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DECISÃO

PROCESSO: 21.0.000001682-6.
ASSUNTO: RECURSOS – PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022.

 
 
 

DECISÃO
 
I – RELATÓRIO
Cuida-se de recursos administrativos interpostos pela empresa REDUTO

SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CNPJ nº 21.315.603/0001-52 , no âmbito do Pregão Eletrônico nº
001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de Vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, para as unidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins nos municípios de
Palmas, Gurupi e Araguaína.

 
Em suas razões (CV’s 0633692, 0633693 e 0633694), a recorrente insurge-se contra a

habilitação e classificação da empresa CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI -
CNPJ nº 04.701.639/0002-36 no certame licitatório, alegando: o descumprimento dos subitens 6.5
e 6.7 de instrumento convocatório; a não utilização da Convenção Coletiva de Trabalho vigente,
não observando os subitens 9.2 e 16.1 do Termo de Referência; e pela omissão de cálculos em
planilha de custo e formação de preços.

 
Por seu turno, em sede de contrarrazões (CV 0634975), a recorrida alega que

atendeu plenamente o disposto no subitem 6.5 do edital tendo apresentado o dito documento,
mormente no que tange a convenção coletiva de trabalho assevera que o item 9.2 do Termo de
Referência, dispunha que os licitantes deveriam apresentar planilhas com base da convenção
coletiva local, tendo em vista que tomou como parâmetros as previsões editalícias, que empregou
a CCT/2021, bem como a resposta aos pedidos de esclarecimentos; argumentando ainda que
erros na planilha não impõe desclassificação da proposta e no que se refere a qualificação
econômica, diz que apresentou o balanço patrimonial conforme legislação, pugnando ainda pelo
não provimento do recurso.

 
Após apreciar as razões e contrarrazões, o pregoeiro negou provimento ao recurso

em alusão nos seguintes termos (CV 0634980):
 

“Diante do exposto, conheço em parte do recurso interposto por REDUTO
SEGURANÇA PRIVADA LTDA, mas no mérito indefiro o pleito
desclassificatório.
 



Isto posto submeto o presente recurso a apreciação da autoridade superior,
ficando no aguardo para deliberação de solicitação de novo ajuste na
planilha da recorrida.”
 

Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para exercício da atribuição disposta no
artigo 13, inciso IV, do Decreto nº 10.024/2019.

 
Em breve relato.
 
Passo a decidir.
 
II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Lei nº 10.520/2000 ao tratar de recursos em licitação na modalidade pregão, dispõe

que:
 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
(...)
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de
3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

 
Por sua vez, o Decreto 10.024/2019, quanto a intenção de recurso, prevê:

Intenção de recorrer e prazo para recurso

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo
concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no
prazo de três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar
suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do
recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dos seus interesses.

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na
decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto
ao licitante declarado vencedor.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que
não podem ser aproveitados.

 
O edital de licitação discorre sobre tais disposições em seu item 18.
 
Conforme consta da ata, a recorrente manifestou sua intenção de recorrer durante a



sessão pública, sendo registrados os prazos máximos pertinentes conforme abaixo transcrito:
 
Data limite para registro de recurso: 24/03/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 29/03/2022.
Data limite para registro de decisão: 12/04/2022. (grifos nossos)

 
Portanto, recebo o recurso interposto, posto que tempestivo.
 
No tocante ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, entende-se que,

no pregão, o recurso possui efeito devolutivo (devolve à autoridade responsável pela decisão e ao
seu superior o exame da matéria) e suspensivo (isto é, a licitação apenas poderá prosseguir após
decididos os recursos).

 
Com efeito, a lei nº 10.520/02 prevê, no artigo 4º, inciso XXI, que, decididos os

recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
O ato seguinte ao julgamento dos recursos eventualmente interpostos é a adjudicação

do objeto ao licitante declarado vencedor.
 
Destarte, se a lei prevê que a adjudicação só pode ser levada a efeito após serem

decididos os recursos, nenhum outro ato poderá ser praticado. Assim, o recurso possui efeito
suspensivo. A respeito, o Tribunal de Contas da União assim já se manifestou:

 
9.4.1. a interpretação sistêmica das normas que disciplinam a modalidade de
pregão conduz à conclusão de que recursos contra decisões do pregoeiro
terão necessariamente efeito suspensivo; (ACÓRDÃO 567/2015 –
PLENÁRIO)

 
Passo a análise do mérito.
 
