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EXCELENTÍSSTMO(A) SENHOR(A) PRESTDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO . COPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - BAHIA.

Ref.: coNcoRRÊrvcm PÚBLICA N" OO4l2O2t

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0286.1 1.07.6 I l.2O2L

LOTE O1 e LOTE 02

A M3S COMÉRCIO E LOCAçÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF no11.511.851/0001-15, sediada na Av. Milton

Bahia Ribeiro n" L246 - Centro, no Município de Madre de Deus - Bahia, participante do

processo licitatório da CONCORRÊNCIA supracitada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO

através de seu representante legal infra firmado, vem respeitosamente, a presença de V.

Excelência, com fulcro no artigo LO9, I, "b", da Lei Federal N" 8.666 de 2l de junho de

1993 e demais disposições aplicáveis à espécie, irresignada, data máximauêrúa, com a

r. decisáo da Comissáo de Licitaçáo dessa Prefeitura, eüe desclassiÍicou a M3S

gOMÉRCIO E I,OCAÇÃO DE EQUIPAMENToS EIRELI - EPP, no referido Processo

Licitatório, apresentar RECURSO ADMINISTRATM, sob as seguintes alegações:

PÚBICOS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA DO

N-
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Conr. Loc. Ecluiparnentos Ltda. ME

DA TEMPESTIVIDADE

A Comissáo Permanente de Licitaçáo da Prefeitura Municipal de Camaçari publicou o

relatório de julgamento da proposta de preço no Diário Oficial do Município, dia 09 de

dezembro de 2021, assim, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da

divulgaçáo, excluindo o dia do início e incluindo-se o vencimento tem-se o ptazo de até o

dia L6ll2l2o2l para interposição do recurso, conforme disposto na Lei Federal n"

8.6661e3:

Art. 109. Dos aúos da Administraçd"o decorrentes da aplicaçao desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçao do ato ou da lauratura da

ata, os casos de:

a) habilitação ou inabilitaçao do licitante;

b) julgamento das propostas ;

(...)

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-â o dia

incluir-se-a o do uencimento, e considerar-se-do os dias conseantiuos, exceto

explicitamente disp o sto em contr ario,

Parágrafo único. Só se iniciam e uencem os prczos referidos neste artigo

expediente no órgão ou na entidade.

Portando, confirmada a tempestividade do recurso.

do início e

quando for

em dia de

DO EFEITO SUSPENSIVO

Prescreve o § 2oda Lei Federal n' 8.66611993, que:

"O recttrso preuisto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá. efeito suspensiuo,

podendo a autoridade competente, motiuadamente e preserúes razões de interesse público,

atribuir oo recurso interposto eficácia suspensiua aos demais recttrsos".
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Desse modo, ante a previsáo expressa contida no art. 109, I, "b", combinado com os §§1"

e 2", da Lei Federal n" 8.66611993, impõe-se a concessáo de efeito suspensivo ao

recurso ora interposto, sobrestando-se o procedimento licitatorio até o seu julgamento

final, o que fica de logo requerido.

DOS F'ATOS

Na publicação no Diário Oficial do Município, do dia 09 de dezembro de 2O2I, a

Comissáo de Licitação, divulgou o relatório de julgamento da Proposta de Preços,

decidindo pela desclassiÍicação da empresa M3S COMÉRCIO E LOCAçÃO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, conforme a seguir transcrito:

ocorre que a empresa M3S - COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -

EIRELI náo apresentou o valor com BDI igual ao sem BDI e, consequentemente, náo

deveria ser desclassiÍlcada.

Vejamos parte do texto extraído da decisão da Comissão de Licitação, conforme

demonstrado a seguir:

Itug"3

Farecer/ §esultado da Analise

Ào dar ab*rt*ra aas trabalhss. a üomissán julgadora Fsssâ a analisar e juígar cs d*cumentos
qus rümpÕem as propostas d* preços das empresas particip*ntes nCI certame. Âssim desta
rnanerra, as licitantÊs que ç,*# ate*dalqm de íorma satisíatoria a* exigido no fidital cie

conv*c*çSo:

2. M3§ COMrRülü r LCIcAÇÁO r§ ÊQUlrÂMEr\rTos LTDA
2. 1 . PLÂNllHlq ORÇÀMãNTÂRIÂ

?.1.1. üs pr.eços unitários conr §ül fora*l inforrnados iguais aos seus correspondentes
sem fiDl, l*go sern maloração.

