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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 159/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 368/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA
BAHIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES, CONSTANTES
DOS ANEXOS DESTE EDITAL.

RELATÓRIO DE JULGAMENTO PROPOSTAS DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitações “CPL”, da Prefeitura Municipal de Boninal,
designada pelo Decreto Municipal nº 2064, datado de 01 de agosto de 2022
(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=2133&c=95&m=0),
em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e legislação pertinente, torna público o RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS apresentadas relativas à licitação em epígrafe, DO TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL.

Cumpre destacar que, após abertura das propostas de preços das empresas habilitadas, na
sessão pública de licitação, ocorrida no dia 06 de setembro de 2022, na sala da Comissão
Permanente de Licitações, situada na Sede da Prefeitura Municipal de Boninal, Rua José
de Souza Guedes, no 218, Centro, Boninal, Estado da Bahia CEP 46.740-000, a “CPL”,
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por unanimidade de seus membros, com suporte técnico dos Senhores: Erivaldo de
Souza Santos, Secretário Municipal de Educação e Cultura e Maciel Matos Xavier
Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes, decidiu pelo
encerramento da sessão para que o Setor Técnico de Engenharia, vinculado à
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes procedesse a análise das propostas
de preços apresentadas, informando aos presentes que o resultado quanto ao
julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS seria levado ao conhecimento público
através do Diário Oficial do Município de Boninal.

Inicialmente, A CPL esclarece, que o julgamento das situações encontradas durante a
análise dos documentos das licitantes será sempre precedido de razoabilidade e
proporcionalidade, visando a seleção da proposta mais vantajosa para o município,
resguardando assim a comprovação de que as licitantes classificadas tenham condições
de executar integralmente o objeto licitado.

Cumpre ainda, salientar que apenas as empresas: D PROCÓPIO DA SILVA LTDA-ME,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como
Microempresa, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, S/N, Centro, Município de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, inscrita no CNPJ nº 40.173.773/0001-94 e
CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como
Microempresa, com sede na 3ª Travessa Manoel Teixeira Leite, nº 74, Centro, Município
de Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900-000, inscrita no CNPJ nº 40.674.854/0001-78,
foram declaradas HABILITADAS.
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Conforme restou consignado em ata, identificou-se a apresentação de proposta de preços
no valor global R$ 1.882.599,75 (hum milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos
e noventa e nove reais, e setenta e cinco centavos) pela empresa CONSTRUSERV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA e a apresentação de proposta de
preços no valor global R$ 1.880.110,71 (hum milhão, oitocentos e oitenta mil, cento e
dez reais, e setenta e um centavos) pela empresa D PROCOPIO DA SILVA LTDA, que
foram submetidas para análise do setor competente que remeteu-nos sua conclusão
observando aspectos técnicos quanto à compatibilidade das propostas com o edital.
indicando a incompatibilidade das propostas (apresentadas) com o edital que por ora esta
CPL acompanha o seu entendimento, discorrendo os fatos...na forma seguinte:

Temos que um dos princípios que rege a administração pública é o da legalidade,
segundo o qual cabe ao administrador fazer apenas o que é previsto em lei. Este
princípio, contudo, sofreu, ao longo dos tempos, modificações em sua interpretação, na
medida em que a aplicação da lei em sentido restrito, pelo administrador, muitas das
vezes, não resultava em escolhas legítimas, gerando prejuízos à sociedade.

Daí exsurge a ideia de legitimidade, ou seja, para que o ato administrativo seja legal, não
basta que ele se submeta ao texto estrito da lei, devendo também comportar os ideais de
moralidade e finalidade públicas. Partindo-se desta premissa, verifica-se uma constante
evolução nos procedimentos licitatórios, os quais, até então, por possuírem extenso e
rígido regramento, engessavam o administrador público na condução dos certames, e
seleção da “melhor” proposta.