 
III – DO MÉRITO/FUNDAMENTOS
A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput).
Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as
obras, serviços, compras e alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI).

 
Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi

inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com o advento da Lei nº 10.520/2002, mais uma
modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam
subsidiariamente as regras da Lei nº 8.666/1993.

 
Impede ressaltar que, seja qual for à modalidade adotada, deve-se garantir a

observância dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao
instrumento convocatório e julgamento objetivo, todos expressamente previstos na Lei n.
8.666/1993.

 



De especial importância é o postulado da vinculação da Administração ao edital que
regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse
público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe
as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

 
O edital é a lei da licitação e vincula as licitantes e a própria Administração Pública. O

princípio da vinculação ao edital está positivado no artigo 30, da Lei de Licitações e ressaltado em
seu artigo 41, que dispõe que a Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada, garantindo, assim, a isonomia entre os
participantes. E a disposição vale, igualmente, para as licitantes, que devem cumprir todas as
cláusulas edilícias, sem exceção.

 
Desta feita, a questão aqui debatida, a princípio, diz respeito à suposta

desconformidade da habilitação e classificação da empresa vencedora, tendo em vista que esta,
conforme alega a recorrente em suas razões, estaria descumprindo o instrumento convocatório
nos itens 6.5, 6.7, pela não utilização da Convenção Coletiva de Trabalho vigente, não observando
anexo I, Termo de Referência item 9.2 e 16.1, e pela omissão de cálculos em planilha de custo e
formação de preços.

 
Nesse passo houve decisão do pregoeiro, a qual manteve a habilitação da empresa

recorrida, ante ao afastamento de qualquer ilegalidade quanto às alegações suscitadas pela
recorrente. Transcreve-se os seguintes trechos da competente decisão (CV 0634980):

“(...) 4. ANÁLISE

-----

4.2. Da alegada ofensa quanto à apresentação de documento

juntamente com a proposta

(...)

No caso em tela, de fato a referida declaração não acompanhou a proposta

da licitante vencedora, contudo, a mesma foi prestada e acompanhou a

documentação de habilitação.

Portanto, em que pese o não atendimento de uma formalidade, a licitante

classificada atendeu ao exigido no seu aspecto material, cumprindo com a

finalidade pretendida. (...)

 
4.3. Quanto a alegada inobservância da CCT vigente

Da análise dos autos verifica-se que a necessária pesquisa de mercado

teve por base a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT nº TO

000036/2021, cuja vigência, segundo cláusula primeira do referido

documento, se estende até dezembro de 2022.

(...)

Espancando qualquer resquício de dúvida quanto a CCT a ser utilizada

está o subitem 9.2. do Termo de Referência, e o modelo de planilha que

integra o Anexo V do Edital, onde para todos os itens/grupos licitados, na



tabela da discriminação dos serviços, letra “C” consta claramente o número

da CCT, a saber TO000036/2021.

(...)

4.3.2. CCT x Abertura do certame

(...)

Não há ofensa à legalidade, tendo em vista que a pesquisa de

mercado foi contemporânea à CCT então vigente, não tendo essa

DPE-TO poderes premonitórios para saber incontinenti a ocorrência

de qualquer alteração, sequer tendo havido provocação de potenciais

interessados nesse sentido.

(...)

4.3.3. Quanto à repactuação

(...)

De toda a digressão supra é de se concluir pelo afastamento de qualquer

ilegalidade quanto à consideração da CCT que fundamentou a pesquisa de

mercado, notadamente porque é possível a recomposição dos custos de

mão de obra que sem isso implique em onerar indevidamente a

administração ou ofensa à igualdade em face aos demais participantes

sujeitos às mesmas regras.

Posto isto, nada a modificar.

(...)

4.3.4. Da análise da proposta vencedora

(...)

Reconheceu-se que houve equivoco na planilha de custos o que, contudo,

não tem o condão de implicar em desclassificação enquanto for possível o

ajuste sem alteração do valor global.