CONCLU§ÃO: Considerada d*sclassificxda por náo cumprir * edital d* ccnvocaçãc.
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Conr. Loc. Equipamerrtos Ltda. ME

Ou seja, resumindo alega que:

I. Na composiçáo de preço "Apresentou ualores sem BDI igual ao com BDI"

Vejamos a regra disposta no Edital:

11.2 CÊrrERrO DE JULGAMENTO 0ÀS PROPO§TAS OE PRrÇOS

1tJ"l * crit*ri* de julgamentc da* prspCIstâs será * dp rr*lr*r flreÇo p*r L.*t*.

,*1.2.? [x cas* d* rei*içâa,Í dascÍassificrçâa da propo*ta de preços da *n"rpre*a me[hor classificada por
lcte, a C*mp*l {ará s snálisa da 3t. Empresa nreltror clas*ifrcnda e *s*im *uc*ssivanr**le até qu* sâ
alc*n*a o suÊ*sss d**ejado rro lole-

11"2,3 llav*nda constataçân d* *rros ds sornaç *l** produlcs. elou divergência antre r.alor pcr ext*n** e
num*ric*, sxisüentes na* planilhas apr**antadas, a **r*issâ* pr**ecÍ*r,& h $i&íç#r**ia tr:*r* {41r* &

li*itani* *Íetu* * **rr*ç&* dos r*Jcu[*s , $\afit:*v\** *§ *t*çt]* xr:?iári*s * rt* t4tzaxlil*tiv** *a pfunilhe. *x:
pr*z* ** *ã id*isi dlx* *tri*, passand* a t*r valirlxde * resultada apôs a caneçâo

':1J.4 *r"le+lxl* r:** apr****tar*m * f;*-ft. c**t*ncÍ* Ylxtzitlt* d* #rç*rr':**tr* Sintr*,ti**; {lt} Planilha de
Çcnrpo*içâ* Analítica de üOl. {lll} Planilha d* fncargrs Sqciais na progran'}a §xcel *m *rquivc
*l*tÉnÍco gravad* em §§-§, personali:adn da empr*sa, c*nforme Ân*xo I d**te Edital. a t*n":i*sáo
pr*****ti* dilig&r:*ia pe{# q\}* a liciterÊt* &gr*r**t1t* ** pr#z* C* §"4 ívutt* * qua§oi h*r**" o C}-R
contendn Planilfua de Orçamento, juniamert* e â Compa*içâo ds §§1, s*b pãila d*
d*scla**iÍit*çâo.

11.?.§ Â cla*sifieaçâç dns prüpostâ§ **rá ;:or srder* crêscestê, * p**ir çi* mxis v*ntaiasa" cnn*iders*do-ce
os ffitrários e*tab*lsçido§ rxásts Hdiial"

11.2,$ A t*mp*l analixará a crrnro*íçâo d* preçr* unitários sm meis digital iÜ§/üVü), âpêftâs d* pr*po*t*
x*lh*r classiÍleada ne Í*t*. Estand* sm ennf*rmided* **r$ o exiçid* nêste instrumêfitü *§svÕ**l*riç a

licitante seri* xci*narls parâ x apr*s*nt*çâ* cÍa versâo impre*sa das re{sridaa cor,rposiçSes.

11.? I * r:à* ;*tsnd!meniç * q*alqu*r d** *xiçàr'rciax, b**.r ç*ffi* as **p*clfic;eç*.es rl*s anexôs dexte §dil;1l,
d*scla*sificará r:u inabilitará a lieiÍante. r*speilael* * disp*sl* n*§t* editatl,

M3S C. L. E. EIRELI CNI']J: ll5l l85l-0001/15 INSC EST: 85509454
AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, I246 CENTRO

MADRE DE DEUS - BA TEL (71) 3604-5083 e-mail m3slocacoes@terra.oom.br



E

*) Qu* apr**rntar*rrr n** plari{ha§, pr*çôs r.nitátto* e t*tai* *up*rior** *to* nr*xir**s *dmitidox
ptanilha do org§o, j* inclusne * 8DÍ.

b] Apr**entar div*rg&n*ia rr'llrê ss quar+iiâarlivox da planilha çia licitants * x planilha do Município.

