
CÂMARA MUNICIPAL DE

CORNÉLIO PROCÓPIO

MüaifijLimDicp

EMENTA - O disposto no art. 48, § 3®, da Lei

8.666/1993 é de aplicação facultativa e não

impede que a administração, em vez de empregá-

lo, repita o certame com abertura de nova sessão

pública para apresentação de propostas por maior

número de licitantes - O ideal e recomendável

seria a realização de uma nova licitação, para se

permitir a participação de mais concorrentes e

viabilizar a competição pela apresentação de

sucessivos lances verbais de forma a reduzir o

preço ofertado, já que o pregão em tela resultou

em apenas uma proposta capaz de conduzir o

certame à etapa de habilitação - A autoridade

superior é quem disporá de poderes para tanto,

eis que a situação eqüivale ao caso de

dispensa de licitação. Mais precisamente, a

decisão de não iniciar nova licitação escapa

aos poderes da Comissão.

Prezado Pregoeiro e Equipe de Apoio,

1. RELATÓRIO

Na data de 27 de junho de 2018 ocorreu a sessão pública referente

ao Pregão Presencial n° 02/2018, participando do Certame a recorrente e

outra empresa concorrente denominada ATENAS, conforme registrado em

ata da sessão pública.

metodologia e fórmulas adotadas pelo licitante para a obtenção dos valores propostos para
08 encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e
formação de preços do posto de trabalho envolvido na contratação.
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Prezado Pregoeiro e Equipe de Apoio,

1. RELATÓRIO

EMENTA - O disposto no art. 48, § 3°, da Lei

8.666/1993 é de aplicação facultativa e não

impede que a administração, em vez de empregá-

lo, repita o certame com abertura de nova sessão

pública para apresentação de propostas por maior

número de licitantes - O ideal e recomendável

seria a realização de uma nova licitação, para se

permitir a participação de mais concorrentes e

viabilizar a competição pela apresentação de

sucessivos lances verbais de forma a reduzir o

preço ofertado, já que o pregão em tela resultou

em apenas uma proposta capaz de conduzir o

certame à etapa de habilitação - A autoridade

superior é quem disporá de poderes para tanto,

eis Que a situação eqüivale ao caso de

dispensa de licitação. Mais precisamente, a

decisão de não iniciar nova licitação escapa

aos poderes da Comissão.

Na data de 27 de junho de 2018 ocorreu a sessão pública referente

ao Pregão Presencial n° 02/2018, participando do Certame a recorrente e

outra empresa concorrente denominada ATENAS, conforme registrado em

ata da sessão pública.
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Apenas a peticionante fora credenciada a participar do certame e,

consequentemente, apresentou sua proposta comercial, que na interpretação

do Pregoeiro estaria em desacordo com o subitem 6.2.3\ já que inexistente

memória de cálculo que evidencie a metodologia e fórmulas adotadas pelo

licitante para a obtenção dos valores propostos para os encargos. Assim, fora

sido declarado frustrado o processo licitatório, aplicando-se o disposto no

artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei Geral de Licitações.

Na continuidade, fora protocolizado recurso administrativo pela

empresa INSECT DETETIZADORA na data de 03/07/2018 às 15 horas e 45

minutos. A ata do Pregão n° 02/2018 fora lavrada no dia 27 de junho de 2018.

Em síntese, argumenta o prezado recorrente que a decisão fora

"excessiva" por não aceitar proposta da recorrente, haja vista, no subitem

6.2.3 não possuir memorial de cálculo exemplificativo, estando em desacordo

com o princípio da objetividade do processo licitatório.

Afirmou que, muito embora o Pregoeiro esteja seguindo

estritamente aquilo que está disposto no instrumento convocatório, este

cumprimento seria um rigorismo exacerbado. Isto porque, o Pregoeiro estaria

ignorando a funcionalidade do artigo 48, §3° da Lei 8.666/93. Destacou que,

seria permitido a aplicação subsidiária deste dispositivo legal, previsto na lei

geral de licitações para o pregão, o qual possui legislação própria.

Requereu como conseqüência que fosse anulado a decisão que

declarou fracassado o certame, garantindo ao peticionante que reapresente

sua proposta de preços, corrigindo a sua planilha, tudo na melhor forma de

direito e da lídima Justiça.

Ainda, afirmou que é possível se conceber que . a planilha

apresentado traz em seu corpo todo o memorial de formação de preço, já que

proposta de preços deverá: 6.2.3 - Conter memória de cálculo detalhada que contenha a
metodologia e fórmulas adotadas pelo licitante para a obtenção dos valores propostos para
os encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e
formação de preços do posto de trabalho envolvido na contratação.
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se encontra na mesma, com riqueza de detalhes, todos os custos para a

oferta do objeto.

Juntou entendimentos jurisprudenciais no sentido de demonstrar

que houve um formalismo exagerado na decisão.

Assim, requereu que a sua proposta fosse aceita e, que se este

não fosse o entendimento que seja aplicado o disposto no artigo 48, §3° da

Lei 8.666/93 para proporcionar à parte o direito de reapresentar sua proposta

da forma adequada.

Fora garantido nos termos do artigo 109, §3° da Lei 8.666/93, sob a

orientação desta Procuradoria, o direito aos demais licitantes manifestarem-se

acerca do recurso.

Por fim, o Sr. Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio,

solicitou opinião jurídica deste Departamento acerca do conteúdo do recurso

e orientações.

Este é, em breve síntese, o relatório. Passo a opinar, de modo

estritamente jurídico.

2. DO DIREITO

2.1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Num primeiro exame o que se depreende da Lei n° 10.520/2002, é

que, contra a decisão proferida pelo Pregoeiro no recurso administrativo, não cabe

qualquer recurso ou pedido de reexame, já que em nenhum dos diplomas legais

citados existe qualquer previsão específica a este respeito.
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Ocorre, porém, que o artigo 9° da Lei n° 10.520/2002 diz que se

aplicam, subsidiariamente, para a modalidade do pregão, as normas da Lei n°

8.666/93. Sendo assim, cumpre volver os olhos à regra do artigo 109 da mencionada

Lei n° 8.666/93 que explicita que dos atos administrativos decorrentes da aplicação

do diploma das licitações cabe recurso, dentre outros pontos, das decisões que

importem em habilitação ou inabilitação do licitante e aquelas pertinentes

ao julgamento de proposías {cf. alíneas aeõ do inciso I do art. 109 da Lei n°

8.666/93).

Neste aspecto, nos termos do artigo 109. inciso I, alínea "b" da Lei

Geral de Licitações verifica-se que é possível a aplicação subsidiária da Lei Geral de

Licitações, que disciplina que:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da
aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) diasútels a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

b) julgamento das propostas;

Conforme se observa às fis. 187, a ata fora lavrada no dia 27 do mês de junho

de 2018, onde os licitantes já saíram intimados.

Ainda na sequencia da Lei 8.666/93 está expresso que na contagem dos

prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos

neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

O recurso fora interposto no dia 03 de julho de 2018 às 15 horas e 45

minutos. Portanto, entendo, tempestivo o recurso.

2.2. DA INTIMAÇÃO DOS DEMAIS LICITANTES
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Está previsto no artigo 109, §3^08 Lei 8.666/93 que interposto o recurso,

será comunicado aos demais licitantes, que poderão imougná-lo no prazo de 05

(cinco) dias úteis.

A lei ainda dispõe no mesmo artigo em seu § 5° que nenhum prazo de

recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os

autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. A diretriz está em
compatibilidade ao disposto no artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal.

