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Licitações

PARECER
1. DOS FATOS:
Trata-se de consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Rio do Antônio, acerca de
recurso formulado pela empresa Rezende e Dias Ltda. – EPP nos autos da Tomada de Preço n.º
005/2022 onde pretende a desclassificação das propostas das empresas TN Construtora Ltda., por
não ter apresentado a composição dos preços unitários de todos os serviços constantes da planilha
orçamentária e da empresa SV Construtora Ltda. por ter apresentado planilha com vício na
composição do BDI e dos encargos sociais.
Intimadas para apresentar contrarrazões manifestou-se a empresa TN Construtora Ltda.,
requerendo a negativa de provimento ao recurso com a concessão de prazo para apresentação da
planilha orçamentária no mesmo valor da proposta vencedora, contendo a composição de preços.
É o Relatório. Passo a Opinar.
2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Analisando detidamente os argumentos apresentados pela empresa recorrente para solicitar
a desclassificação da proposta das empresas recorridas que ofertam o menor preço para a contratação
pretendida, sob os fundamentos acima expostos, nota-se que tais insurgências não devem
prosperar, vejamos:
Uma das principais premissas atribuídas às licitações e contratações públicas, diz respeito à
vinculação ao edital, que faz Lei entre os participantes de determinado certame público, conforme
previsão expressa do art. 41, caput, da Lei n.º 8.666/93. Dúvida existiria então se meros erros formais,
ou seja, aqueles que não invalidam ou viciam o documento, poderiam ser sanados sem prejuízo às
partes, ou se o licitante responsável por tal erro deveria ser inabilitado ou desclassificado da disputa.
Isto posto, observando-se os princípios que regem as licitações públicas, dentre os quais a
obtenção da proposta mais vantajosa, ampla competitividade, economicidade, razoabilidade e
proporcionalidade, em necessária ponderação com a vinculação estrita ao edital, temos que esse
último deve ser relativizado, possibilitando que sejam sanados vícios que não alterem a substância
da proposta, já que as normas que regem os procedimentos licitatório devem ser interpretadas para
que a Administração obtenha a melhor proposta possível, dentro da mais ampla disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse público, a isonomia, bem como a finalidade e
segurança da contratação.
Nesse sentido, o art. 43, §3º da Lei n.º 8.666/93 é claro ao trazer a possibilidade de que tais
falhas sejam sanadas no julgamento da proposta e/ou na fase da habilitação, através da realização de
diligências, sem que se altere a substância proposta, vejamos:
Art. 43 (...) § 3o 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
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inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. (grifamos)