É cediço que para uma empresa integrar procedimentos licitatórios, e avançar nas fases
de classificação/habilitação, a ela compete a apresentação de inúmeros documentos para
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comprovação das exigências dispostas em lei e edital – de modo que qualquer falha ou
esquecimento na entrega desta documentação pode ser fatal perante a Administração.
Ocorre que, diante da tanta burocracia, é natural que algo passe despercebido, ou mesmo
que, para a comprovação de determinado requisito – tal como compatibilidade da
proposta de preços com o edital.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 8.666/93, ao dispor sobre o procedimento de
julgamento, prevê, em seu art. 43, §3º, que “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”.

Assim, dentro do rigoroso formalismo imposto pelo artigo supramencionado, deixando, o
licitante, de apresentar documento exigível na proposta original, descabida a reabertura
de prazo para complementação, restando ao concorrente a exclusão do certame; a não ser
que a comissão, diante de incertezas acerca de algum documento, instaure diligência,
permitindo ao licitante uma segunda chance de se manter na disputa.

O arrefecimento da formalidade exacerbada também ganhou força com o Decreto
10.024/19 – que regulamenta o pregão eletrônico e, em seu art. 2º, §2º, estabelece que “as
normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação”.

Tal dispositivo, inclusive, veio a ser utilizado com fundamentação no Acórdão nº
1.211/2021 Plenário, do Tribunal de Contas da União. Neste julgamento, a Corte de
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Contas concluiu que a vedação disposta no art. 43, §3º da Lei 8.666/93 – e que se repete
no art. 64 da Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133/2021 – não alcança
documento não entregue, porém preexistente e passível de comprovar o atendimento de
condição pelo licitante, mas que, por equívoco ou falha, não foi apresentado juntamente
com a proposta, devendo inclusive, este documento, ser solicitado e devidamente
avaliado pelo pregoeiro. É o que se extrai do seguinte trecho do voto:

O art. 2º, §2º, do Decreto 10.024/2019, por sua vez, reproduziu o mesmo
texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto 3.555/2000: "as normas
disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração,
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação".
Como visto, a interpretação literal do termo "[documentos] já
apresentados" do art. 26, §9º, do Decreto 10.024/2019 e da vedação à
inclusão de documento "que deveria constar originariamente da
proposta", prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 pode levar à prática
de atos dissociados do interesse público, em que o procedimento
licitatório (meio) prevalece e ganha maior importância que o resultado
almejado, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para a
Administração (fim).

Desta forma, podemos afirmar que as diligências podem ser realizadas com o objetivo de
dirimir as dúvidas referentes à possíveis erros de digitação, e estão previstas na Lei
Federal nº 8.666, art. 43, e foram tema do Acórdão TCU 1.211/2021, a saber:

Acórdão 1.211/2021: Admitir a juntada de documentos que apenas
venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública
do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as
licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que
lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de
habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse
público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado
almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das
propostas e/ou habilitação, DEVE sanear eventuais erros ou falhas que
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jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível
aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea h; 17, inciso VI; e
47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo
documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da
Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando
apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais
comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o
qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (TCU, Acórdão nº
1211/2021-Plenário, Representação, Processo TC nº 018.651/2020-8,
relator: ministro Walton Alencar Rodrigues, data da sessão: 26/5/21, ata
18/2021 - Plenário.)

Mais recentemente, o TCU, reconheceu como indevida a desclassificação de propostas
que apresentem erros formais, a exemplo de custo unitário contendo salário de categoria
profissional inferior ao piso estabelecido em normativo negociado, sem que seja dada
antes oportunidade ao licitante de retificar o erro, contraria o princípio do formalismo
moderado e a supremacia do interesse público que permeiam os processos licitatórios.

Nota-se, portanto, que o princípio do formalismo moderado vem sendo adotado pelo
TCU para corroborar o entendimento de que a licitação deve ser interpretada como
instrumento para a escolha mais adequada, vantajosa e, por isso, legítima para a
sociedade, não se admitindo que a esta escolha se sobreponha o rigor da forma, passível
de afastar e impedir a ampla e justa concorrência.