t t Á C (*nc+ivá*r*r n. *S{ SCl l Pigl$} X 4a '{Ô

É§§À§ü úA BAFiIÂ
PRETTITU Ê"4 MIJI'JI*I ÊÀL ü§ CAMÂÇARI
*üMrs§Â* t§r{?RÀL p§xMdf'lEf'}Tli $§ Lt§lrÀÇÃü * ü*Mp§L

ci Oue nãn *t*nd*r x diligêrcla c*nstant* nos s*bitens '11.3.4 e 1 1.2.S desta §dit*1. qr:*rrd* for s *t*n^
d) üu* d*ixar de atend*r a quaísquer das rondiçôês rsntidás rrc edital" *mis*áç. lrr*gularidada *u

dsí*iioç que di*cuttem o julgemant* *h}*livo.
e) Freçasnraniisstadamente i*exequív*is.
f) l'{ã* aplica$* da Íormula para cÕmpoeiç§o d* §§1.

§) Ná* atendçr a* exig**eias dr subit*m 1 1"Í d***menl*ã d* prÕpü$tâ* d* pr*ços.
h) üu* apr*sent*rem s*rviços cÕir d**eriçôee iguai* r*r:t prâç*§ dÍí*r*nt**-

11"3.1 Âtr* a as*inaturx do§ontrat*, pcd*r* a **missâa de Licitaçáod*sclas*iíicar a licitanle, *m despach*

mativsd*, sam dir*ito a *rrdenicaç6s su Íss$âffim**to, e sÉrn pr*juiao de *utr** sançÕ*s, §* tiver

eiência d* Íxtc, ou eircuftstán*is anterior ** p**teriü{ ** ir.;Ígament* d**ta licitaç*r q**revele

Ínld*neidade ou inexpxcidade finrne*ira. tée ni*a ou adnti*islrativs.

Vejamos o que determina o Art. 48 da Lei Federal no 8.666/93

ArL 48. Serão desclassificadas:

I - as propostas que nao atendam às exigências do ato conuocatório da licitaçao;

II - propostas com ualor global superior ao limite estabelecido otl com preços

manifestamente inexequíueis, assim considerados aqueles que nao ueruham a ter

demonstrada sua uiabilidade atreués de documentaçdo que comproue que os cuslos dos

insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtiuidade sdo

compatíueis com a execução do objeto do corutrato, condições esÍas necessariamente

especificadas no ato conuocatono da licitaçao.

Vejamos o que dispõe o § 3" do Art. 13 da Lei Complementar n" L23l06:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de

arrecadaçdo, dos seguintes impostos e corúribuiçoes:
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(.. .)

§ 3e Ás microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Slrnples Naclonal

fico;m dl§rtenso;dos do paoamento dos demals contrlbulções lnstltuídas pela

Ilnldo. lncluslae as contrlbulcões para as entldades pr'laad.as de serülco soclal e

de formacdo proflsslonal aínculadas ao slstema slndlcal, de que trata o art. 240 da

Constituiçdo Federal, e demais enüdades de seruiço social autõnomo. (grifamos)

Assim, verificar-se que a Composição de Preço unitários, acostada abaixo, náo condiz

com as alegações da comissáo técnica.

LOTE O 1:
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Ora Comissão, analisando todos os elementos que constituem a Proposta de Preços, tais

como: Planilha Orçamentária, Composição de Preços Unitários, Cronograma Físico-

Financeiro, Composiçáo de Encargos Sociais, sem a majoração do preço global ofertado.

E ainda assim, dito que a desclassificaçáo da Recorrente se deu pelos valores iguais para

valor com BDI e sem BDI, sem verdade, náo se foi requerida diligência para que assim

pudessem ser atendidas e explicitada o equívoco.

