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PAR[[=CER n' 312/2{)] 6 ASJU}WCNN{P

s. 1. '1tELATÓRIO

Trata-se do Pregão Eletrânico n' '38/2016. pata contmtação de empre\al

especializada para fornecimento .e instalação de equipamentos de climatização no Edifício-

Sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A sessão pública do pregão ocorreu no dia 07 de dezembro de 201 6,'na qual foi

declarada como vencedora do grupo : 'l a pessoa jurídica CLlhIATIZE AR
CONDICIONADO EIRELI ME (consoante Ata de Realização do Pregão Eletrõnico de fls.

199/205)

Aberto o prazo para intenção de recurso, a licitante BOM AT{ SERVICE
LTI)A manifestou' intenção de interpor recurso contra a decisão do pregoeiro que habilitou e

declarou vencedora a ora recorrida (fl. 205v.).

Enl síntese, a licitante BOMAK SERVICj{ LI'DA alega que o pregoeiro não

observou as exigências do Edital, êm seu item 5.9, bem como o Decreto 5.450/05, ao habilitar

e dedal'ar vencedora a licitante recorrida, que teria apresentado proposta co~mercial. que não

atendia às especificações exigidas no instrumento .convocatório, ferindo os princípios da

Administração' e os postulados Constitucionais da legalidade, moralidade e competitividade

f tl: '2{1'/ }

\

A CLIMATIZE Aj{ CONDICIONADO EIRELI B'IE afirma,

resumidamente, que cometeu mero vício material na t'ase de pré-cadastro existente no sistema

COMPRASNET, e que, a proposta oHlcial fora enviada para análise com a correção do errog
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material e com o produtor que cumpriu todas as especificações técnicas exigidas pelo Edital.

Ressaltou, ainda, que todas as especificações e exigências estavam de acordo com o Edital, e

apenas o item "marca/n]odeIQ" teria sido inserido de maneira equivocada, idas fora Corrigido

espontaneamente pela decorrida no envio da proposta fomlal, não devendo prevalecer o

fõmlalismo excessivo que ensdaria a desclassificação da licitante (fl. 208).

Por meio-de sua Decisão em Recurso Administrativo, de fl. 214, o pregoeiro

conlaeceu' o recurso interposto pela BOM AR SERÁ'lCE LTA, para,, no mérito, . dâl-lhe

provimento. Como consequênc,ia, o pregoeiro .rel-rleteu os autos ao Ordenador de Despesa,

para análise e decisão é, caso sua decisão sda mantida, ele utilizará a ferramenta "voltar íàsê"

'do sistema COMPRASNET, a íim de retomar à etapa de aceitação de propostas.

Os autos vieram a esta ASJUR para análise da fase externa

E o relatório, passa-se a opinar.

Ç

#

\
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Após análise dos autos, esta Assessoria Jurídica reitera os argumentos exaltados

pelo pregoeiro em sua Decisão de Recurso. Administrativo (f1; 214), pelos motivos radiante

expostos:
- 'q-./

2.1 1)a impossibilidade de correção de vício substancial

Confonne preconiza ao art. 37, XXI da Constituição Federal,, as obras, serviços,

comprai e alienações serão .contratadas mediante processo de licitação pública que assegure

igualdade de condições a todos: os conconentes

Com o objetivo de atender ao que dispõe a Constituição;l Federal,$a

Administração Pública deve busca a obtenção da proposta mais vantajosa pata aquisição de

bens e contratação de serviços.

Quanto à possibilidade de alteração de marca, após a etapa de lances, entende-se

A
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que quando detemiinado licitante faz sua proposta(permeio escrito ou pelo sistema, de formal

virtuall não tem o poder de alterar seu .teor, salvo em relação ao preço, por ocasião da

negociação de preço realizada pelo pregoeiro com a licitante vencedora.

E certo que, ao se pem)itir a troca da marca indicada na proposta, estar-se-ia.

violando o princípio da tnç)validade e da competitividade.

Confornte ensina MarGal Justen Filho:

A ausência de discip]ina legal não autori2á o administrador ou o particular a uma
conduta ofensiva à ética e à moral.(-.) O Princípio da Moralidade também se refere à
conduta dos próprios participantes da licitação. A disputa.deve ser honesta entre eles.

Assim, tal conduta caracteriza o cllamado erro substancial, quê se trata de vício

insanável. No presente contexto, é imprescindível que se apresentem os tipos de erros no âmbito

jurídico?,quais sejam: a) erro formal; b) erro .imaterial e c) eno substancial .