Denota-se nos autos que o demais licitante foram devidamente intimados

para que pudessem exercer o seu contraditório.

2.3. DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

O Edital Licitatório prevê que a proposta de preços deverá conter memória de

cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pelo licitante

para a obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais
componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto

de trabalho envolvido na contratação.

Não verifiquei compulsando os autos, na documentação apresentada as

respectivas Indicações de metodologia e fórmulas, conforme requerido no Edital.
Deste modo, entendo, a princípio, correta a decisão tomada. Entretanto, para maior

segurança jurídica, caso o Ilustre Pregoeiro entenda necessário poderá solicitar
auxílio contábil através do corpo técnico da Edilidade, para melhor apreciação.

2.4. DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 48, §3° da Lei 8.666/93 NA MODALIDADE

PREGÃO
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O §3° descrito no artigo 48 da Lei 8.666/93 refere-se à faculdade de

apresentação de novos documentos ou de novas propostas, caso a decisão seja de

inabiíitação de todos os iicitantes ou de desclassificação de todas as propostas.

Para análise desta situação, esta procuradoria de forma bem objetiva se

utilizou do livro intitulado Comentários à Lei de Licitações e Contratos

administrativos, 17® edição do Brilhante Professor Marçal Justen Filho, pesquisando

também os entendimentos jurisprudenciais consolidados.

O citado doutrinador estabelece que existem diversos entendimentos^ e que

esta regra infringe princípios constitucionais e não pode ser considerada válida .

Para o referido, se todas as propostas forem desclassificadas, não há fundamento

jurídico para restringir a apresentação de novas propostas apenas aos anteriores

participantes. Essa restrição é indevida e ofende os princípios da isonomia, da

moralidade e da competitividade. Impede indevida e injustificadamente a

participação de interessados no procedimento licitatório'*.

Todavia, na seqüência, o mesmo doutrinador reconhece que,

independentemente de seu entendimento, de qualquer modo, a escolha da

administração deve ser cuidadosa e bem fundamentada. Considerando que as

propostas se tornaram públicas, o princípio da competitividade fica afetado. Os

interessados já têm conhecimento dos pontos fundamentais que nortearam as

propostas dos competidores. A admissão da renovação das propostas não é

obrigatória. Trata-se de uma faculdade outorgada à Administração, que deve

avaliar, no caso concreto, a conveniência de sua utilização.

Ao compulsar o informativo n° 142 de Licitações e Contratos do Tribunal de

Contas da União, cuja cópia encontra-se em anexo, destaca que o disposto no artigo

48, § 3°, da Lei 8.666/1993 é de aplicação facultativa e não impede que a

^ Carlos Ari Sundfeid, Licitação..., 2 ed. CIt., p. 148 e 164, considera o dispositivo aplicável,
apesar de reconhecer que a constitucionalidade seja questionável. Carlos Pinto Coelho
Motta, Eficácia...,12.ed., cit, p. 607, e Jessé Pereira Júnior, Comentários...,8.ed. cit.,p.561
também consideram o parágrafo aplicável.
^Comentários à lei de licitações e contratos administrativos/Marçal Justen Filho -17.ed. ver.,
atual, e ampl.. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.1031.
''Comentários à lei de licitações e contratos administrativos/Marçal Justen Filho -17.ed. ver.,
atual, e ampl.. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.1031.
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administração, em vez de empregá-lo, repita o certame com abertura de nova

sessão pública para apresentação de propostas por maior número de ilcitantes.

No mesmo informativo, fora citado o Acórdão n° 429/2013 julgado pelo próprio

Tribunal de Contas da União, o qual aplicou o dispositivo ao pregão presencial.

Vejamos:

O disposto no art. 48, § 3°, da Lei 8.666/1993 é de
aplicação facultativa e não impede que a administração,
em vez de empregá-lo, repita o certame com abertura de
nova sessão pública para apresentação de propostas
por maior número de Ilcitantes
Ainda no âmbito do Pregão Presencial finternacional)
232/2012, conduzido pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear e Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(Ipen), com vistas á aquisição de cela de dispensa e
processamento de radiofármaco, o relator destacou que, no
caso concreto, "o ideal e recomendável seria a realização
de uma nova licitação, para se permitir a participação de
mais concorrentes e viabilizar a competição pela
apresentação de sucessivos lances verbais de forma a
reduzir o preço ofertado, iá aue o preaão em tela
resultou em apenas uma proposta capaz de conduzir o

certame à etapa de habilitação". Acrescentou que a
aplicação do dispositivo é facultativa e deve obedecer ao
interesse da administração. Ainda a esse respeito, ressaltou
que "não haveria impedimentos, de ordem legal, em se
repetir o certame, com abertura de nova sessão pública para
apresentação de propostas por um universo maior de
ilcitantes, que se daria no mesmo prazo de oito dias úteis
referido no dispositivo ora em exame, uma vez que esse
também é o prazo mínimo previsto pela Lei 10.520/2002
para a realização da sessão pública de recebimento das
propostas, após a publicação do edital de licitação". O
Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, decidiu, sem
determinar a anulação da licitação, dar ciência ao Ipen de
que "o disposto no art. 48, § 3°, da Lei 8.666/1993, por ser
de aplicação facultativa, não cria óbices a que a
Administração, em vez de empregá-lo, repita o certame com
abertura de nova sessão pública para apresentação de
propostas por um universo maior de Ilcitantes, que se daria
no mesmo prazo de oito dias úteis referido no dispositivo...".
Acórdão 429/2013-Plenário, TC 045.125/2012-0, relator
Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 6.3.2013.
(Grifamos)

Portanto, a jurisprudência do mencionado Tribunal, corroborada também por

alguns entendimentos em anexo, discorda do posicionamento do Ilustre Professor.
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E neste aspecto, preconiza Marçal Justen Filho®, também porque reconhece a

divergência, ao citar Jessé Torres Pereira Júnior que a competência para determinar

a aplicação do disposto no §3° não è da comissão de licitação. A autoridade superior

é quem disporá de poderes para tanto, eis que a situação eqüivale ao caso de

dispensa de licitação. Mais precisamente, a decisão de não iniciar nova licitação

escapa aos poderes da comissão.

Assim sendo, a decisão neste caso caberia, na estrutura administrativa da

Câmara Municipal, exclusivamente ao seu Presidente.

Data máxima vênia, ainda que entenda como razoáveis os argumentos

efetuados pelo respeitado licitante no que tange a aplicabilidade do dispositivo em

questão, esta Procuradoria defende o entendimento que este recurso sela

ímprovido por este fundamento.

Isto porque, mesmo existindo jurisprudência do TCU no sentido de que é

possível a aplicação subsidiária do artigo 48, §3° da Lei Geral de Licitações aos

Pregões, o fato é que não existe um consenso sólido capaz de fornecer a

segurança jurídica, a qual este Departamento sempre priorizou. Ademais,

existe, conforme citações, até questionamentos da constitucionalidade do dispositivo

legal, de modo que opinião jurídica é de que o dispositivo não deva ser aplicado.

Aliás, no próprio acórdão mencionado ficou claro que o ideal e recomendável

seria a realização de uma nova licitação, para se permitir a participação de mais

concorrentes e viabilizar a competição pela apresentação de sucessivos lances

verbais de forma a reduzir o preço ofertado, já que o pregão em tela resultou em

apenas uma proposta capaz de conduzir o certame à etapa de habilitação.

De outro lado, o entendimento do Tribunal de Contas da União, que é

corroborado pela doutrina mencionada, é de que a admissão da renovação das

^Comentários à lei de licitações e contratos administrativos/Marçal Justen Filho -17.ed. ver.,
atual, e ampl.. - São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.1032.
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propostas não é obrigatória. Sendo facultativa, portanto, maior segurança jurídica

haveria em se relançar o Edital Licitatório.