Esse é o entendimento pacÍfico do TCU, que determina "que erros no preenchimento

da planilha de preços unitários não são suficientes para a desclassificação do

licitante no certame, desde que a planilha possa ser ajustada sem que ocorra a

majoração do pfeço gtobal ofertado". (Acordáo de n" 89812019 - TCU)

Frise-se assim, que é estranho acreditar que a Comissáo de Licitaçáo achou conveniente

desclassificar a empresa M3s CoMÉRCIO E I,OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -

Epp que propôs a menor e melhor proposta, no valor total de R$4.824,696,6O (quatro

milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e

M3S C. L. E. EIRELI CNPJ: 1l5ll85l-0001/15 INSC EST: 85509454
AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO

MADRE DE DEUS - BA TEL (71 ) 3604-5083 e-mail rn3slocacoes@terra.corn br §--"

o.3»çrô

drJÍi r1Íti8 ll í§." 'c {lÉ.1 i{ri\ít {{l -{,,i ' 
it',1À';,



Çqm. t"pç.*Eggip_ame nto-s Ltda, M E

sessenta centavosl para o lote O1 e R$ 3.5O7.O45r38 (três mllhões, quinhentos e

sete mil, quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para o lote O2.

Ademais, cumpre-nos destacar que a Recorrente apresentou sua proposta de forma

satisfatória, anexando a planilha orçamentáría, composiçáo de preços unitários,

composiçáo detalhada do BDI e Composiçáo de Encargos Sociais, tudo conforme edital e

legislaçáo aplicada.

Acreditamos que a Comissáo, no exercício de sua atividade, exagerou no formalismo e

rigorismo, náo observando os princípios da economicidade, da proporcionalidade e da

razoabilidade, e fulminou o interesse publico, uma vez qle, o possível equívoco,

relatado pela Comissão não gera preiuizo à Administração Pública.

Conclui-se, portanto, que não houve irregularidade insanável na Proposta de Preços

apresentada pela Recorrente.

DOS PRINCÍPIOS. DOS FUNDAMENTOS. DO ERRO DO JULGAMENTO. DO

PRE*IUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO

O certame em comento é regido pelos termos da Lei Federal n" 8.666/93, obedecido às

regras estabelecidas pelo edital da licitação em epígrafe e seus anexos. Neste sentido vale

alguns destaques estabelecidos na referida Lei:

Art. 3e A licitaçdo destina-se a garantir a obserudncia do pincípio constitucional da

isonomia, a seleçdo da proposta mo;ls aantqlosa para a o,dmlnlstracão e a promoção

do desenuoluimento nacional sustentâuel e serâ processada e .lulgada em est"íta

conformldade cotn os príncíplos bâslcos da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administratiua, da uinculaçdo ao

instrumento conuocatôrio, do lulaamento obletlao e dos que lhes são correlatos. (Redação

dadapela Lei n" 12.349, de 2010). (griÍo nosso/.

g la É, uedado aos agentes públicos:

I - admiür, preuer, incluir ou tolerar, nos aÍos de conuocação, cldusulas ou condlcões que

comprometam. restrlnlam ou fntstrem o seu carôter competltlao, inclusiue nos

casos de sociedades cooperatiuas, e estabeleçam preferências ou disünções em razão da

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra cirannstdncia
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impertinente ou irreleuante para o específico objeto do contrato, ressaluado o disposto nos

§§ 5s a 12 deste artigo e no arL. 3p da Lei np 8.248, de 23 de ouhtbro de 1991; (Redacao

dada pela Lei n" 12.349, de 2010). (gnfo nosso/.

Art.44. No julgamento das propostas, a Comissao leuará em consideraçao os critérios

objetiuos definidos no edital ou conuite, os quais não deuem contrariar as normas e

princípios estabelecidos por esta LeL

§ 1a E uedada a utilizaçao de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,

subjetiuo ou reseruado que possa ainda que indiretamente elidir o pincípio da igualdade

entre os licitantes..

Art. 45. O julgamento das propostas sera objetiuo, deuendo a Comissao de licitaçao ou o

responsâuel pelo conuite realizd-lo em conformidade com os tipos de licitaçao, os critéios

preuiamente estabelecidos no qto conuocatório e de acordo com os fatores exclusiuqmente

nele refeidos, de maneira a possibilitar sua afeiçao pelos licitantes e pelos orgaos de

controle.

Outrossim, mesmo que houvesse o possível equívoco relatado pela Comissáo, , e por

isso, ratificamos que não houve irregularidade insanável na Proposta de Preços

apresentada pela Recorrente, não poderia a Comissáo desclassificar tal Proposta.

Entretanto, para um melhor debate jurídico iremos dissertar sobre o assunto, levando

em consideração as doutrinas, jurisprudências e os julgamentos dos Tribunais de

Contas, que envolvem os certames licitatórios.