(...)

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso interposto por REDUTO

SEGURANÇA PRIVADA LTDA, mas no mérito indefiro o pleito

desclassificatório.

Isto posto submeto o presente recurso a apreciação da autoridade superior,

ficando no aguardo para deliberação de solicitação de novo ajuste na

planilha da recorrida.

 
Outrossim, a respeito do apontamento aviado pela recorrente quanto a suposta

incorreção no acolhimento da qualificação econômica financeira da primeira colocada, têm-se que
este não foi reconhecido, ante a ausência de manifestação da intenção recursal, em observância
as disposições contidas nos subitens 18.1 e 18.2 do Edital, vejamos:

 
“18.1. Declarado o vencedor será concedido o prazo de no mínimo trinta

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de



forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

(...)

18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer importará a decadência desse direito.”

 
Quanto à alegada ofensa aos subitens 6.5 e 6.7 do Edital, referente à apresentação de

documento juntamente com a proposta, qual seja, declaração de não vistoria, testifica o pregoeiro
que: “No caso em tela, de fato a referida declaração não acompanhou a proposta da licitante
vencedora, contudo, a mesma foi prestada e acompanhou a documentação de habilitação.
Portanto, em que pese o não atendimento de uma formalidade, a licitante classificada atendeu ao
exigido no seu aspecto material, cumprindo com a finalidade pretendida.”

 
Nesse sentido, vejamos posicionamento do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

 
“a orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e de

formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos

interessados. (...) Procedimento formal, entretanto, não se confunde com

‘formalismo’, que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias”.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São

Paulo: Malheiros, 2000, p. 274.)

 
Assim, têm-se que seria desarrazoada a inabilitação da empresa, visto que esta

demonstrou o cumprimento de determinada exigência, ainda que de forma diversa da solicitada.
Não poderia o pregoeiro apegar-se ao formalismo exarcebado e à formalidade sob o risco de
frustrar a finalidade principal do certame, que é de selecionar a proposta mais vantajosa para o
ente licitante de forma a prestigiar a isonomia entre os interessados.

 
Com relação à suposta inobservância da Convenção Coletiva de Trabalho Vigente,

imperioso mencionar que a licitação foi deflagrada em 15/02/2022, com a devida publicação do
aviso de licitação no Diário Oficial da Defensoria Pública nº183/2022, estando vigente a época a
CCT nº 000036/2021, pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2022.

 
Outrossim, conforme depreende-se da resposta do pregoeiro quanto ao pedido de

esclarecimento da empresa RG SEGURANÇA E VIGILANCIA, verifica-se que a pesquisa de
preços realizada para definição do valor estimativo transcorreu com base na Convenção Coletiva
supracitada, eis que segue:

 
“Qual Convenção coletiva e nº de Termo aditivo foram utilizados para sua

estimativa?

Resposta: Convenção Coletiva de Trabalho TO000036/2021.”
 
Além do que, consoante ao subitem 9.2 do Termo de Referência, o modelo de planilha

que integra o Anexo V do Edital trouxe expressamente a informação correspondente a CCT a ser



utilizada.
 
À vista disso, imperioso rememorar que os interessados declararam ciência e

concordância com as condições constantes no instrumento convocatório e seus anexos, conforme
subitem 5.3.2 do Edital em apreço.

 
Neste passo, denota-se que a recorrente como subterfúgio valeu-se do Termo Aditivo

registrado no Ministério do Trabalho e Emprego em 25/02/2022, ou seja, apenas três dias antes
da abertura do certame, o qual foi marcado para o dia 04/03/2022, para declarar como inexequível
os valores apresentados na proposta da recorrida.

 
Assim sendo, embora as propostas possam estar em dissonância com os valores

praticados atualmente, ante a existência de nova convenção coletiva de trabalho, em fevereiro do
corrente ano, verifica-se que a possibilidade de repactuação após a assinatura do Contrato afasta
o risco de inexequibilidade na prestação dos serviços.

 
Desta feita, vale citar o Acórdão 2443/2017-Plenário, onde o Tribunal de Contas da

União manifestou no sentido de que o orçamento estimativo deve refletir os preços de mercado no
momento da publicação do Edital. Portanto não há no presente caso ofensa à legalidade, visto que
a pesquisa de preço foi contemporânea à CCT então vigente.