Citamos ainda, que em recente Acórdão nº 2443/21, julgado em 06/10/21, decidiu o
Plenário do TCU reforçar o entendimento jurídico consubstanciado no Acórdão 1.211/21,
cujo teor consolidou diretrizes para o tema das diligências em sede de licitações públicas.
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Antes de analisarmos mais minunciosamente as razoes jurídicas declinadas no aludido
Acórdão, lembramos que a legislação permite a solicitação e juntada de novos
documentos após abertura da sessão pública do certame, apenas em sede de diligências, e
desde que estes sirvam para esclarecer dúvidas, imprecisões ou insuficiência de
informações pertinentes a documentos já apresentados pelo licitante. Isso porque,
segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, Afinal, a finalidade das diligências:
“reside em dissipar dúvida razoável suscitada pela informação ou
documentos anteriores, no que estão, pois, embutidas as seguintes ideias:
a) o documento ou informação já devem constar do processo, se
demandados pelo edital; b) o teor do documento ou informação é
propiciatório de mais de uma intelecção – e não, pois apenas de uma
intelecção”.

O Acórdão em exame, conforme síntese fática consignada no Informativo 424, decorre
de Representação proposta por uma empresa que foi inabilitada do certame. Ocorre que o
Ministro Relator em harmonia com a unidade técnica do Tribunal de Contas da União,
dando razão aos argumentos contidos na Representação da empresa entendeu equivocada
a decisão de sua inabilitação. “..................”. Nesse compasso, a Corte de Contas decidiu
que:
“Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar
condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere
os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou
seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida
oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou
proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a
prevalência do processo (meio) sobre o resultado (fim)”. (destaques do
autor)
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Examinando mais detalhadamente as razões jurídicas mencionadas no Acórdão 1211/21,
para o qual remeteu o Min. Relator do Acórdão 2443/21, verificamos que para o TCU as
regras de licitações e jurisprudência estão sempre em evolução quanto à temática, pois
basta observar que diante da falta de juntada de comprovantes de regularidade fiscal pelo
licitante, nada impede que o próprio agente público, que conduz o certame consulte os
sítios públicos nos quais constem tais documentos.

A Corte de Contas reforça sua interpretação sistemática à luz do atual ordenamento
jurídico e do regime jurídico público, recorrendo também ao art. 64 da Nova Lei de
Licitações e Contratações Públicas, que no seu entender “se alinha com a interpretação de
que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de
habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública
do certame”, in verbis:
“Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será
permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo
em sede de diligência, para: I – complementação de informações acerca
dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II –
atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de
recebimento das propostas. § 1° Na análise dos documentos de
habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos,
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação”.

O Tribunal de Contas da União, no Acórdão 357/2015-Plenário, destaca que no curso de
procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do
formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,
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promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas,
ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

A Corte de Contas corrobora com a situação no Acórdão 1795/2015-Plenário, pois,
entende que é irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o
elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no
art. 43, §3°, da Lei Federal nº 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com
prejuízo a competitividade do certame.

Citamos ainda o Acórdão 966/2022-Plenário, o qual admite a juntada de documentos
que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do
certame, vez que não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o
oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade
para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo
dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado
almejado (fim). Devendo a Comissão, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em
ata e acessível aos licitantes, sendo que a vedação à inclusão de novo documento,
prevista no art. 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de
Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório
de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado
com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – FL. 9/11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJA2RTNFRJGYREZFQZG2ME
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
28 de Setembro de 2022
11 - Ano XV - Nº 2227

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim, citamos o Acórdão 988/22-Plenário, em que admite o saneamento de falhas em
respeito ao formalismo moderado e da razoabilidade, para destacar que: "É lícita a
admissão da juntada de documentos, durante as fases de classificação ou de habilitação,
que venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame, sem
que isso represente afronta aos princípios da isonomia e da igualdade entre as licitantes."
"Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que
consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em
simples compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe
prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios
do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput,
da Lei nº 9.784/1999."