De todo modo, se a autoridade superior resolver aplicar a regra prevista no

artigo 48, § 3°, da Lei 8.666/1993, deve estar ciente de que esta não pode ser

aplicada a licitantes já excluídos em outras etapas da licitação, sendo possível sua

aplicação ou aos licitantes desclassificados, ou aos licitantes inabilitados, e não a

ambas as hipóteses simultaneamente.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, que, inclusive vem documentado com anexos detalhando

os procedimentos tomados por esta Procuradoria, orienta ao Sr. Pregoeiro e
respectiva equipe de apoio que:

3.1. Esta Procuradoria destaca que não verificou nos autos indicações de

metodologias ou fórmulas na construção dos preços apresentados e, deste modo,
concorda com a decisão prolatada, no sentido de não ser aceita a proposta

apresentada. Desta forma, decida-se sobre este argumento da forma e no prazo
legal, solicitando-se parecer contábil;

3.2. Quanto ao outro argumento, remeta-se os autos para a autoridade

superior da Câmara Municipal de Cornéiio Procópio®, para que decida o pleito, já
que a competência para aplicação ou não do dispositivo previsto no §3 do artigo 48
da Lei 8.666/93, não deve ser do Pregoeiro e/ou de sua equipe de apoio,
ressaltando que esta Procuradoria defende o entendimento que este recurso seja

improvido. conforme os argumentos acima elencados.

Em caso da opção pela classificação da empresa, decisão esta que deve ser
proveniente da autoridade superior, realize-se regularmente o procedimento e, após.

® No caso das Câmaras Municipais a autoridade máxima para decidir é o Presidente da Edilidade;
9
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no momento oportuno, voltem-se os autos para parecer acerca da possibilidade de

homologação, onde serão analisados os demais requisitos processuais.

É o parecer, salvo melhor juízo.

ANEXOS:

1- Informativo de Licitações e Contratos n° 142 do Tribunal de Contas da União,

onde se encontra o Acórdão 429/2013~Plenário, TC 045.125/2012-0, relator

Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 6.3.2013;

2- Cópias extraídas do Livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos de Marçal Justen Filho, 17® edição, das fis. 1031 até 1035;

3- Artigo de Adriano Biancolini - Aplicação do art. 48, § 3°, da lei n° 8.666/93 na

modalidade pregão, diante da desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes^.

Cornéiio Procópio - PR, julho de 2018.

I

braH BrocRafael^Çmani

Procuradoria da Câmara Municipal

OAB/PR n° 49096

^ Disponível em;https://www.jmleventos.com.br/pagina.php?area=colunajundica&acao-download&dpja-13ü. Acesso
em 17/07/2018 às 01:40.
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ANEXO 01

Informativo de Licitações e Contratos n° 142 do Tribunal de Contas da União, onde

se encontra o Acórdão 429/2013-Plenário, TC 045.125/2012-0, relator Mlnistro-

Substltuto Augusto Sherman Cavalcanti, 6.3.2013



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
informativo de Licitações e Contratos n° 142

Sessões: 5 e 6 de março de 2013 ~ , a
Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das
Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas nas datas acima indicadas, relativas a
licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, dos aspectos relevantes
que envolvem o tema. A seleção das decisões que constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões,
levando em consideração ao menos um dos seguintes fatores; ineditismo da deliberação, discussão no
colegiado ou reiteração de entendimento importante. Os resumos apresentados no Informativo nao sao
repositórios oficiais de jurisprudência.

SUMÁRIO

Plenário . . ..

1 A identificação de circunstância potencialmente lesiva ao erário autoriza o Tribunal a expedir determinação
saneadora fundamentada no princípio constitucional da economicidade, não havendo necessidade de embasar
sua deliberação em dispositivos legais específicos.
2 É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que o produto ofertado
apresentar qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do
certame e o preço obtido revelar-se vantajoso para a administração.
3. A utilização da modalidade pregão para a contratação de serviços de assessoria de
desde que haja a precisa definição do objeto e de suas especificações, de modo a se atender aos requisi o
estabelecidos na Lei 10.520/2002 e no Decreto 5.450/2005.
4 A regra prevista no art. 48, § 3°, da Lei 8.666/1993 não pode ser aplicada a licitantes já excluídos em outras
elapas da licitação, sendo possível sua aplicação ou aos licitantes desclassificados, ou aos licitantes
inabilitados, e não a ambas as hipóteses simultaneamente.
5 O disposto no art. 48, § 3», da Lei 8.666/1993 é de aplicação facultativa e não impede que a administração,
em vez de empregá-lo, repita o certame com abertura de nova sessão pública para apresentação de propostas
por maior número de licitantes.

PLENÁRIO

1 A ideiitificação de circunstância potencialmente lesiva ao erário autoriza o Tribunal a e^P^^jr
determinação saneadora fundamentada no princípio constUucionai da economicidade, nao havenecessidade de embasar sua deliberação em dispositivos legais específicos

Pedido de Reexame interposto pela Petrobrás contra o Acórdão 873/2011-Plenario, proferido em processo ̂
auditoria realizada nas obras dos sistemas de produção de óleo e gás da bacia de Campos, atacou d^rminaçao
imposta a essa empresa, com a finalidade de que adotasse -providencias no sent.do de que
à administração local. que. entre outros, compreendem as despesas de e.scntorios. agua. luz. gas.
vale-transporte. material de escritório, despesas administrativas, alimentação segt,ro de
assistência médica e odontolàgica de dependentes, não sejam mais inseridos na taxa de BDI em seus
procedimentos licitatórios porquatito tais despesas podem ser alocadas diretamente ao empreendimento^
Alegou a recorrente não haver previsão legal para a determinação exarada, uma vez nao ter sido
o ditoositivo legal em que se fundamentou a citada deliberação. Acrescentou a recorrente que teria o Tribunal
assumido a função de legislador ao embasar tal determinação no princípio da
o papel constitucional da Corte de Contas. Isso porque, ao agir desse modo o TCU estaria f^^mindo o
-exercido da atividade regulamentadora da Administração Pública, proferindo uma regra que impoe uma
deternZção defazer espfcifica. considerando-a como a única capaz de atender ao principio constitucional
da economicidade. considerando todas as demais opções ilegítimas". O relator no
negativa de provimento do recurso, ponderou que a detenninaçâo se mostra perfeitamente ™
caso concreto que exige a adoção de medida incontornável com o objetivo de evitar a ocorrência de prejuízoZrcoZTpZcos" Obseiíou que toda a Administração Pública está submetida ao P"ncipto d
economicidade E arrematou: "Ao constatar nos autos a ocorrência de procedimento capaz de one
injustificadamente contrato celebrado por uma entidade da Administração Pública, este Tribunal agiu de
foZTa evTarJüturos danos ao Erário, expedindo a determinação que se impunha no caso concreto . O
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Tribunal, ao endossar a proposta do relator, decidiu negar provimento ao citado recurso. Acórdão 410/2013-
Plenário, TC 007.483/2009-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 6.3.2013.