 
Neste caminho cabe transcrever parte do voto constante do julgado acima mencionado,

o qual amolda-se ao presente caso, vejamos:
 

“4. Insurge-se a autora, em síntese, quanto ao fato de o edital considerar os

salários vigentes em 2016, relativos aos profissionais que deverão prestar

os serviços, cuja categoria é abrangida pelo Sindicato dos Empregados nas

Empresas de Asseio e Conservação da Região do Sul Fluminense do

Estado do Rio de Janeiro (SIEEACON), apesar de nova convenção coletiva

ter sido celebrada em março de 2017.

5. Citou jurisprudência do Tribunal, notadamente os Acórdãos 193/2010 e

3.014/2011 ambos do Plenário, acrescentando que, segundo esses

julgados, não se justificaria a aceitação de planilhas com preços defasados,

uma vez que a situação poderia conduzir a reivindicações de reajustes do

valor do contrato antes da sua execução.

6. Dessa forma, pleiteia a revisão dos valores dos salários dos profissionais

no orçamento estimativo, de forma a se adequarem àqueles praticados

atualmente no mercado. Infere-se, portanto, que se trata de pedido implícito

de concessão de Medida Cautelar, visando à suspensão do certame, e, no

mérito, à alteração do orçamento estimativo.

7. A Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog)

instruiu o feito, no mérito às Peças 7 a 9, cujos argumentos incorporo às

minhas razões de decidir, sem prejuízo das considerações a seguir

aduzidas.



8. Observa-se que, em consulta ao sítio do Comprasnet a unidade técnica

verificou que a licitação foi deflagrada em 8/8/2017 e a Sessão realizada no

dia 1/9/2017, sagrando-se vencedora a empresa Limpind Manutenção e

Construção Ltda., pelo valor negociado de R$ 16.897.650,00.

9. Constatou, também, que a impugnação apresentada pela PTT Serviços

foi apreciada pela autoridade competente no dia 31/8/2017, sendo que a

decisão considerou improcedente essa impugnação, justificando que, de

fato, os preços do orçamento dizem respeito a julho de 2016 e não

contemplam o reajuste da convenção coletiva de 2017. Contudo, os preços

a serem propostos deverão ser referidos ao ano anterior, conforme planilha

constante no edital e, por conseguinte, ficando sujeitos à repactuação de

acordo com o estabelecido na cláusula 11 da seção IV do instrumento

convocatório.

10. O modelo de planilha de preços, que consta no anexo A do edital (Peça

4, p. 49‑54), destaca que os preços têm como base o mês de julho de

2016. O mesmo ocorre no preâmbulo da minuta do contrato (Peça 4, p. 20-

48). A cláusula décima primeira do contrato (Peça 4, p. 34). Há informação

que a repactuação poderá ocorrer a partir do interregno de um ano após a

data base em que os preços se referiram. Assim não se vislumbrou a

hipótese aventada pela autora de que o não ajustamento do orçamento

estimativo poderia resultar em ofertas de valores superiores ao previsto

pela Administração, uma vez que as licitantes tinham ciência de que se

tratavam de preços com base no mês de julho de 2016.

11. Quanto à segunda hipótese, de oferta de preços incompatíveis com o

mercado, acarretando possível contratação inexequível, concordo com a

Selog que, embora as propostas possam estar em dissonância com os

valores praticados atualmente, uma vez que houve celebração de nova

convenção coletiva de trabalho, em março de 2017, a possibilidade de

repactuação em seguida à assinatura do contrato afasta o risco de

inexequibilidade na prestação dos serviços, ainda que, em regra, a

razoabilidade enseja que o orçamento estimativo seja capaz de refletir os

preços praticados no mercado no momento da deflagração do certame,

uma vez que a busca da proposta mais vantajosa necessita de parâmetro

mais transparente para a sociedade, que é detentora do interesse

primordial que norteia a atuação da Administração Pública.