Finalmente cumpre destacar o quanto contido no item 31.7 do edital que cita ...... é
facultado à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente,
da proposta.

CONCLUSÃO

Tendo em vista recentes entendimentos que admitem a juntada de documentos que
apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame,
o que, s.m.j., não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes.

Diante dos fatos apontados e em sintonia com o edital (item 31.7), esta comissão, por
unanimidade dos membros, DECIDE, por oportunizar às empresas: CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA e D PROCOPIO DA SILVA LTDA, que apresentem
novas propostas de preços, observando para tanto as devidas exigências contidas no
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
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edital, sanadas das falhas apontadas no RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA,
acostado ao presente relatório, sem que altere a essência das propostas.

Os motivos que fundamentam a presente decisão, constam no relatório técnico que segue
acostado aos autos do referido processo administrativo e também disponível no Portal da
Transparência da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, no seguinte link:
https://www.boninal.ba.gov.br/Site/Licitacao/60736?localConsulta=2.

Reiteramos que qualquer comunicação deverá ser estabelecida, diariamente, das 09:00hs
às 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs, no endereço acima, pelo telefone (75) 3330-2375 ou
pelo e-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.

É o relatório!
Boninal-BA, 27 de setembro de 2022

Maria Conceição Rocha Santos
Presidente Comissão

Holdimar Alonso Paiva
Membro Comissão

Gleissiano Moreira Alves
Membro Comissão
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EDITAL DIE LICITAÇÃO N* 159/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 368/2022
•OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUN1CtPIO DE BONINAL, ESTADO DA
RAMA; DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES, CONSTANTES
DOS ANEXOS DESTE EDITAL.

RELATÓRIO DE JULGAMENTO PROPOSTAS DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de 13oninal,

designada pelo Decreto Municipal n° 2064, datado de 01 de agosto de 2022
(lithisilivvwiv.boninal.ba.goy.brillandler.ashx?f=diario&query=21338cc=958zm=0),
em atendimento às disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e legislação pertinente, torna público o RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS
PROPOSIAS DE PRE:OS apresentadas idatia' a lieitação ern epigrafe, DO TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL.
Cumpre destacar que, após abertura das propostas de preços das emPresas babilitadas, na
sessão pública de licitação, ocorrida no dia 06 de setembro de 2022, na sala da Comissão
Permanente de Licitações, situada na Sede da Prefeitura Municipal de Boninal, Rua Jose
de Souza Cuedes, n° 218, Centro, Boninal, Estado da Bahia CEP, 46.740-0001, a -CPU',
Pea joee de Souza Geodes. re 210 - Centro - 13ottinal ,- OA tEr 4674o-ogo
Teietene: (75) 5 33301376
L matt
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unapimidade de seus membros, com suporte técnico dos Senhores: Etivaldo de
Souza Santos, Secretário Municipal de Educação e Cultura e Macia Matos Xavier
Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes, decidiu pelo
encerramento da sessão para que o Setor Técnico de Engenharia, vinculado A
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes procedesse a análise das propostas
de preços apresentadas, informando aos presentes que o resultado quanta ao
julgamento -das PROPOSTAS DE PREÇOS seria levado ao conhecimento público
através do Diário Oficial do Município de Boninal.

Inicialmente, A CPL esclarece, que o julgamento das situações encontradas durante a
'.análise dos documentos das licitantes sera sempre precedido de razoabilidade e
proporcionalidade, visando a seleção da proposta mais vantajosa para o município,
resguardando assim a comprovação de que as licitantes classificadas tenham condições
de executai- integralmente o objeto licitado.
Cumpre ainda, salientar que apenas as empresas: D PROCÓPIO DA SILVA LTDA-ME,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como
MicroempreSit, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, S/N, Centro, Municfpio de
Boninal, Estii4o da Bahia, CEP 46.740-000, inscrita no CNPJ 40A73.773/0001-94 e
CONSTRUS.ERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA, Pessoa
Jurídica de , Direito Privado, Sociedade Empresária, Limitada, Enquadrada como
Ivlbreinpreta; com sede na 3d Travessa Manoel Teixeira Leite, n° 74, Centro, Município
de Seabra, Estado' da Bahia, CEP 46.900-000, inscrita no CNPJ 40.674.854/0001-78.
oram declar' as iiABILITADAS.