2. É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que o produto
ofertado apresentar qualidade superior à especificada no editai, não tiver havido prejuízo para a
competitividade do certame e o preço obtido revelar-se vantajoso para a administração
Representação formulada por empresa noticiou supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 21/2011,
conduzido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro - COMRJ, cujo objeto é o registro de preços
para fornecimento de macacão operativo de combate para a recomposição do estoque do Depósito de
Fardamento da Marinlia no Rio de Janeiro. A unidade técnica propôs a anulação do certame fundamentalmente
em razão de a proposta vencedora ter cotado uniformes com gramatura superior á da faixa de variação
especificada no edital (edital: 175 a 190 g/m^; tecido ofertado na proposta vencedora: 203 g/m-), o que deveria
ter ensejado sua desclassificação. O relator, contudo, observou que o tecido ofertado "é mais grosso ou mais
resistente que o previsto no edital" e que o COMRJ havia reconhecido que o produto ofertado é de qualidade
superior à prevista no edital. A esse respeito, anotou que a Marinha do Brasil está habilitada a "emitir opinião
técnica sobre a qualidade do tecido". Levou em conta, ainda, a manifestação do Departamento Técnico da
Diretoria de Abastecimento da Marinha, no sentido de que o produto atenderia "à finalidade a qual se destina,
tanto no que se refere ao desempenho, quanto n durabilidade". Noticiou ainda que a norma técnica que trata
desse quesito foi posteriormente alterada para admitir a gramatura 203 g/m^ para os tecidos desses uniformes.
Concluiu, então, não ter havido afronta ao interesse público nem aos princípios licitatórios, visto que o
procedimento adotado pela administração ensejará a aquisição de produto de qualidade superior ao desejado
pela administração contratante, por preço significativamente inferior ao contido na proposta da segunda
classificada. Ressaltou também a satisfatória competitividade do certame, do qual participaram 17 empresas.
E arrematou: "considero improvável que a repetição do certame com a ínfima modificação do edital (...) possa
trazer mais concorrentes e gerar um resultado mais vantajoso O Tribunal, então, ao acolher proposta do
relator, decidiu julgar parcialmente procedente a representação, "em face da verificação de apenas de falhas
formais na condução do Pregão Eletrônico 21/2011, que não justificam a sua anulação . Acórdão 394/2013-
Plenário, TC 044,822/2012-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 6.3.2013.

3. A utilização da modalidade pregão para a contratação de serviços de assessoría de comunicação é
aceitável, desde que haja a precisa definição do objeto e de suas especificações, de modo a se atender aos
requisitos estabelecidos na Lei 10.520/2002 e no Decreto 5.450/2005
Representação contra o Pregão Eletrônico 47/2012 do Ministério dos Transportes questionou a utilização da
modalidade em face do objeto licitado: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
apoio técnieo de assessoría de comunicação para execução das políticas, estratégias e ações de comunicação
do órgão. Alegou a representante serem os serviços pretendidos especializados e de natureza intelectual, o que
não se coadunaria com a categoria bens e serviços comuns, inerente à modalidade pregão. O relator entendeu
não existir, no caso em análise, a irregularidade apontada. Verificou haver no edital a definição precisa do
objeto, com especificações, exigências e quantitativos objetivamente delimitados, com o que estariam
"atendidos os requisitos necessários ao enquadramento, como comuns, dos serviços específicos a serem
prestados, nos termos da Lei 10.520/2002 e do Decreto 5.450/2005, não havendojeparos afazer, no caso
concreto, quanto ã escolha da modalidade pregão para a contratação em exame". Não obstante, ressalvou
que "não há entendimento firmado no Tribunal sobre a obrigatoriedade e a adequação do uso da modalidade
pregão na contratação de serviços de assessoría de comunicação. Fatores como a qualidade dos serviços e a
capacidade de atendimento a necessidades especijicas do contratante precisam ser cuidadosamente
sopesados, como forma de assegurar que a empresa contratada atenda satisfatoriamente as demandas das
entidades governamentais". O Tribunal, então, ao endossar proposta do relator, julgou a representação
improcedente. Acórdão 395/2013-Pletiário, TC 044.347/2012-0, relator Ministro José Múcio Monteiro,
6.3.2013.

4. A regra prevista no art. 48, § 3", da Lei 8.666/1993 não pode ser aplicada a licitantes já excluídos em
outras etapas da licitação, sendo possível sua aplicação ou aos licitantes desclassificados, ou aos licitantes
inabilitados, e não a ambas as hipóteses simultaneamente
Representação de empresa apontou supostas irregularidades no Pregão Presencial (internacional) 232/2012,
realizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen),
com vistas à aquisição de cela de dispensa e processamento de radiofármaco. Destaque-se, entre elas, a
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aplicação indevida do disposto no art. 48, § 3°, da Lei 8.666/1993, uma vez que não se poderia permitir que
licitantes inabilitadas e desclassificadas reapresentassem novos documentos. Segundo a representante, o
dispositivo legal citado prevê situações alternativas, evidenciadas pela conjunção "ou". O Relator observou
que, no mencionado Pregão, "em razão da desclassificação de duas propostas e da inabilitação do único
proponente com proposta classificada, decidiu o pregoeiro pela aplicação do referido dispositivo, de modo
que fixou prazo para que iodos os licitantes credenciados reapresentassem propostas ou novos
documentos...". Concluiu que, de fato, houve irregularidade no procedimento adotado. Ressaltou que "o
dispositivo prevê a possibilidade da chamada 'repescagem' das propostas oji das habilitações, de modo que
sua aplicabilidade está adstrita o cada uma das duas fases (ou etapas) previstas em uma licitação: ou se
aplica nafase de habilitação, quando todos os licitantes são inabilitados, ou se aplica nafase de classificação
das propostas (julgamento), quando não há proposta classijicada". Valeu-se, então, de deliberação deste
Tribunal (Decisão 85/1998-Pleiiário) segundo a qual a própria interpretação sistêmica da Lei 8.666/93 indica
a distinção entre as duas fases da licitação, "pois esse diploma legal em seu art. 41, § 4", preconiza que: § 4°
A inabilitação do licitante importa precliisão do seu direito de participar das fases subsequentes Citou ainda
o Acórdão 2.048/2006-Plenário, no qual restou consignado que, "se um único licitante preencher os requisitos
estabelecidos no edital, não se deve admitir o saneamento dos vícios por parte dos demais. Além disso, a regra
não pode ser aplicada relativamente a licitantesjá excluídos em outras fases no curso da licitação . Ressaltou
que no Pregão há uma inversão de fases, mas que, "nmc/a assim, há etapas distintas da licitação (...). E como
a aplicação do art. 48. § 3", da Lei 8.666/1993 ao pregão se dá de forma subsidiária ... o entendimento
adequado acerca da aplicação do dispositivo ao pregão deve ser mesmo aquele segundo o qual se considera
distintamente as etapas do procedimento ". O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, considerou
parcialmente procedente a representação, sem determinar a anulação do certame, "uma vez que o procedimento
adotado não influiu no resultado do pregão ". Em relação à irregularidade apontada, deu ciência ao Ipen de
que a regra prevista no art. 48, § 3", da Lei 8.6668/1993 não pode ser aplicada a licitantes já excluídos em
outras etapas no curso da licitação, "sendo possível sua aplicação ou aos licitantes desclassificados, quando
houver desclassijicação de todas as propostas, ou aos inabilitados, quando todos os licitantes participantes
da jase de habilitação forem considerados inabilitados, e não a ambas as situações simultaneamente ... .
Precedentes mencionados: Decisão 085/1998-Plenário e Acórdão 2.048/2006-Plenário. Acórdão 429/2013—
Plenário, TC 045.125/2012-0, relator Minístro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 6.3.2013.

