
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

 
 Parecer n.º 04-2020/LIC

Processo n.º 2019/11956

   A Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística

 

 Trata-se de  consulta da Comissão Permanente de Licitações

referente  a  legalidade  do ato  que  possibilitou  o  saneamento  da proposta  da

empresa Encopav Engenharia Ltda. no procedimento licitatório sob a modalidade

Concorrência identificada pelo n.º 204-2019, a qual pretende a contratação da

execução de obra de pavimentação asfáltica  em CBUQ, na Firmino Frizzo –

Trecho 2 e Rua Aquiles Lorandi.

 O saneamento da proposta deu-se em razão de divergência

parcial no descritivo de planilha que compõe os custos da proposta e teve como

fundamento a possibilidade estabelecida no edital,  no subitem 5.3, de corrigir

vícios materiais da proposta de preços, nos termos da comunicação à folha 1748

do presente expediente.

 É o brevíssimo relato.

Passamos a manifestação.

 A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio

constitucional  da  isonomia  e  a  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para

Administração Pública, que será realizada em estrita observância aos princípios

básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  probidade

administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório.

O  princípio  da  supremacia  do  interesse  público,  segundo  o

disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei n° 9784/99, corresponde ao “atendimento a

fins  de  interesse  geral,  vedada  a  renúncia  total  ou  parcial  de  poderes  ou

competências, salvo autorização na lei.”
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Celso Antônio Bandeira de Mello, ensina que:

“  O  princípio  da  supremacia  do  interesse  público  sobre  o

interesse  privado  é  princípio  geral  de  Direito  inerente  a

qualquer  sociedade.  É a própria condição de sua existência

[...]”  (Curso  de  Direito  Administrativo,  24ª  Ed.  São  Paulo:

Editora Malheiros, 2007, p.93)

Ou seja, os atos da Administração Pública devem atender ao

interesse  público,  especialmente  os  praticados  no  âmbito  do  processo  de

licitação.

A  corroborar  tal  entendimento,  veja-se  a  jurisprudência  do

TJRS:

APELAÇÕES. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.

AÇÃO  ORDINÁRIA.  ANULAÇÃO  DA  DECISÃO

ADMINISTRATIVA  QUE  DESCLASSIFICOU  A  MELHOR

PROPOSTA.  MEDIDA  ADOTADA  POR  EXCESSO  DE

FORMALISMO. O tipo licitação menor preço deve proporcionar

a obtenção da proposta com melhor vantagem econômica à

Administração,  fator  que  prepondera  sobre  formalidades

excessivas,  passíveis  de  serem  supridas.  Hipótese  em  que

deve ser anulada decisão administrativa que desclassificou a

empresa  vencedora  do  certame,  mantendo  a  contratação

vigente, observado o princípio da razoabilidade, considerando-

se que há pequena diferença entre a alíquota a maior utilizada

para cotação do IRPJ, em 1,20%, prevista na IN Federal RFB

nº  1234/2012  e  alíquota  prevista  no  artigo  649  do  Decreto

3.000/99,  e  a  devida,  1%,  o  que  não  a  torna  inexeqüível,

questão  que  constitui  mera  irregularidade,  que  por  si  só  é

insuficiente  para  alterar  o  resultado  do  processo  licitatório,

inexistente prejuízo ao licitador. Precedentes do TJRGS e STJ.

VERBA  HONORÁRIA.  MANUTENÇÃO.  Deve  ser  mantida  a

verba  honorária  fixada,  uma  vez  que  de  acordo  com  a

demanda intentada,  nos termos do artigo 20,  § 4º,  do CPC.
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Apelações  com  seguimento  negado.  (Apelação  Cível  Nº

70058912445,  Vigésima Segunda Câmara Cível,  Tribunal  de

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado

em 18/03/2014).

  Nesse pensar, o saneamento da melhor proposta apresentada,

como é o caso em análise, que contenha vício material é de  grande interesse

público,  pois  não  prejudica  o  competitório  e  garante  a  contratação  mais

econômica.

 Ademais, o julgamento das propostas deve ser realizado em

consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem rigor

excessivo que acabe por macular a própria finalidade da licitação.

 Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.

OMISSÃO  AFASTADA.  LICITAÇÃO.  SERVIÇOS  DE

OXIGENOTERAPIA.  AUTORIZAÇÃO  DE  FUNCIONAMENTO

ANVISA. EDITAL. NÃO-EXIGÊNCIA. 1. Não há violação do art.

535 do CPC quando o Tribunal a quo resolve a controvérsia de

maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese

do  recorrente.  2.  O  acórdão  recorrido  concluiu  que  tanto  o

objeto - contratação de serviços de oxigenoterapia domiciliar-,

quanto  o  edital  do  certame  dispensavam  Licença  de

Funcionamento  expedida  pela  Anvisa,  porquanto  a  licitação

não  objetivava  a  "comercialização  de  equipamentos"  que

exigiria a autorização do órgão de vigilância, nos termos da lei.

3. Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de

afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a escolha da

melhor  proposta  para  a  Administração  em  prol  dos

administrados. 4.  Recurso  especial  não  provido.  (Resp

1190793/SC,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA

TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).
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ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE

SEGURANÇA.  LICITAÇÃO.  ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART.

41 DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. SESSÃO PÚBLICA

DE  RECEBIMENTO  DOS  ENVELOPES.  ATRASO  NÃO-

VERIFICADO.  DOUTRINA.  PRECEDENTE.

DESPROVIMENTO.  1.  A  Administração  Pública  não  pode

descumprir  as  normas  legais,  tampouco  as  condições

editalícias,  tendo  em  vista  o  princípio  da  vinculação  ao

instrumento convocatório (Lei 8.666/93, art. 41). 2. A recorrida

não violou o edital, tampouco a regra constante do art. 41 da

Lei  8.666/93,  porquanto  compareceu  à  sessão  pública  de

recebimento  de  envelopes  às  8h31min,  ou  seja,  dentro  do

prazo  de  tolerância  (cinco  minutos)  concedido  pela  própria

comissão  licitante.  Com  efeito,  não  houve  atraso  que

justificasse  o  não-recebimento  da  documentação  e  da

proposta.  3.  Rigorismos  formais  extremos  e  exigências

inúteis  não  podem  conduzir  a  interpretação  contrária  à

finalidade  da  lei,  notadamente  em  se  tratando  de

concorrência  pública,  do  tipo  menor  preço,  na  qual  a

existência  de  vários  interessados  é  benéfica,  na  exata

medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente

mais vantajosa (Lei  8.666/93,  art.  3º). 4.  Recurso  especial

desprovido.  (Resp  797.179/MT,  Rel.  Ministra  DENISE

ARRUDA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  19/10/2006,  DJ

07/11/2006, p.253).

E do Tribunal de Justiça Gaúcho:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LICITAÇÃO.  INABILITAÇÃO.

CÓPIAS.  AUTENTICAÇÃO.  IRREGULARIDADE.  Configura

mera irregularidade que não autoriza a inabilitação de licitante

a  apresentação  de  documentação  cujas  cópias  foram

autenticadas  por  servidor  público  de  órgão  de  Município

diverso daquele licitante, especialmente se a Comissão deixou
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de  promover  qualquer  diligência  para  verificação  da

autenticidade  das  cópias.  A  desqualificação,  nesse  caso,

configura  excesso  de  formalismo  em  detrimento  dos

demais princípios que regem o processo de licitação, em

especial,  o da competitividade e o da proporcionalidade.

Sentença  confirmada  em  reexame  necessário.  (Reexame

Necessário  Nº  70055730303,  Vigésima  Segunda  Câmara

Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Maria  Isabel  de

Azevedo Souza, Julgado em 12/12/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.

LICITAÇÃO.  PREGÃO  ELETRÔNICO.  CERTIDÃO  DE

REGULARIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL.

EXCESSO  DE  FORMALISMO.  MELHOR  PROPOSTA.

INTERESSE PÚBLICO. Ausente prova da irregularidade fiscal

da  empresa  que  apresentou  a  melhor  proposta  à

Administração, e observados os princípios da razoabilidade

e da instrumentalidade das formas, bem como o interesse

público,  é  de  ser  reconhecida  a  legalidade  do  ato  de

habilitação. Decisão  mantida.  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA

SEGUIMENTO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70050682657,

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 28/08/2012).

Por  fim,  examina-se que o próprio instrumento  convocatório

previu a possibilidade de saneamento de vícios materiais, nos seguintes termos:

5.3.  A  Comissão  de  Licitações  solicitará,  uma única  vez,  a

correção  da  proposta  de  preços  quando  contiver  vício

formal/material, conforme exemplos a seguir:

a) no caso de erro de quantidade e/ou erro de transcrição de

unidades  de  medida  deverá  ser  mantido  inalterado  o  preço

unitário;
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b)  no caso de omissão parcial no descritivo do item que

compõe o serviço deverá ser corrigido de acordo com o

edital;

c) no caso de inversão de ordem no descritivo do item que

compõe os serviços;

e)  no  caso  de  erro  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  no

Detalhamento dos Encargos Sociais sobre a mão de obra e/ou

no  Detalhamento  do  Cálculo  do  Benefício  de  Despesas

Indiretas (BDI).

5.3.1.  A  recusa  injustificada  da  licitante  em  realizar  as

correções, no prazo estipulado, ensejará a desclassificação da

proposta.

Deflui-se, então, de todo o exposto, que o ato da Comissão de

Licitações está de acordo com os princípios que regem as licitações e de acordo

com o instrumento convocatório que rege a licitação.

 É o entendimento.

  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de março de 2020.

 Vinícius da Rosa Arruda
 Procurador do Município   
  OAB/RS nº 74.616

 À consideração da autoridade superior
                                   

                                                              De acordo 

            Em  _____/_____/2020.

   

             Sérgio Augustin 
                                                             Procurador-Geral do Município

OAB/RS nº 16.809
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