Fturx,iose de So, Guedei. ol'o 218 — Centro -- t30nlne1-14. 9ge 45740-000
•
Yetelone: (75) 75 3330-2375 •
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Conforme restou consignado em ata, identificou-se a apresentação ot- proposta de preço
no valor global R$ 1.882.599.75 (hum miihlo oitocentos e oitenta odoi' mil, quinhento,
e noventa e no reais e setenia e cinco centavos) pela empresa CONS'IRIJSLIO,
§TlitIÇOES E SERVIÇOS DA CHAPADA 1,1 DA e a apresenta4to de proposta de
preps no valor global R$ 1.880.110,71 (hum milhão, oitocentos e oitenta mil, cento e
dez reais, e setenta e um centavos) pela empresa D PROCOPIO DA SILVA LTDA, que
foram submetidas para análise do setor competente (me remeteu-nos sua conclusão
observando aspectos t'ecnicos quanto à compatibilidade das propostas com o edital,
indicando a incompatibilidade das propostas (apresentadas) com o edital que por ora esta
Lacompanha o seu entendimento, discorrendo os fatos na forma seguinte
Temos que um dos princípios que rege a administração pública é o da legalidade,
segundo o qual cabe ao administrador fazer apenas o que é previsto em lei. Este
contudo, sofreu, ao longo dos tempos, inodicaçiies em sua interpretação na
medida em que a aplicação da lei em sentido restrito, pelo administrador, muitas das
vezes não resultava em escolhas legitimas, gerando prejuizos a sociedade.

Dai exsurge a ideia de legitimidade, ou seja, para que 6 ato administrativo seja legal não
que ele se submeta ao texto estrito da lei, devendo também compotar bi ideais de
moralidade e finalidade públicas. Partindo-se desta premissa, verifica-se 11.1E11# constante
evolução no procedimentos licitatórios, os quais, até entao, por possuinm extenso
rigido reg,ramento, engessavam o administrador público na condução dos certames, e
da "Max" proposta.
cediço (pie para uma empresa integrar procedimentos licitatórios, e avançar na.s tik,es
de classilicaq40/habilitaçdo, a ela compete a apresentação (le inumeros documentos Nira
Jo* 1.141 Soitski

te 110

Cdt010 ti011V4

,11-700 70

DAi,i P 44$ 4f) 000 .
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otinprovação das .exigencias dispostas em lei e edital - de modo que qualqwr falha ou
esquecimentti na entrega desta documentação pode ser fatal perante, a Administração.
Ocorre que. diante da tanta burocracia. é natural que algo passe despercebido, ou mesmo
que, para a comprovação de determinado requisito - tal como compatibilidade da
proposta de preços com o edital.
Nesse contexto, a Lei Federal n° 8.666/93, ao dispor sobre o procedimento de
julgamento, rprevê, em seu art. 43, §3°, que "6 facultada .A Comissão ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer
!ma complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta".

Assim dentro do rigoroso formalismo imposto pelo artigo supramencionado, deixando, o
licitante, de apresentar documento exigível na proposta original, descabida a reabertura
de prazo para complementação, restando ao concorrente a exclusão do certame; a não ser
que a comissão; diante de incertezas acerca de algum documento, instaure
permitindo ao licitante uma segunda chance de se manter na disputa.
•
O arrefecimento da formalidade exacerbada também ganhou força com o

DecrOt.)

10.024/19 - que regulamenta o pregão eletrônico e, em seu art. 2°, §20, estabelece que -as
normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em ht or da ampliação da disputa
os jntersack)s, resguardados o interesse da administração, o principio da isonomia,
a finalidade.; a'segurança da contratação".