5. O disposto no art. 48, § 3", da Lei 8.666/1993 é de aplicação facultativa e não Impede que a
administração, em vez de empregá-lo, repita o certame com abertura de nova sessão pública para
apresentação de propostas por maior número de licitantes
Ainda no âmbito do Pregão Presencial (Internacional) 232/2012, conduzido pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear e Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), com vistas à aquisição de cela de
dispensa e processamento de radiofármaco, o relator destacou que, no caso concreto, o ideal e recomendável
seria a realização de uma nova licitação, para se permitir a participação de mais concorrentes e viabilizar a
competição pela apresentação de sucessivos lances verbais deforma a reduzir o preço ofertado, já <l^f o
pregão em tela resultou em apenas uma proposta capaz de conduzir o certame n etapa de habilitação .
Acrescentou que a aplicação do dispositivo é facultativa e deve obedecer ao interesse da administração. Ainda
a esse respeito, ressaltou que "não haveria impedimentos, de ordem legal, em se repetir o certame, com
abertura de nova sessão pública para apresentação de propostas por um universo maior de licitantes, que se
daria no mesmo prazo de oito dias úteis referido no dispositivo ora em exame, uma vez que esse também é o
prazo mínimo previsto pela Lei 10.520/2002 para a realização da sessão pública de recebimento das
propostas, após a publicação do edital de licitação ". O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator,^decidiu,
sem determinar a anulação da licitação, dar ciência ao Ipen de que "o disposto no art. 48, § 3", da Lei
8.666/1993, por ser de aplicação jacultativa, não cria óbices a que a Administração, em vez de empregá-lo,
repita o certame com abertura de nova sessão pública para apresentação de propostas por um universo maior
de licitantes, que se daria no mesmo prazo de oito dias úteis referido no dispositivo... . Acórdão 429/2013—
Plenário, TC 045.125/2012-0, relator Mínistro-Substitiito Augusto Sherman Cavalcanti, 6.3.2013.

Elaboração: Secretaria das Sessões
Contato: infojuri^^cu.gov.br
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motivada e arbitrária. Não há diferença entre decisão que se fundamenta no simples arbítrio do
julgador e aquela que se reporta a dispositivos legais ou ao edital (sem indicação dos pressupostos
fáticos que autorizam a subsunção do caso concreto ao preceito normativo).

Nesse sentido, o TCU já consignou que: "Deverá constar da ata de julgamento, na hipótese de
desclassificação de propostas em razão de preço excessivo, o parâmetro utilizado para a desclassi
ficação""' (Decisão 855/2002, Plenário).

Também em qualquer caso, a desclassificação comporta recurso administrativo, nos termos
do art. 109, I, b. Quando a desclassificação for praticada em ato autônomo, o recurso deverá ser
interposto imediatamente, sob pena de preclusão. O procedimento licitatório não se coaduna com
a remessa dos recursos apenas contra a decisão final. Aliás, a dissociação do julgamento em diver
sas etapas destina-se precisamente a permitir a apreciação isolada de cada questão. Logo, o recurso
deverá ser dirigido contra a decisão de cada etapa.

Jurisprudência do TCU

• Todavia, ante a ausência de fundamentação precisa da desclassificação das propostas das empresas (...),
em razão da inviabilidade do custo do item insumos/materiai/equipamentos, cabe determinar à Universidade
que, nos futuros pregões que realizar, fundamente a inexequibiiidade das propostas peia qual venham a ser
desclassificadas com base em parâmetros concretos de julgamento (valores fixados normativamente, preços
usualmente praticados e comprovados no mercado), a fim de dar conteúdo concreto à motivação da decisão,
conforme exige o art, 4.°, X e XI, da Lei 10.520/2002" (Acórdão 3.151/2006, 2.® Câm., rei. Min. Walton Alencar
Rodrigues).

9) Renovação das propostas

O § 3.° refere-se à faculdade de apresentação de novos documentos ou de novas propostas, caso
a decisão seja de inabilitação de todos os licitantes ou de desclassificação de todas as propostas.

9.1) Inconstitucionalidade do dispositivo

A regra infringe princípios constitucionais e não pode ser considerada valida.'" Uma vez veri
ficada a existência de defeitos na documentação ou na proposta de todos os licitantes, a única solu
ção cabível seria renovar o procedimento de seleção de interessados. A conseqüência seria, então,
a extinção do procedimento licitatório. Em princípio, a Administração deverá renovar a licitação,
reavaliando inclusive os termos do instrumento convocatório (que, por excessiva sumariedade ou
complexidade, pode ter sido fator relevante para a desclassificação). Ou seja, o dispositivo trans
forma os anteriores licitantes em titulares de faculdade incompatível com regras e princípios cons
titucionais. Então, embora descumprindo as exigências, os licitantes "desclassificados" adquiririam
faculdade privativa de fornecer novas propostas. Verificar-se-ia uma espécie de tomada de preços
entre pessoas pré-escolhidas e predeterminadas. Ora, suponha-se que um terceiro se encontre em
condições de contratar com a Administração e não tenha participado da licitação. Desclassifica
das todas as propostas, esse terceiro teria frustrado o direito de participar da nova formulação
de propostas. Não se contraponha que o terceiro, se desejasse participar da licitação, deveria ter

571. Tribunal de Contas da União, Licitações & Contratos - Orientações Básicas, cit., p. 123.

572. Carlos Ari Sundfeld, Licitação..., 2. ed., cit., p. 148 e 164, considera o dispositivo aplicável, apesar de reconhecer
que a constitucionalidade seja questionável. Carlos Pinto Coelho Motta, Eficácia..., 12. ed., cit, p. 607, e Jessé

- í Torres Pereira Júnior, Coinentórios..., 8. ed., cit., p. 561 também consideram o parágrafo aplicável.
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^■2J Aplicação facultativa do dispositivo

9.3) Competência para a decisão

9.4} Aplicação norteada pelo princípio da isonomia
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573. Comentários..., 8. ed., cit., p. 553-556.
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pretação do seu art. 48, § 3°, o qual não obsta a ampla melhoria das novas propostas apresentadas, inclusive
quanto ao preço'" (Acórdão 526/2005, Plenário, rei. Min. Lincoln Magalhães da Rocha).

9.5) Risco de desnaturação da competência

Se for admitida a constitucionalidade do art. 48. § 3.°. não será permissiva! à Administração
utilizar essa faculdade para desnaturar a licitação. Imaginando ser passível obter propostas mais
satisfatórias, a Administração poderia ser tentada a promover arbitrariamente a desclassificação de
todas as propostas. Forçaria os licitantes a rebaixar as exigências através da apresentação de novas
propostas. A opção do art. 48, § 3.", transformaria a licitação numa espécie de leilão. Os licitantes,
tomando conhecimento das propostas existentes, elevariam as vantagens ofertadas à Administra-
ção. Ora, o leilão não foi admitido para hipóteses que a Administração bem entender. Os riscos
dessa espécie de procedimento são enormes. De um lado, por incentivar o arbítrio da Administra
ção Pública e o desvio de poder. De outro, por reduzir a competitividade do certame.

9.6) Limites à aplicado do dispositivo

Em qualquer caso, a regra não poderia ser aplicada relativamente aos licitantes já excluídos
por outros motivos, no curso da licitação. Suponha-se que algumas propostas técnicas tenham
sido desclassificadas, numa licitação de técnica e preço. A licitação prossegue entre os licitantes
remanescentes e todas as propostas de preço são desclassificadas. Os licitantes eliminados na fase
de propostas técnicas não poderão apresentar novas propostas técnicas. Os licitantes cujas propos
tas técnicas foram desclassificadas já foram excluídos da licitação e não serão reconvocados pela
circunstância da desclassificação das propostas de preço dos licitantes remanescentes.