12. Relevante à observação de que o art. 9º, § 2º, do Decreto 5.450/2005

dispõe sobre diversos elementos que devem estar contidos no termo de

referência, entre os quais o “valor estimado em planilhas de acordo com o

preço de mercado” e que, elastecer esse conceito a ponto de posicioná-lo

em qualquer marco temporal pretérito não atende ao princípio da

razoabilidade, por afastar-se da necessidade de os valores orçados terem

de refletir aqueles praticados atualmente. Necessário, portanto, levar ao



conhecimento da Eletronuclear o juízo realizado pela unidade técnica a

respeito da matéria.

 
Desta forma, cumpre mencionar às disposições contidas nos subitens 16.3 e 16.3.1 do

Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 01/2022:
 
16.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será

contado:

 
16.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da

categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou

convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da

proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

 
Ademais a anualidade, nos contratos administrativos com dedicação exclusiva de mão

de obra, conta-se da data do orçamento o qual a proposta ser reporta, ou seja, da data dos efeitos
financeiros do fato gerador do desequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, no presente caso, do
reajuste do piso salarial da categoria envolvida na prestação do serviço definida por meio da
Convenção Coletiva de Trabalho-CCT, consoante já deliberou o Tribunal de Contas da União,
vejamos:

 
26. A primeira delas refere-se à previsão de repactuação do contrato

prevista no item 8 do citado edital. Tal disposição está afrontando pacífica

jurisprudência deste Tribunal bem como o art. 37 da Instrução Normativa

SLTI nº 2/2008, de que a repactuação de preços , como espécie de

reajuste contratual, deverá ser utilizada apenas nas contratações de

serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde

que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos

orçamentos aos quais a proposta se referir,  conforme estabelece o art.

5º do Decreto nº 2.271, de 1997. (Acórdão 1574/2015-Plenário, TC

033.286/2014-0, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.6.2015.) grifo nosso.

 
Isto posto, não há que se falar em inexequibilidade da melhor proposta ofertada, tão

pouco em ilegalidade, face a possibilidade de recomposição dos custos de mão de obra, por meio
do instituto da repactuação, sem onerar indevidamente a administração.

 
No que tange aos erros constantes na proposta vencedora, apontados pela recorrente,

verifica-se que à analise da planilhas de custos foi precedida de parecer técnico contábil, o qual
motivou a aceitação da proposta.

 
Contudo, conforme relatado pelo Pregoeiro em sua decisão, após as razões recursais

os autos aportaram novamente a Coordenadoria de Contabilidade para apurar o alegado pela
recorrente, onde reconheceu-se do equivoco na planilha de custo.

 



Dito isto, é cediço que o Tribunal de Contas da União compreende a possibilidade de
permitir que a empresa detentora da melhor proposta possa corrigir a planilha apresentada
durante o certame, desde que não resulte no aumento do valor total registrado, vejamos:

 
“Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não

constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a

planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço

ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário).”

 
Nesta perspectiva, ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da

Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta,
observada a impossibilidade na majoração do valor inicialmente proposto:

 
“37. A correção da planilha após a fase de lances ou abertura dos

envelopes apresentados em uma licitação é tema recorrente nesta Corte de

Contas. O Tribunal de Contas da União já firmou entendimento de ser

possível à empresa ofertante da melhor proposta corrigir a planilha

apresentada durante o certame, desde que essa possibilidade não resulte

em aumento do valor total já registrado. Nessa linha são os seguintes

julgados:

'A existência de erros materiais ou 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. (Acórdão

2546/2015-TCU-Plenário, relator Ministro André de Carvalho)

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante

não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta,

quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de

majoração do preço ofertado. (Acórdão 1811/2014-TCU-Plenário ,

relator Ministro Augusto Sherman) .'

38. É importante frisar que o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, ao prever a

possibilidade de realização de diligências, expressamente vedou a inclusão

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente

da proposta.

39. O TCU também entende que a correção que não altere o valor global

da proposta não configura apresentação de informações ou documentos

novos vedados pela lei, mas apenas o detalhamento do preço já fixado na

disputa de lances ou comparação de propostas. Nessa linha:

'Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de

informações que possam ser supridas por meio de diligência,

facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não resulte

inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2546/2015/Plen%25C3%25A1rio
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participantes. (Acórdão 2873/2014-TCU-Plenário, relator Ministro

Augusto Sherman).'