Em Sessáo Extraordinária realLzada pelo Tribunal de Contas da Uniáo - TCU, por meio

do Acordáo de no 89812019, consolidou-se o entendimento de que erros no

preenchimento da planilha de preços unitâ.rios ndo sõ,o suÍicientes para a

(grifamos)

No que diz respeito à possibilidade de aproveitamento das propostas, entende-se que o

rigorismo excessivo na apreciaçáo das propostas na fase de julgamento das licitações

deve ser mitigado, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e

na obtenção da rrroposta mais vantajosa à Administração, de modo que as normas
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que permeiam os certames licitatorios sejam interpretadas, sempre que possível, em

favor da disputa e ampla concorrência entre os interessados.

Em diversas oportunidades, o TCU chega a indicar a obrigatoriedade da reahzaçào

diligências antes do estabelecimento do juízo pela desclassificaçáo ou inabilitaçáo

licitante:

"E irregular a inabilitaçao de licitante em razão de ausência de informaçao exigida pelo

edital, quando a documentação entregue contiuer de maneira implícita o elemento

supostamente faltante e a Administraçao nao realizar a diligência preuista no art. 43, § 3",

da Lei 8.666/ 93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitiuidade do

certame. (Acórdão 1795/2015 - Plenaio)"

"E irregular a desclassificaçdo de empresa ticitante por omissã.o de informaçao de pouca

releuãncia sem que tenha sido feita a diligencia facultada peto § 3" do art. 43 da Lei no

8.666/ 1993. (Acôrdao 3615/ 2013 - Plenaio)"

"Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias,

especialmente dúuidas que enuoluam critérios e atestados que objetiuam comprouar a

habilitação das empresas em disputa, o responsduel pela conduçãn do certame deue

promouer diligências para aclarar os fatos e confi.rmar o conteúdo dos documentos que

seruirão de base para a tomada de decisao da Administraçao (art. 43, § 3o, da Lei

8.666/ 1993). (Acôrdao 3418/ 2014 - Plenâio)"

Por outro lado, é importante notar que o poder de diligência somente se legitima quando

fundamentada no alcance do interesse público, pela busca da proposta mais vantajosa

ou ampla competitividade.

A doutrina entende ser salutar a veriÍicaÇáo da extensáo do erro, antes de decidir-se pela

desclassificaçáo da Proposta, pois a sua manutençáo pode signiÍicar o melhor meio para

atendimento do interesse público, como leciona o Professor Diógenes Gasparini:

"Nd"o obstante esse rigoroso procedimento, há que se compreender que só a inobserudncia

do editat ou carta-conuite no que for essencial ou a omissã.o da proposta no que for
substancial ou no que trouxer prejuízos à entidade licitante ou ctos proponentes, enseja a

desclassificaçdo. De sorte que erros de soma, inuersao de colunas, número de uias,

imperfeiçao de linguagem, forma das cópias (xerox em lugar da certidao) e outros dessa

natureza não deuem seruir de motiuo para tanto".
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Ainda no campo da doutrina, Hely Lopes Meirelles assim expressa o seu entendimento:

"A desconformidade ensejadora da desclassificaçao da proposta, deue ser substancial e

lesiua à Administraçdo ou aos outros licitantes, pois um simples lapso de redaçdo, ou uma

falha iruócua na interpretaçao do edital, nã.o deue propiciar a rejeiçao sumâia da oferta".

E verdade que os rigorismos exagerados devem ser evitados. Como sempre é lembrado

Hely Lopes Meirelles, em "Direito Administrativo Brasileiro", pâ8. 266, onde:

"O julgamento há" de ser simples e objetiuo, euitando-se rigoismos extremados,

inconsentâneos com a boa exegese da lei", recomendando que sejam arredadas do edital

todas as exigências inúteis ou inessenciais, e que, por lsso mesmo, trazem em si o uezo

burocratizado de tão somente ciar embaraços aos licitantes. Entretanto, não cabe apenas

o desapego a tais igorismos. Ha que se contrabalança-lo com o tratamento igualitario, sem

prejudicar um e fauorecer o outro, O mesmo tratamento deue ser dado, Se se desqualifica

uma licitante por um igor, o mesmo peso deue ser usado para com todos.' (in Tratamento

igualitaio entre os licitantes nas lfizses de habilitaçao e julgamento por Bruno Soares de