O eno formal não vicia.e nem toma inválido o documento. Haverá uin erro

fonnal, no documento quando for pol;sável, pelo contexto e pelas circunstâncias, jdenti6icar a

coisa e Validar o ato. ExempliHlcando, é o caso de um erro na identificação do.envelope antes da

sua abertura; uma proposta manuscrita quando deveria ser datilografada, etc,

Já o g!;!.g..nlalÊliia!, é aquele perceptível à primeira vi;ta, grosseiro, nãõ carecendo

de maior exame para -a sua detecção, uma vez que há um flagrante desacordo entre a vontade e o

que de íàto foi expressado no docunLento.

Po} ülm, tem-se o, çuQ...$1112$!abçlgl que . tonta, incompleto o conteúdo do

documento e, coilsequenlemehte, impede. que a Adiniiaistração conclua pela suülciência idos

elementos exigidos.

Não se trata de um silnpjes lapso nlaterihl ou fomlal, mas de "erro substancial'?,

oü sela, aquele quê interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a

alguÍna das qualidades a ele essenciais (Código Civil, art. 1 39,:1).

A falta de infomtação indispensável ao documento conÊlgura erro grave

(substancial) que o toma insuscetível de aproveitamento.~ Destarte, provoca a habilitação ou a

desclassificação do licitante que nele insone

\
{.

\.

l JSUTEN FILHO, Matçal. Comentários à Lei de Licitações e ContratosAdministrativos, l I' ed., São Paulo: Diabética, 2005
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Uma lvez .ocorrido tal err(i, o ato produzido. estará. suscetí'\'el à ' anulação, haja

vista que restarão descutnpridos alguns princípios básicos do Direito Administrativo, tais como

o da isonomia, o da vinculação ao instrumento convocatória, ó da legalidade,.ó da segurança

jurídica, entre outros.

Consoante 'atestado pela área técnica (Memorando n' 39/201 6/COENGs. de fl.

2ç)9), ';' a propostcl enviada durante o ce} teme na .fase de itpresentação de propostas dão ate!}(4Çr

às especificações técnicas DresetLtes no Termo de Referência ailaco ao edital'' e que :':,a

proposta enviada posteriormente, ctpós :o julgamento das propostas paro gllé11$ç dçT

conformidade: !écnica atende ao especificado nQ Termo :de Referência, Possuindo modelos

(!if ! !!tes dos Qfçltüdos nQ fase (mterioi'lneitte descrita"

Diante disso, resta claro que a licitante CLlhbTATIZE AR CONDICIONAL)O
EIRELI - ME inconetl ein.erro substallcial.. ( /'.

Acrescente-se que a verificação :de condições de aceitação dos documentos

apresentados em procedimentos licitatórios deve ser feita com a devida observância aos

requisitos que se, prestam à sua finalidade; contudo, respeitando o princípio da vinculação. ao

ii[strumento convocatório e as fonnalidades .exigidas no ce] tai]]e.

Além do mais, o art. 41 , caput, da lei 8.666/93 estabelece que "a .,4d//z//zfxrr'í2ção

não. pode descumprir ai úorhas ê' condiçõeibdokeditalX. ao qt.{al sç ach(Aestritaínente
vinculada

\

Dessa fonna, a vinculação ao edital é o princípio que estabelece as regras do

certainê, de modo a garantir, dentro dalprópria licitação,. á justa competição entre os

concoqentes. Assim, a partir do hiomento em que os licitantes se dispõem a participar de uma

licitação, recebem as regras a que estão submetidos, e se coinprorrletetn a cumprir a exigências

estabelecidas. câ Pü -

Assim, caso. o Pregoeiro pemlitisse o .saneamento cle um vício substancial

privilegiada- um licitante que não procedeu caiu a dívida diligência, eú detrimento. de outros

licitantes queelaborarain sua .proposta nos exatos tempos do edital.

Insta ressaltar,. ainda, que a isonomia entre os }icitantes é um pilar básico e

essencial à seleção e obtenção da otêrta mais vantajosa .para a Aüni:nistrbção.

Com bases nestes{ entendimentos, constata-se áue a' CLINIATIZIE AR

\.
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CONDICIONADO EIRELLI ,.- ME não cumpriu COm as determinações' exigidas no

instrui-tento .convocatória a que estava vinculada, porquanto apresentou sua proposta de ronda

díspar daquela originalmente prevista.