Tat dispositivo, inclusive, veio a ser utilizado corn ftinthunentação no AOrdfio
1211/2021 ineniirio, do 'tribunal de Contas da União. Neste julgamento a Corte de
Rum j4314 0. $444 Guachx, te 216 - t:ointo Hummel BA- CR
-P 443140:040,

Telttfolwin (75) /b1334,2:,'41
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— e que se repete
Contas concluiu que a vedação disposta no art. 43, §30 :da Lei 8.666/93
•
no art. 64 di Nova Lei de Licitaç6es e Contratos — Lei n° 4.133/202

não alcança

documento não entregue, porém preexistente e passive] de comprovar o atendimento de
condição pelo licitante, mas que, por equivoco OU ralha, não foi apresentado juntamente
com a proposta, devendo inclusive, este documento, ser solicitado e devidamente
;

avaliadolpelo pregoeiro t. o que se extrai do seguinte trecho do voto

0 art_ 2°, §2°, do Decreto 10.024%2019, por sua Vez, reproduziu o mesmo
texto do art. 4°, parágrafo único, do Decreto 3.555%2000: "as normas
disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração,
o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da coptratação".
Como visto, a interpretação : literal do termo "[documentos] jit
apresentadOs" do art. 26, §9°, do Decreto W.024/2619 e da vedação
inclusão de documento "que deveria constar originariamente da
proposta", prevista no art. 43, §36, da Lei 8.666%1993 pôde levar à prática
de atos dissociados do interesse público, em que o procedimento
licitatório (meio) prevalece e ganha maior importância que o resultado
almejado, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para
Administração (fim).

Desta forma, podemos afirmar que as diligências podem ser realizadas com o objetivo de
dirimir as dúvidas referentes a possíveis erros de digitação, e estão previstas na Lei
Federal ri° 8.666, art. 43, e foram tema do Acórdão TCU 1.211/2021, a saber:
Acórdão 1.211/2021: Admitir a juntada de documentos - 4e apenas
venham a atestar condição pré-existente it abertura da sessão pública
do certame não fere os princípios da iSonomia e igualdade entre as
licitantes e o oposto, ou seja, a -desclassificação do Licitante, sem que
lhe seja conferida oportunidade para sanear:os ‘ seus documentos de
habilitação e/ou proposta, results cai objetivo dissociado do interesse
público. com a prevak'ncia du processo (meio) sobre o resultado
almejado (fim). O pregoeiro, durante as fuses de julgamento das
propostas e/ou habilitação, DEVE sanear eventuais erros ou falhas que

Rua Jut* de Souza Guedes, rig 2.18 Ceneu Bolun31- AA . CEP 467404)00.
Teleione: (75) 75 3330-2375
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não alterem a substancia das propostas, dos documentos e via validade
juridica, mediante decisão fundarnentada, registrada em ata e acessível
aos licitantes, nos termos dos arts. 8°, inciso XII, alinea h; 17, inciso VI; e
47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à incluSfics de novo
documento, prevista no art. 43, 43°, da Lei 8.666/1993 e no art 64 da
Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitaide quando
apresentou sua proposta, que, não foi juntado com os demais
comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o
qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Tcu, Acórdão
1211/2021-Plenário, Representação, Processo TC if 018.651/2020-8,
relator; ministro Walton Alencar Rodrigues, data da sessão: 26/5/21, ata
18/2021 - Plenário.)

Mais recentemente, o TCU, reconheceu como indevida a desclassificação de propostas

que apresentem erros formais, a exemplo de custo unitirio contendo salário de categoria

iolf al inferior ao piso estabelecido em normativo negociado, sem que seja dada
antes op(irtunidade ao licitante de retificar o erro, contraria o principio do formalismo
moderado e a supremacia do interesse público que permeiam os processos licitatettios.