40. Deve ser vista com cautela a alegação da ARN de que tanto a

Comissão de Licitação quanto as empresas concorrentes deveriam se ater

aos exatos termos do edital, em razão de obediência ao princípio de

vinculação ao instrumento convocatório. Isolar algum princípio para

promover sua aplicação como único critério para solucionar determinada

lide não é medida mais adequada a ser tomada, porque deixa de ponderá-

lo, de sopesá-lo a outros de igual ou maior estatura a que a Administração

deve igual obediência, em especial os insculpidos no caput do art. 37 da

Constituição Federal e os constantes no caput do art. 3 da Lei 8.666/1993,

dentre eles o da legalidade e o da seleção da proposta mais vantajosa para

a Administração.

41. Observar isolada e cegamente o princípio da vinculação ao edital

presente no caput do art. 3 da Lei 8.666/1993, em detrimento de outros,

pode resultar, como resultou no presente caso, em violação ao princípio da

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Conforme

observado na instrução à peça 17, a 'diferença entre a proposta da

representante e a proposta declarada vencedora é de R$ 886.278,36, o

que significa dizer, em outras palavras, que a licitante declarada vencedora

apresentou uma proposta 44% maior que a proposta da representante'.

42. Em síntese, o exame precedente confirmou a desclassificação indevida

da proposta da empresa Hydrogeo Projetos e Serviços Eireli por parte da

Comissão de Licitação em decorrência de violação ao caput do art. 3º da

Lei 8.666/1993, ao deixar de se selecionar a proposta mais vantajosa para

a Administração e ao art. 43, § 3º do mesmo diploma legal, uma vez que a

existência de eventual erro na planilha de custos e preços da referida

empresa não enseja a desclassificação antecipada da respectiva proposta,

cabendo à contratante realizar diligências para a devida correção das

falhas, desde que não implique na alteração do valor global proposto.

43. Dessa forma, com fundamento no art. 71, inciso IX da Constituição

Federal e no art. 45, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento

Interno do TCU, propor-se-á determinar à Prefeitura Municipal de

Tejuçuoca/CE que, no prazo de quinze dias, no âmbito da Concorrência

2020.01.28.02, adote as providências necessárias ao exato cumprimento

do disposto no art. 3º, caput, e art. 43, § 3º, ambos da Lei 8.666/1993,

procedendo a anulação do ato de desclassificação da empresa Hydrogeo

Projetos e Serviços Eireli, e dos demais atos dele decorrentes, retornando,

no caso de optar pela continuidade da licitação, à fase de avaliação das

propostas.

44. Diante dos fatos apurados, faz-se necessário, ainda, com fundamento

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2873/2014/Plen%25C3%25A1rio


no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno

do TCU, ouvir em audiência a presidente da Comissão de Licitação, Sra.

Girlane Rodrigues Albuquerque, para que, no prazo de quinze dias, forneça

razões de justificativa sobre a desclassificação da proposta da empresa

Hydrogeo Projetos e Serviços Eireli, unicamente em razão do uso de

coeficiente de 3,929 h para a mão de obra de servente na composição do

serviço de escavação em rocha branda a frio (item 2.4 da planilha

orçamentária) em descumprimento ao art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e

jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.546/2015, 2.873/2014 e 1.811/2014,

todos do Plenário do TCU).

(ACÓRDÃO 2849/2020 - PLENÁRIO).

 
Sob essa perspectiva, acertadamente o pregoeiro manifestou-se pela não

desclassificação da recorrida, vez que ainda não houve adjudicação e homologação do certame,
“sendo possível o retorno à fase de aceitação a fim de que seja solicitado o ajuste pertinente”, sem
alteração do valor.

 
 
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório,

CONHEÇO em parte do recurso por ser tempestivo, mas, no mérito nego-lhe provimento
pelas razões acima aduzidas, mantendo-se incólume a HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO da
empresa CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - CNPJ nº 04.701.639/0002-
36, devendo os autos retornarem a Comissão Permanente de Licitação para deliberação quanto
ao ajuste na planilha da recorrida.

 
Publique-se.
 

 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, em Palmas-TO, aos 05 dias do mês

de abril de 2022.
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