Nesse diapasão, face o princípio da vinculação ao. edital, não há que se falar em

ilegalidade do ato que a desclassificou, tampouco em excesso de formalismo no provímeilto do

presente recurso.

\.' ail- 'tA. g'i , aa i,ei ó.ooo/v.i e hiato ao vedar a uaclusão posterior;de

documento ou informação que deveria constar originalmente da .proposta., veja-se

/

L
A]'t. 43 (. . .)

$3' E facultada à Comissão ou autoridade lsuperior, ern qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou ã complementar a 'instrução do
processo; x.ed d3..3..!!!tias.ãQ..llQ.$!Ê!.i91. -dÊ..d.!!çym.çn.lç!.o.t!..jDf91..tlt.Êlçã9..g !ie.d.ç.Yçd
çgtlMg..r o.!igi11 a rindo g!!!g.dU!!.ppwlãu(gritou-se)

( )

Além dis.se, o edital prevê a desclassificação da licitante, caso h4a o

descumprimento de requisitos estabelecidos no Edital, tanto na fase do envio das propostas,

quanto rla fase de julgamento, veja'se:

/

ltçm 5;9 (fl. 1 61 -verso):.(Do envio da proposta de preços)
Serão desclassificadas as propostas que não atendam àç exigências do presente Edital e
seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem itTegularidades insanáveis.

Item 9. 1 1 (fl. 1 64): (Julgamento das propostas)
Verificando-se, no Guisa da análise, o descumprimento de requisitos estar)elecídos
neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.

( )

Diante do exposto, e reiterando os mgumentos apresentados pelo pregoeiro. em

sua decisão de fl; 214, esta ASJUR conclui pela PROCEDENCIA do recurso apresentado pela

BOM AR .SEjtVICE LIDA, com a consequente desclassificação. da CILIMATIZE AR
CONDICIONADO EIRELI :- l\(IE, e a posterior convocação dos próximos . colocados no

certame, de acordo com o art. 4', incisa XVI, da Lei n' 1 0.520/2002.

2,2 Da .Observância Do Pi'azo Mínimo De Oito Dias U.tens Para Apresentação Das
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Propostas

O Edital foi disponibilizado no Comprasnet no dia 24/1 1/20 1 6 (fl. 1 96), õ aviso

da licitação foi publicado no Diário Oficial da União, nQ dia2S71 1/2016 (f1. 197), e no sítio do

CNMP, no dia 25/11./2016 (í1. 198).iA primeira sessão pública foi marcada pala 07/12/2016,

veriHlcando-se, assim, a observância dó lapso temporal de 08 .dias úteis, entre a data de
abertura da licitação e a última public.ação do aviso, ern conformidade com o mandamento

contido no art. 17, $ 4', do Decreto n' 5.450/2005 e no art.*4', V. da Lei n' l0.520, de 17 de

julho. de 2002.
/

2.3 ])a Fase Extel'na

Na -Ata de Realização do. Pregão Eletrõnico.::n' 038/2016 (fls.= 199/205),

verifica-se que a pjlQposta .Qonielcial :,da . licitante CLTMATIZE AR CONDICIONADO
EIREI.,l - ME foi aceita e habilitada, pelo critério do menor preçcç por lote (grupo l).

Confomte .apresentado acima, a licitante BOl\l AR. . SERVICEqLTD.A.

apresentou recurso à f]. 207, e as contrarrazões da CLIMATIZE All CONDICIONADO
EIRELI - ME$encontra-se à fl. 208rA decisão.do pregoeiro (fl. 214) foi no sentido de

DEFERIR o recurso para desclassificar a licitante CLl$1AI'lZE AR CONDICIONADO

EIRELI - ME e prosseguir, com o certatneí com a convocação dos próximos colocados;;

3.=('ONCLUSAO

Ante .o exposto,' em virtude do poder-dever de autotutela da Administração

Pública, esta Assessoria Jurídica opina pela DESCLASSIFICAÇÃO da licitante

CLIMATIZE AR CONA)ICIONADO EIRELI - ME, em virtude do não atendimento dos

requisitos de apresentação das propostas dos itens 5.9 e 9. 1 1,.ambos do Edital.

Encaminham-se os,autos ao Ordenador de Despesas para decisão;' nos termos
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incisoslV. V e VI. do Decreto n' 5.450/2005.

Brasília/DF, 19 de nf)vembro de 2016

Analista Jurídico / CNMP

In Q;ÜÀCc
N4ARINA FIGUEI VELHO

8' r

\
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