Nota-se, Portanto, que o principio do formalismo moderado vem sendo adotado pelo
„
:feu para, corroborar o entendimento de que a licitação deve ser interpretada como
t
instrumento para a escolha mais adequada, vantajosa e, por isso, legitima para a
sociedade, não se admitindo que a esta escolha se sobreponha o rigor da forma, passível
de afastar e impedir a ampla e justa concorrência.

os Oink que • em recente Act5rdao n 2443/21, julgado em 06/10/21, decidiu o
,
Mario .do rtCU reforçar o entendimento juridic° consubstanciado no Acórdio 1.211/21,
cujo teor consolidou diretrizes para o tema das diligências em sede de licitações públicas.

Rua JObill do Sou Guatioa, fig 218 •• C011110
- SA CEP 411740-000
tolefanc (75) 75 3330-2376
E
•
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•Antes de analistuvios mais minunciosamente as razoes jurídicas declinadas rio aludido
Aeórdão,' lembramos que a legislação permite a solieitapio e juntada de novo.
doeumentos apôs abertura da sessão pública do certame, apenas cm sede de diligências, e
desdc que estes sirvam para esclarecer dúvidas, imprecises

insuficiencia de

informaeOus pertinentes a documentos .jti apresentados pelo licitante. Isso porque,
segundo Celso Antônio fiandeira de Mello, Afinal, a finalidade das diligências:

"reside em dissipar dúvida razoável suscitada pela inform** ou
documentos anteriores, no que estilo, pois, embutidas as seguintes ideias:
a) o• documento ou informa9ilo já devem constar do process% ie
demandados pelo edital; b) o teor do documento ou infonnglo é
propiciatório de mais de uma intelecoo.- e nap, pois apenas de urna
inteleeVio".
O Acórdão cm exame, conforme sintese fittica consignada no Informativo 424, decorre
de Representação proposta por uma empresa que foi inabilitada do certame. Ocorre que o
Ministro Relator em harmonia com a unidade técnica do Tribunal de Contas da União.
dando raio aos argumentos contidos na Representação da empresa entendeu equivocada
decisan de sua inabilitação. "

" Nesse compasso, a Corte de Contas decidiu

"Admitir a juntada de documentos que apenas venhanv a atestar

condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere
os principios da bonontia e igualdade entre as licitantes e a oposto, ou
seja, a desclassificação do licitante, sem (pie lhe seja confirida
oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação LNnt
proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público. corn a
prevalência do process() (meiu) sobre o resuhado (fim)". Ole.siggiles do
,

11140 Jostl'ito Uotaso (odes, ri8- Cantle Coruna! - BA CEP 474c 000
4 Teiefoile: (75) 75 .333().2374
E.rtvisltgljoc.fq,,tt, .
001
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Extuninatdo mais detalhadamente as razões jurídicas mencionadas no Acárddo? 1211/21,
para o qual remeteu o Min. Relator do Acórdão 2443/21. verificamos que para o TCU as
regras de licitações e jurisprudéncia estão sempre cm

evolução quanto à temfitica, pois

basta observar que diante da falta de juntada de comprovantes de regularidade fiscal pelo
licitante, nada impede que o próprio agente público, que conduz o certame consulte os
sitios públicos nos quais constem tais documentos.

A Corte de Contas reforça sua interpretação sistemática à luz do atual ordenamento
juridico e do regime juridic() público, recon-endo também ao art. 64 da Nova Lei de
Licitações e Contratações Públicas, que no seu entender -se alinha com a interpretação de
•
Ague é possivel e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de
habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública
do certame", in verbis:
"Art.: 64. Após a entrega dos dOcumentos para habilitaçat% não será
permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos. salvo
Complementação de ifilbrmavae..
- acerca
em sede de diligência, para:
dos documentos já apresentados pelos licitantes .e desde que necessária
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; Ifatualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de
recebimento das propostas. §' 1° Na análise dos documentos de
habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas (pie
não alterem ci substância dos documentos e sua validade juridiea,
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos,
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e ciass¡ficação".