Souza Reuista Jus Vigilantibus, Quinta-feira, 26 de julho de 2007)

De igual sorte, o Poder Judiciário manifestou-se nesse mesmo sentido, iru uerbis:

"Direito Administratiuo. Licitaçã.o. Eno mateial na Proposta. Irreleuãnciq. O erro

mateial constante da proposta mais uantajosa pctra ct Administrqçao, facilmente

constatduel, não e óbice a classificaçao da mesma. Inexistêrucia de ofensa no art. 48

da Lei 8666/ 93". (3" Turma Cíuel do TJDF - Proc. n" . 50.433/ 98.)."

Vale ainda, destacar mais alguns pensamentos dos renomados mestres acerca do

assunto:

Segundo Marco Chagas, expressa:

"geralmente a pratica do rigorismo prouoca uma diminuiçao considerctuel de

ofertantes. Se por um lado busca-se a proteçao ao interesse público, ruao se pode, por

outro, infringir princípios da licitaçao que inuiabilizem um maior recebimento de

propostas de empresas sénas e comprometidas com a execuçao do contrqto".
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Em certo julgado o STJ afirmou ter entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de

se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatorio, a fim de

manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à

Administraçáo Publica, caso náo se verifique a violaçáo substancial aos demais

princípios informadores deste procedimento. (Resp 997 .2591R5, julgado em

17 loBl20to).

E assim deve ser, especialmente para evitar os famigerados direcionamentos de licitação

que são patrocinados com elevados níveis de exigências, muitas vezes sem relaçáo direta

com o objeto da licitação e, até, contrários as normas legais vigentes.

Em licitação a lei visa atrair o maior número de licitantes para prestar serviços ao Poder

Publico, aumentando a concorrência entre os mesmos, procurando obter melhores

preÇos.

A formalidade tem limite e nesse sentido, também, já decidiu o TCU:

"o apego a formalismos exagerados e injustificados é uma manifestação perniciosa da

burocracia que, além de nao resoluer apropiadamente problemas cotidianos, ainda causa

dano ao Erdrio, sob o manto da legalidade estrita. Bsquece o interesse público e passa a

conferir os pontos e uírgulas como se lsso psse o mais importante a fazer. Os princípios da

proporcionalidade e razoabilidade acarretam q impossibilidade de impor consequências de

seueidade incompatíuel com a irreleudncia de defeitos. Sob esse dngulo, as exigências da

Lei ou do edital deuem ser interpretadas como irustrumentais" (TCU, 004809/ 1999-8, DOU

B/ 11/99, p.50, e BLC no 4, 2000, p. 203).

O certo é que todo rigorismo formal extremo e exigências inuteis náo podem conduzir a

interpretaçáo contraría a finalidade da lei, notadamente em se tratando de disputa

publica, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que

facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666 193, art,3").

Entende-se que o fim precípuo da licitaçâo é a obtençáo da proposta mais vantajosa

para a Administração Pública e, há de se entender que o ato de exclusão de um

concorrente acabou por contrariar tal intuito, em prol de um excessivo formalismo.
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Relativamente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é certo que tal

princípio náo é absoluto, na medida em que pode o Judiciário interpretar-lhe de acordo

com o precípuo fim do procedimento licitatório, evitando rigorismos formais que não

encontram conteúdo na seleçáo da proposta mais vantajosa, e que podem afastar da

concorrência possíveis proponentes.

Com efeito, náo se pode admitir, data vênia, ato discricionário da Administraçáo Pubica

que, alicerçada em rígida formalidade, rejeite licitantes e inviabthze o exame de um

maior numero de propostas.

Não podemos nos esquecer, por outro lado, que o formalismo constitui princípio inerente

a todo procedimento licitatório; no entanto, a rígídez do procedimento náo pode ser

excessiva a ponto de prejudicar o interesse publico.

Importante alertar que a flexibilízaçáo das regras

benéfica, desde que interpretada de forma correta,

eventual burla à lisura do certame.

