a sua equipe tentou ainda
proceder ao aproveitamento da proposta.

Por outro aspecto, o temperamento jurisprudencial no que tange ao formalismo
exacerbado encontra exceções no que tange a pacificação do t a em relação às

í/' .
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propostas, prevalecendo evídentemente o interesse público na hipótese conforme

entendimento do STF sufragado no RMS 23.640/DF, em que pese respeitáveis decisões
outras em contrário.

Nesse sentido ementou o STF naquela decisão, aplicável mutatis mutandi à hipótese:

"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua
proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrífia, a inexistência
do documento. 2. ImpÕe-se, pelos princípios da vinculaçõo ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita no
edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da
proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas
apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de
nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob
pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5.
Negado provimento ao recurso".

Dessa forma, não assiste razão a Recorrente também por esse aspecto, improcedendo seu
apelo.

isto posto, feitas as considerações postas anteriormente, decide-se por conhecer o recurso

por ser tempestivo e, no mérito, julgá-lo improcedente, mantendo-se a decisão da

Pregoeira em ata e juízo de reconsideração, para manter-se a desclassificação da

recorrente e o resultado do certame. Publique-se  a presente decisão para os fins de lei e dê-
sc ciência aos interessados.

Santa Rita de Cássia (BA], 27 de abril de 2021.

José Benedira Ri
Prefeito Mtti