O Tribunal de Contas da União, no Acórdão 357/2015-Plemirio, destaca que no curso de
procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo principio do
forrnaiismo,moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,
Rua Jose cie Sotio Guedes, re 218 - Centro.- Boneiat - ?A • CEP 48140-000
Telefone: (75) 75 3330 2375'
x;!t•.'
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prOmovendd, assim, a prevalência do contetido sobre o formalismo extremo, respeitadas.
ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

A Corte de Contas corrobora com a situação no Acórdão 1795/2015-Plenário, poise
entende que é irregular a inabilitação de licitante em ra410 de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implicita o
element() supostamente faltante e a Administração nao realizar a diligência prevista no
art. 43, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com
prejuízo a competitividade do certame.

Citamos ainda o Acórdão 966/2022-Plenário, o qual admite a juntada de documentos
que- apenas .venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do
certame, vez que não fere Os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o
oposto ou seja, a desclassiticação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade
para sanear os seus documentos de habilitação elou proposta, resulta em objetivo
dissociado do interesse público, com a prevalência do Processo (meio) sobre o resultado
alinsjado (fiin). Devendo a Comissão, durante as fases de julgamento das propostas efou
habilitação, sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em
ata -e acessfvel aos licitantes, sendo que a vedação a inclusão de novo documento.
preyista no 'art. 43, §3°, da Lei Federal n° 8.666/1993 e no art '64 da Nova Lei de
Lieitaçaes (Lei Federal if 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório
de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado
coin os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta. por equivoco ou falha.

' de Soitze Gitedee, re 218- Centro - Bonirai -:t8A - CEP 46740400
Rue Jos8
Telefoste: (75) 75 3330-2315
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Por tim citamos o Acórdão 988/22-Pleniirio, em que admite o saneamento de falhas ern
respeito ao formalismo moderado e da razoabilidade,, para destacar que: "t licita a
admissão da juntada de documentos, durante as fases de classificação ou de habilitação,
que venham a atestar condição pré-existente it abertura da sessão pública do certame sem
que isso repmente afronta aos principios da isonomia e da igualdade entre as licitantes.'
"Na falta de documento relativo ti fase de habilitação em pregão que
,consista em. mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em
simples compromisso por ele firmado. deve o pregoeiro conceder-lhe
prazo razoável para o saneamento da fiz/ha. em respeito, aos princípios
do jbnnalismo moderado e da razoabilidade, benvcomo ao art caput.
chi Lei n°9.7841/999."

Finalmente alnipre destacar o quanto contido no item 31.7 do edital que cita

é

'facultado a Comissão em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
unpltque em inclusão de document() ou informação que deveria constar, originariamente,

Tendo em vista recentes entendimentos que admitem a juntada de documentos que
apenas venhiun a atestar condição pré-existente it abertura da sessão pública do certame.
s.mjinão fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes.

I)iante dos talos apontados e ern sintonia coin o edital (item 31.7), esta comissão por
unanimidade dos membros, DECIDE, por oportunizar As empresas: CONS'rRuCOEs E
SEkVIÇOS pA CHAPADA I:IDA e D PROCOP10 DA SILVA LTDA. que apresenteni
prOpopas de preços, observando para tanto as:tievidits exiOncias eontidas no.
Ruu Jut* oft Zi,ouitts Goodin, n" 218 - Conlvo Mow tal
tektialsv: tIM 15 33.30
in411
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edital, sanadas das falhas apontadas no RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENRARIA,

acostado ao presente relatório, sem que altere a essência das propostas.

Os motivos que fundamentam a presente decisão, constam no relatório técnico que segue
acostado aos autos do referido processo administrativo e também disponível no Portal da
Transparência da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, no seguinte link:
https://www.boninal.ba.gov.br/Site/Licitacao/60736?localConsulta=2.

Reiteramos que qualquer comunicação deverá ser estabelecida, diariamente, das 09:00hs
as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs, no endereço acima, pelo telefone (75) 3330-2375 ou
pelo e-mail: licitacaopmboninal2021(i4hotmail.com. ,

o relatório!
Boninal-BA, 27 de setembro de 2022

Maria °mew o
sidente Comissão

OS

I loldunar Aónso Paiva
Metnbro Comissão

Alves
iissão
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