AÍirma Ivan Barbosa Rigolin:

editalícias pode ser uma medida

sem riscos de abrir caminho para

"Dizemos igoismo e nao rigor, no sentido pejoratiuo mesmo, porque é lsso que ocorre

a todo tempo, obseruando-se que o poder público, em larga proporçdo e sem

generalizar de todo, ainda não se libertou daquela antiga mentalidade, que é

retrógrada, pimitiua, tosca, rude, permeada pela indisfarçauel insegurança sobre o

direito aplicauel ou pela preguiçosa má.-uontade em abir os olhos paro o que

interessa nos negócios públicos, de que a Administraçao precisa conhecer quem

contrata. Dizendo-se apenas assirn nada ent de fiitíl nern de impróprio esse

entendimento, porém é na sua aplicaçao pratica que se da o problema: de fato o

poder público ndo pode contratar fornecedores desconhecidos e os auenhtreiros

"paraquedistas" de todo gênero que pululam no mercodo à espera de quem tenha a

md ideia de os contratar, para a seguir chorar lagrimas de sangue,

Se a Administraçdo precisa de fato conhecer quem contrata, o fato e que é apenas em

muito poucos aspectos que os precisa conhecer, e nttnca, jamais em tempo algum,

naquela infinidade de quinquilharias documentais e burocrâticos que G lei de

licitações perunite exigir. Não se deue perder o Administraçao licitadora naquele

cipoat d.e documentos que a lei apenas perunite exigir, sem jamais exigir que o edital
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O HORROR CONTINUA, de luan

O objeto primordial da licitaçáo é o de proporcionar a oportunidade de participaçáo ao

maior número de interessados.

Como visto, o excesso de formalismo, com efeito, náo deve permear as ações dos agentes

públicos na execuçáo das licitações. A doutrina e a jurisprudência repudiam o rigorismo

formal e homenageiam as decisões administrativas que, a bem dos demais princípios

regentes da Administraçáo Pública, afastam a inabilitaçáo e a desclassificaçáo de

concorrentes por fatos irrelevantes, que náo afetam a objetividade e a efetividade de suas

propostas perante o Poder Público e nem os põem em posiçáo vantajosa em relaçáo aos

demais participantes.

Nesse momento, a atividade do administrador deve ser instruída pelos princípios da

razoabilidade, da proporcionalidade e da rejeiçáo ao excesso de formalismo, além de

outros igualmente relevantes; tudo dentro da pauta da Lei, mas sempre objetivo de

ampliar ao máximo o espectro de concorrentes capazes de contratar com a

Administração.

Com efeito, a teor desses preceitos legais, na análise das propostas, cabe à Comissáo de

Licitação aferir se o conteudo destas subsume-se às prescrições editalícias e, em caso

negativo, rejeitá-las, a par dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e

do julgamento objetivo.

Destarte, obviamente que a existência de vícios relevantes, que maculem a essência da

oferta, devem ensejar, sua desclassificaçáo. No entanto, quando o erro for incapaz de

macular a essência da proposta, náo prejudicando o interesse publico ou a segurança do

futuro contrato, náo há razáo para a rejeiçáo da proposta.

Pelo exposto, náo há duvida de que, no caso analisado neste recurso, deve prevalecer o

interesse público que se realiza com a participação do maior número de licitantes.
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DA REFORMA DA DECISÃO

Assim, considerando todas as relevantes razões ventiladas nesta peça Recursal,

primando pelos princípios constitucionais e administrativos, que sáo complementares e

harmônicos entre si, requer a Recorrente que esta Douta Comissão de Licitaçáo se digne

a receber, analisar e julgar dando PROVIMENTO ao presente Recurso Administrativo,

reformândo a sua decisáo recorrida para CLASSII'ICAR a empresâ M3§ COMÉRCIO E

I,OCAçÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP que ofertou a melhor proposta, para

seguir no certame, amparada pela legislaçáo, pela doutrina e pelas jurisprudências

vigentes, por ser de Direito e de Justiça.

Requer, por fim, seja dado efeito suspensivo ao Recurso, de acordo com o disposto no

§ 2" do citado Artigo 109 da Lei Federal No 8.666193

Termos em que,

P.E. Deknmento

Madre de Deus - BA, 10 de dezembro de 2O21.

M3S COMÉRCIO E DE EQUIPAMENTOS EIRELI . EPP

José A

Responsável Legal da Empresa

clc-Prefeito(a) Municipal de Cmaaçari- BA;
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