Jurisprudência do TCU

•  "15.0 procedimento questionado pelas representantes no que tange ao julgamento da proposta de preços
éde que a entidade, ao desclassificar a proposta do Consórcio (...) e aplicar o art. 48, § 3.°, da Lei 8.666/1993,
deveria ter aberto novo prazo de 8 dias úteis não só para o Consórcio (...), mas para todos os licitantes. Em outras
palavras, a questão a ser analisada é se o art. 48, § 3.°, da Lei 8.666/1993 exigia que a CDRJ abri^e o prazo para
todos os licitantes, mesmo os que tinham sido inabilitados, ou apenas para o citado consórcio, único habilitado
no certame.

16. Entendo que o procedimento adotado pela Companhia Docas foi acertado e está consentâneo com a legis
lação em vigor. O art. 48, § 3.® da Lei 8.666/1993 assim dispõe: (...)
17. Verifica-se, portanto, que há duas situações distintas: a primeira quando todos os licitantes são inabilitados
e o prazo é reaberto para que todos eles apresentem novos documentos de habilitação e a segunda quando,
ultrapassada a fase de habilitação, todas as propostas são desclassificadas e, nessa hipótese, é concedido novo
prazo para que os licitantes que chegaram a essa fase apresentem novas propostas, escoimadas dos problemas
que levaram à sua desclassificação. Essa distinção entre as duas fases, que não devem se confundir, é reforçada
pelo art. 41, § 4.°, da Lei de Licitações, que estabelece que 'A inabilitaçâo do licitante importa preclusão do seu
direito de participar das fases subsequentes'. (...)

20. Acrescente-se que a adoção do procedimento defendido pelas embargantes, de abertura do prazo do art.
48, § 3.® a todos os licitantes, habilitados ou não, implicaria que os licitantes inabilitados, ao serem reinseridos
no certame, tivessem conhecimento da proposta iniciai de preços do licitante que teve sua proposta desclas
sificada. Isso representaria uma vantagem indevida para aquelas empresas, incompatível com o princípio da
isonomia que deve nortear as licitações públicas.

21. Registre-se, por fim, que além de violar a ordem jurídica vigente, a reabertura de prazo também para os lici
tantes inabilitados possivelmente não traria quaisquer resultados concretos em termos de ampliação de com-
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petitividade, uma vez que as razões da Inabilitação dos outros três consórcios foram relacionadas à ausência de
demonstração de capacidade técnica por parte desses licitantes, questões que não são resolvidas em um prazo
exíguo de oito dias úteis previsto no art.48, § 3°, da Lei 8.666/1993"(Acórdão 3.520/2013, 2.® Câm., rei.Min.
Aroldo Cedraz).

•  A regra indicada pelo art. 48, § 3.°, da Lei 8.666/1993 não pode ser aplicada a licitantes já excluídos em
outras etapas no curso da licitação, de modo que ou se aplica aos licitantes desclassificados, ou se aplica aos
licitantes inabilitados. O entendimento que se coaduna com o dispositivo é aquele segundo o qual ocorre ou
a repetição da etapa de classificação, com reapresentação de propostas por todos licitantes que tiveram suas
propostas de preços desclassificadas, ou a repetição da etapa de habilitação, com todos os inabilitados, e não
o beneficiamento simultâneo de todos os participantes, de quaisquer das etapas" (Acórdão 429/2013, Plenário,
rei. Min. Augusto Sherman).

•  13. No que diz respeito à aceitação e classificação de propostas apresentadas com valores superiores aos
custos estimados em projeto básico e posterior abertura, somente a primeira colocada, de oportunidade de
oferta de redução do valor da proposta para o valor do projeto básico, verifico que, de fato, tal procedimento
viola o art. 48, II e § 3.°, da Lei 8.666/1993, verbis:

(...) 14. Embora os responsáveis tenham alegado que foi dada oportunidade de redução de preços a todas as
licitantes, tal afirmativa não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório. Por outro lado, os ele
mentos trazidos aos autos pela equipe de auditoria demonstram que a possibilidade de alteração da proposta
original foi disponibilizada somente às licitantes vencedoras de cada lote" (Acórdão 2.528/2011, Plenário, rei.
Min. José Jorge).

Art. 48 - Item 9.6

9.7} Licitações de técnica e preço

Problema delicado envolve as licitações de técnica e preço. Supondo-se desclassificadas to
das as propostas técnicas e aplicando-se o disposto no § 3.°, como ficariam as propostas de pre
ço? Têm de ser consideradas prejudicadas. Os envelopes correspondentes deverão ser restituí-
dos incólumes e novas propostas de preço terão de ser apresentadas, juntamente com as novas
propostas técnicas. É que a modificação das questões técnicas terá possíveis (senão necessários)
reflexos sobre as propostas de preço. Seria impossível estabelecer que os licitantes poderiam es
colher entre requisitar ou não a devolução de seus envelopes com proposta de preço. Se a altera
ção da proposta técnica não afetar a de preço, o sujeito poderá reapresentar a mesma proposta,
em outro envelope.

Reitere-se que, se houve abertura conjunta dos envelopes de propostas técnicas e de preço,
não cabe aplicação do § 3.®. É caso de nulidade do procedimento, em que a Administração pra
ticou ato indevido. Portanto, terá de iniciar-se nova licitação, aberta à participação de todos os
interessados que preencham os requisitos cabíveis.

9.8) O compute do prazo

Anteriormente, adotou-se entendimento de que o prazo de oito dias para renovação das pro
postas apenas poderia ter curso a partir do encerramento de incidentes quanto à desclassificação
ou inabilitação. Ou seja, ter-se-ia de aguardar o deseniace de eventuais recursos para promover-se

a intimação dos interessa
ta-se como compatível cc
multaneamente, convocai

(para eventual recurso e
recurso, suspende-se o p:
do aludido dispositivo vc
decisão denegatória do re

Art. 49. A autoridade cc

licitação por razões de int
do, pertinente e suficiente
por provocação de terceir

§ 1 A anulação do procei

nlzar, ressalvado o dispôs

§ 2.® A nulidade do procei

fo único do art. 59 desta L

§ 3.® No caso de desfazir

defesa.

§ 4.® O disposto neste arti

de inexigibilidade de licit

COMENTÁRIOS

1) A partilha de con-

A atividade licitatórií

tências específicas. As ath
por um agente único. Coi
encaminha o procedimen
e ativa de controle sobre a

do resultado atingido. Ou
art. 43.

Jurisprudência doTCU

•  "14. Quanto ao argumen

Comissão de Licitação, equivi

certame. A autoridade, ao ap'

-se por eles igualmente respt

15. Nesses moldes, a homok

gestor das decisões tomadas

bros da Comissão, o recorrem

Plenário, rei. Min. Raimundo i

574. A redação do dlsposftivi
mente seria"(...) neste a



víTRATOS ADMINISTRATIVOS MARÇALJUSTEN FILHO Art. 49

cios foram relacionadas à ausência de
; que não são resolvidas em um prazo
:órdâo 3.S20/2013, 2.® Câm., rei. Min.

aplicada a licitantes já excluídos em
tes desclassificados, ou se aplica aos
) é aquele segundo o qual ocorre ou
)or todos licitantes que tiveram suas
;ao, com todos os inabilitados, e não

etapas" {Acórdão 429/2013, Plenário,

lentadâs com valores superiores aos
neira colocada, de oportunidade de
rifico que, de fato, tal procedimento

de de redução de preços a todas as
mprobatório. Por outro lado, os ele-
isibilidade de alteração da proposta
' (Acórdão 2.528/2011, Plenário, rei.

aintimação dos interessados para os fins do § 3.° do art. 48. Esse entendimento foi alterado. Repu
ta-se como compatível com a sistemática da Lei que os licitantes sejam intimados da decisão e, si
multaneamente, convocados a apresentar novos documentos e propostas. Portanto, os dois prazos
(para eventual recurso e para solucionar os defeitos) terão inicio e curso simultâneo. Interposto
recurso, suspende-se o prazo do art. 48, § 3.°. Se o recurso vier a ser rejeitado, o curso do prazo
do aludido dispositivo voltará a correr (a partir da data da intimação dos interessados acerca da
decisão denegatória do recurso).