Portanto, impedir que um licitante com melhor proposta de preço seja declarada vencedora,
por mero erro formal e sanável em sua proposta, configura o indesejável formalismo exacerbado,
infringindo valores jurídicos relevantes, comprometendo os fins visados pelas contratações públicas
e o próprio interesse público, afastando uma contratação mais vantajosa e onerando os cofres
públicos sem necessidade.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência reiterada do TCU, vejamos:
A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de
formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a
desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração
promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem
permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto. 2019
ACÓRDÃO 1487/2019 – PLENÁRIO (grifamos)
Estando os preços global e unitários ofertados pelo licitante dentro dos limites
fixados pela Administração, é de excessivo rigor a desclassificação da
proposta por divergência entre seus preços unitários e respectivas
composições detalhadas de custos, por afronta aos princípios da
razoabilidade, da ampla competitividade dos certames e da busca de
economicidade nas contratações. Referida divergência se resolve com a
retificação das composições, sem necessidade de modificações ou ajustes em
quaisquer dos valores lançados na proposta a título de preços unitários.
ACÓRDÃO 2742/2017 – PLENÁRIO (grifamos)
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautarse 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, promovendo, assim, a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda,
as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. (TCU
no acórdão 357/2015-Plenário) (grifamos)
A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das
respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar
diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que
não seja alterado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus
decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a
proposta apresentada. (Acórdão 2546/2015-Plenário) (grifamos)
Licitação. Julgamento. Erros materiais. É possível o aproveitamento de
propostas com erros materiais sanáveis, que não prejudicam o teor das
ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos
princípios da isonomia e da razoabilidade. (Acórdão 187/2014 Plenário Representação, Relator Ministro Valmir Campelo) (grifamos)
Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo licitatório, não
devem levar à desclassificação de licitante. (Acórdão 2872/2010-Plenário)
(grifamos)
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Dessa forma, temos que a medida adequada a ser adotada no caso em baila, não é a
desclassificação da proposta vencedora, mas sim a correção da falha, ajustando a proposta conforme
exigências do edital, corrigindo o erro material, o qual deve ser considerado para os fins legais e
contratuais, dando prazo ao vencedor para tanto, sob pena de desclassificação.
Deve a comissão de licitação, portanto, buscar, ao máximo, salvaguardar o menor preço
obtido, desde que exequível, evitando a desclassificação ou a inabilitação do licitante que ofertou o
menor valor por meros erros procedimentais ou descuidos formais durante o trâmite do certame,
podendo agir de forma proativa para saná-los para resguardar a maior vantajosidade na contratação
e a manutenção do interesse público nas compras governamentais.
Assim, o mero erro formal, passível de correção, sem alteração substancial da proposta não
pode ser motivo suficiente para desclassificação da proposta vencedora, como pretendido, pelo que
opina-se pela rejeição das alegações apresentadas, com determinação de que seja retificada a
proposta vencedora, para que cumpra todas as exigências formais do edital, sem alteração da sua
substância, com prosseguimento do certame.
3. DA CONCLUSÃO:
Isto posto, sem nada mais evocar, opinamos pela rejeição das alegações da empresa
REZENDE E DIAS LTDA. – EPP, mantendo a classificação da proposta de menor preço
apresentada pelas empresas recorridas, devendo a Comissão, contudo, observado a ordem de
classificação, determinar a retificação das planilhas, caso constada pelo setor técnico efetivamente a
falha apontada, sem alteração da substância da proposta, com correção dos erros formais indicados,
para que essa cumpra todas as exigência do edital, antes da finalização do certame e adjudicação de
seu objeto, dando o devido prosseguimento ao mesmo.
Por derradeiro, cumpre salientar que a análise ora empreendida se reporta tão somente aos
contornos jurídicos do procedimento em questão, cabendo ao setor competente o exame no que
tange à conveniência e oportunidade da contratação, bem como à viabilidade dos preços orçados.
Salvo melhor juízo, eis o parecer.
De Caculé para Rio do Antônio, 18 de novembro de 2022.

PEDRO NOVAIS RIBEIRO
OAB/BA 38.646
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Rio do Antônio, 21 de novembrode 2022.

DECISÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022

Considerando o teor de parecer formulado pela Assessoria
Jurídica desse município, após consulta realizada por esta Presidente,
bem como os membros da comissão de licitação, sem nada mais
evocar, utilizando os fundamentos jurídicos ali expostos, decidimos
PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso interposto
pela empresa REZENDE E DIAS LTDA – EPP para determinar a
empresa

TN

CONSTRUTORA

LTDA.

que

retifique

as

planilhas

apresentadas, sem alteração do valor total da proposta, no prazo de
03 (três) dias úteis.

Aldalúcia Silveira Barbosa
Presidente
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RATIFICAÇÃO
Conheço o recurso, bem como as Contrarrazões enviadas pela empresa
licitante e RATIFICO o ato praticado pela Presidente da Comissão, com base
em parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Processo de Licitação, na
modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, que não conheceu o recurso
interposto pela empresa REZENDE E DIAS LTDA. – EPP, para que surta os
efeitos necessários, assino.

Rio do Antônio, 21 de novembro de 2022.

_________________________________________
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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