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprova
do, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
§ 1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de inde
nizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§2.® A nulidade do procedimento licitatório Induzà do contrato, ressalvado o disposto no parágra
fo único do art. 59 desta Lei.

§ 3.® No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

§ 4.® O disposto neste artigo e®" seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e
de inexigibiiidade de licitação.
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COMENTÁRIOS

1) A partilha de competências e o controle interno obrigatório
A atividade licitatória é desenvolvida por autoridades distintas, cada qual investida de compe

tências específicas. As atividades da fase externa são conduzidas por uma comissão de licitação ou
por um agente único. Concluída a fase competitiva, a autoridade julgadora produz um relatório e
encaminha o procedimento à apreciação da autoridade superior. Cabe a essa uma atuação efetiva
e ativa de controle sobre a regularidade dos atos praticados ao longo do certame e da conveniência
do resultado atingido. Outras avaliações sobre o tema podem ser examinadas nos comentários ao
art. 43.

Jurisprudência doTCU

•  "14. Quanto ao argumento de que somente homologou a licitação, não sendo responsável pelos atos da
Comissão de Licitação, equivoca-se o recorrente, pois tinha poderes e competência para tomar decisões sobre o
certame. A autoridade, ao apor sua assinatura para homologar a licitação, ratifica todos os atos da CL, tornando-
-se por eles igualmente responsável.

15, Nesses moldes, a homologação de certame não constitui simples formalidade, mas sim a aprovação pelo
gestor das decisões tomadas pelos membros da Comissão de Licitação. Caso discordasse da conduta dos mem
bros da Comissão, o recorrente poderia simplesmente recusar-se a homologar o certame" (Acórdão 1.049/2014,
Plenário, rei. Min. Raimundo Carreiro).

574. A redação do dispositivo transcrito está conforme a publicação no Diário Oficial da União. O correto possivel
mente seria"(...) neste artigo e em seus (...)".
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ANEXO 03

Artigo de Adriano Biancolini - Aplicação do art. 48, § 3°, da lei n° 8.666/93 na
modalidade Pregão, diante da desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes
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OOü:
APLICAÇÃO DO ART. 48, § 32, DA LEI N2 8.666/93 NA MODALIDADE PREGÃO, DIANTE
DA DESCLASSIFICAÇÃO OU INABILITAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES.

Por: Adriano Biancolini

Consultor da JML Consultoria & Eventos Ltda. Desde 2009 atuando profissionalmente
na área consultiva de licitações e contratos administrativos direcionada ao Poder
Público. Integrante da equipe de apoio técnico da Revista JML de Licitações e
Contratos. Responsável pela edição do Blog JML. Autor da obra "Anotações ao Pregão:
jurisprudência, doutrina e comentários", Curitiba: Governei Editora, 2014; Criação e
administração do biog Jurídico "Convir: A sua consultoria jurídica virtual; Publicou
diversos artigos jurídicos em sítios especializados.

Muito já se discutiu, mas ainda não há um consenso sobre a aplicabilidade do
art. 48, § 32, da Lei ns 8.666/93 nas licitações efetivadas na modalidade pregão.

inicialmente, impende destacar a redação do supracitado dispositivo, segundo
o qual "quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis
para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo".

Assim, resta claro que o dispositivo tem como objetivo "resgatar" uma
licitação potencialmente fracassada, em razão da exclusão de todos os licitantes, por
meio da oportunização de apresentação de documentação regularizada, sem os vícios
que causaram a inabilitação ou desclassificação no primeiro momento.

Tal medida consagra os princípios da celeridade e economia processual, ao
dar seguimento ao procedimento ao invés, simplesmente, de iniciar uma nova licitação
descartando a anterior.

Parece-nos, então, que tal medida está em consonância com os próprios
objetivos da modalidade pregão, reconhecido por sua celeridade e economia tanto
processual quanto material.

Pois bem, como se sabe, o art. 92 da Lei n2 10.520/02 {lei que institui o
pregão) determina a aplicação subsidiária da Lei n2 8.666/93 ao pregão. Claro é que tal
utilização subsidiária depende da conformação sistemática de ambas as normas, ou
seja, é o mesmo que dizer que a Lei Geral de Licitação se aplica ao pregão naquilo em
que couber.

E na prática, a medida sanatória prevista no § 32 do art. 48 tem ou não
aplicabilidade ao pregão?

Parece claro que sim!

Mas, vamos analisar por partes. No pregão, como se sabe, há uma inversão de
fases, sendo que a análise e julgamento das propostas vêm antes da habilitação.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO JML:
PORTAL: www.jmleventosxom.br 3595 9999
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Digamos que todas as propostas entregues, por algum motivo, tenham sido^^p
consideradas em desconformidade com edital e desclassificadas, já na fase de análise
preliminar, com fulcro no inc. Vil do art. 4^ da Lei n^ 10.520/02^. Fica fácil perceber
que é adequado conceder a oportunidade de todos os participantes apresentarem
suas propostas novamente em 8 dias, sanadas dos vícios. Nesse sentido, inclusive,
defende Joel de Menezes Niebuhr em seu livro Pregão Presencial e Eletrônico^.

Indo um pouco adiante, após a análise preliminar das propostas, aquelas
melhores classificadas (que estão dentro da margem de 10% da menor proposta),
prosseguirão à fase de lances.

Encerrados os lances, será declarado um vencedor. Sua proposta será
novamente analisada para verificação de sua exequibilidade e, posteriormente, segue-
se sua habilitação.

Nesse momento, é possível conceber que sua proposta seja inexequível ou o
iicitante seja inabilitado. Diante disso, serão convocados os próximos licitantes em
ordem de classificação.

Novamente, pode-se cogitar a inabilitação de todos os licitantes, um a um,
estando novamente diante do potencial fracasso deste pregão.

Aqui, as coisas ficam um pouco mais complicadas, no que se refere ao
"salvamento" do processo licitatório por meio da oportunização de reapresentação de
documentos.

Veja, por exemplo, o que defende Marçal Justen Filho:

"Pode imaginar-se hipótese em que se verifique a inabilitação de todos os licitantes, ainda
que tal se configure como bastante improvável. Nesse caso, a Administração deverá encerrar
o certame e Iniciar outro. Não seria possível aplicar o disposto no art. 48, § 3^, da Lei n.
8.666, tendo em vista a disparidade de situações dos diferentes licitantes. A reabertura da
oportunidade de apresentação de documentos se destina a permitir a continuidade da
competição. No caso, isso não aconteceria. Apenas se promove o exame dos documentos
apresentados pelo mais bem classificado na etapa de lances e assim por diante. Conceder

nova oportunidade para apresentação de documentos eqüivaleria a outorgar ao melhor
classificado esse benefício."^

Marçal Justen se posiciona pela impossibilidade de aplicação da medida em
razão de uma pretensa quebra de isonomia. No entanto, não visualizamos tal vício.
Ainda que não se conceda a possibilidade de todos os licitantes inabilitados
reapresentarem seus respectivos documentos, potencialmente, tal oportunidade
existe. Basta imaginar que, no caso de todos inabilitados, o primeiro (inicialmente
sagrado vencedor) reapresente seus documentos e ainda se constate falhas. Esse será

' "Art. 48 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

VII - aberta a sessão, os Interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem

plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos,
procedendo-se à sua imediata abertura e ã verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório;

^ NiEBUHR, Joe! de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 4. ed. Curitiba: Zênite, 2006, p. 418
' JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão. Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 6. ed. rev. atual. São Paulo: Dialética,
2013, p. 205-206.

*1^ PORTAL: www.jmleventos.com.br
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inabilitado, sendo concedida a mesma chance ao próximo e assim por diante, até que
alguém seja habilitado e receba a adjudicação do objeto da licitação ou, em última 00C5f54
instância, todos sejam novamente inabilitados, sendo declarado o fracasso do
certame.

Também não se alinha com o entendimento do referido autor, Joel de
Menezes Niebuhr, com os seguintes argumentos:

Portanto Marçai JUSTEN FILHO opõe-se à tese aqui defendida, (...). Sem embargo, não se
vislumbra óbice à concessão de tal vantagem, até porque ela decorre de vantagem
legitimamente obtida pelo licitante, que ofereceu o menor lance. Não se esqueça que o
princípio da igualdade demanda que os iguais sejam tratados com igualdade e os desiguais
com desigualdade.''

Outra questão digna de nota é aventada por Joel de Menezes Niebuhr.
Segundo ele, em suma, não seria cabível a aplicação do § 3^ do art. 48, quando após a
fase preliminar das propostas, aqueles que prosseguiram para a fase de lances sejam
desclassificados ou inabilitados. Nessa hipótese, não caberia a referida aplicação, visto
que essa só se justifica diante da desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes.
Na hipótese ora aventada, ainda haveria alguns licitantes que não foram excluídos,
visto que apenas não prosseguiram à fase de lances, mas não tiveram suas propostas
desclassificadas.

Por óbvio, não há que se aventar, nesse caso, a aplicação do dispositivo em
comento. Isso porque, como dito anteriormente, ele visa "resgatar" o certame,
evitando a necessidade de instauração de um novo. Na hipótese relatada pelo autor,
não há o que ser resgatado porque o certame não chegou ao fim. O fato de todos os
licitantes que participaram da fase de lances serem desclassificados ou inabilitados, de
forma alguma dá fim ao certame. Como o próprio autor disse, há licitantes que não
foram excluídos {desclassificados ou inabilitados), apenas não participaram da fase de
lances.

Portanto, ainda que se inabilitem todos os classificados a fase de lances, o
pregoeiro chamará os demais licitantes até que se declare um vencedor, como pode se
retirar dos próprios dispositivos legais:

Lei n9 10.520/02

Art. 49 ...

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma aue atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor:

Decreto 3.555/00

Art. 11...

xv - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,—até, a

' NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 4. ed. Curitiba: Zênite, 2006, p. 419.
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apuração de uma proposta aue atenda ao edital, sendo o respectivo llcitante declarado AAre
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; vl. l,

Fica claro, aí, que não há razão para se utilizar do § 3^ do art. 48 enquanto
existirem licitantes não excluídos do certame.

Assim é que se entende plenamente cabível a aplicação do art. 48, § 3-, da Lei
n^ 8.666/93 na modalidade pregão^ pois, além de ser possível conformá-lo à
sistemática dessa modalidade de licitação, também corrobora com os princípios da
celeridade e economicidade tão presentes e perseguidos nesse tipo de processo
concorrencial.

' Cumpre esclarecer que este é o entendimento pessoal do autor desse texto, e que não coincide com o entendimento perfilhado
pela JML Consultoria, segundo o qual o art. 48, §3® da lei 8656/93 não aplica-se a modalidade pregão.

^ PORTAL: wwwjmleventos.com.br
CENTRAL DE RELACIONAMENTO JML:
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 000

Referente: Recurso Administrativo - Empresa INSECT

Considerando que não fora apresentado pela

empresa licitante a documentação relativa a memória de cálculo, contendo
indicações de metodologia e fórmulas, conforme exigido pelo Edital
Licitatório indefiro o recurso proposto pela empresa recorrente denominada

INSECT DETETIZADORA. Ressalta-se também que o Departamento

Contábil da Instituição, estando presente durante todo o procedimento,

também concordou com a decisão prolatada, no mesmo sentido do parecer

exarado pelo jurídico da Instituição.

No que tange a aplicação do artigo 48, §3° da

Lei 8.665/93, verifico que a competência para determinar a eventual

aplicação deste dispositivo é da autoridade superior do Poder Legislativo,

motivo pelo qual encaminho para análise ílnal.

Cornélio Procópio - PR, 18 de Julho de 2018.

Adejacif BatístaLMoreira

RUA PARAÍBA, 163 • CORNÉLIO PROCÓPIO - PR • CEP 86300-000 • FONE (43) 3133-3000 • V/WW-GMOP-GOV^R
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ESTADO DO PARANÁ

definitivo, trazendo várias hipóteses de procedimento a serem escolhidos

pelo responsável, no caso, Presidente e ordenador de despesas.

CONSIDERANDO que o revogação é direito potencial e possível de

ser realizado e efetuado pelo gestor, especialmente em situações em que

há exigência de cautela quanto ao futuro gasto de valores oriundos do

erário público.

RESOLVO, revogar o certame licitatório.

POR FIM, em atendimento ao contraditório e à amplo defesa,

informe-se as empresas desta decisão para, querendo, em cinco dias,

exercerem manifestações facultativas e, caso não desejem monifestorem-

se que informem seu desinteresse prontamente, afim de agilizar os novos

procedimentos licitotórios.

Em seguida, não apresentados quaisquer questionamentos ou, uma vez

apresentados, devidamente respondidos, havendo concordância técnico

sobre a revogação, promova-se a publicação deste ato e IMINENTE

publicação de novo procedimento licitatório, dada o importância do

prestação de serviços pleiteada.

Helvécio lAÍves Badaró

Presidente da Câmara de Vereadores de Cornéiio Procópio, PR



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

00C1?5^8
Cornélio Procópio, 18 de julho de 2018.

DECISÃO POR REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PREGÃO DE NÚMERO: 02/2018

OBJETO: Contratação de empresa de Serviços de Limpeza e

Conservação.

CONSIDERANDO que houve a inabilitação pronta das duas empresas

participantes no certame, por ambas não terem apresentado documentos

indispensáveis e exigidos em suas propostas.

CONSIDERANDO que, conforme parecer jurídico, a utiiização do

artigo 48 e seu parágrafo terceiro da iei 8.666 de 1993 não é regra

cogente a ser utilizada na modalidade pregão, por ausência do dispositivo

expressamente previsto na iei 10.520.

CONSIDERANDO que a aplicação do dispositivo mencionado não

possui solução Jurisprudencial pacífica.

CONSIDERANDO que há decisão do TCU reconhecendo que, na

modalidade pregão, ocorrendo esvaziamento de propostas, é mais

recomendável a promoção de novo procedimento licitatório, com as

alterações necessárias para aumento da competitividade.

CONSIDERANDO que não há direito adquirido para quem

simplesmente participe de licitação, antes da homologação, adjudicação e

assinatura do contrato público.

CONSIDERANDO que o procedimento, diante de dúvidas técnico-

jurídicas e do parecer Jurídico opinativo que não apresentou conclusão


